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ÖNSÖZ 

İkincisini yaptığımız ‘’Biyosağlıkta Güncel Yaklaşımlar II’’ kitabı 

tamamen canlı sağlığını konu edinmektedir. Multidisiplinler olarak 

ortaya konulan bu çalışma insan, hayvan ve bitki sağlığını ele 

almaktadır. Bu kitap farklı alanlardan birçok bilim insanını bir araya 

toplamış ve güncel konuları burada birleştirmektedir. Bu güzel 

buluşmadan doğan bu eser hem ülkemiz hem de küresel dünyada yararlı 

bir çalışma olup literatüre katkı sağlayacağı ortadadır. Bu kitap 
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GİRİŞ 

Parazitler hastalıklar hem insan sağlığını hem de hayvan sağlığını 

doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit etmektedir. Böylece büyük çapta 

ekonomik kayıplara sebebiyet vermiştir (Das ve ark. 2014; Gültekin ve ark. 

2017; Ayan ve ark. 2019).   

Giardia duodenalis, kedi, köpek,vahşi hayvan ve insan da dahil 

olmak üzere birçok omurgalı hayvanın bağırsaklarında parazitlenen zoonoz 

bir protozoondur (Bahramdoost ve ark. 2021; Ertaş ve Ayan 2022). 

İnsanlarda ve hayvanlarda ishal gibi sindirim belirtilerin yaygın nedensel 

ajanlarından birini temsil eden tek hücreli parazittir (Bilgiç ve ark., 2020; 

Soran ve ark. 2021, Ertaş ve Ayan 2022). Giardiozis şeklinde isimlendirilen 

bir hastalıktır. Bulaşma kontamine su ve gıda ile insandan insana veya 

hayvandan insana temas sonrası etkenin oral yolla alınmasıyla 

oluşabilmektedir (Ertaş ve Ayan 2022). Araştırmalara göre, Avrupa'da G. 

duodenalis hastalık oranı köpek ve kedilerde, İsviçrede %0,8,  Almanyada 

%42 İspanya%5,9 ve Yunanistan %20,5 arasında değiştiği 

belirtilmektedir.15 Sokak kedilerinde gastrointestinal parazitlerin varlığının 

araştırılması hastalıkların sıklığını ortaya çıkarmak ve yayılmasını önlemek 

için oldukça değerlidir (Karakavuk ve ark. 2021). Giardia enfeksiyonları, 

üreme tesisleri, barınaklar, köpek parkları, evcil hayvan dükkanları ve 

serbest menzilli köpek toplulukları gibi kistlerinin ve çevre kirliliğinin 

yüksek olduğu ortamlarda en yaygın olanıdır (Thompson ve Monis,  2012). 

Giardia prevalansı iyi bakılmış köpeklerde dahi % 10, yavru köpeklerde% 

36-50 ve barınak köpeklerinde ise % 100'e olduğu rapor edilmiştir (Bilgiç 

ve ark. 2020). 

Klinik prezentasyon akut, kronik veya asemptomatik olabilir. Klinik 

semptomlar genellikle ishal, kusma, kilo kaybı, karın ağrısı ve 

dehidratasyonu içerir. Konağın bağışıklık sistemi, yaşı, beslenme durumu, 

etkenin genotipi, enfeksiyonun dozu ve olası koenfeksiyonlar da hastalığın 

gelişiminde rol oynayabilir (Bilgiç ve ark., 2022). Hastalığın şiddeti 
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parazitin virulansına, konağın gelişimine, beslenmesine ve immunolojik 

konumuna bağlı olarak değişmektedir (Sahagún ve ark. 2007). Sıklıkla 

asemptomatik olmasına rağmen, hastalarda dehidrasyon ve kilo kaybına 

neden olacak kadar şiddetli semptomlara da neden olabilir (Periago ve ark. 

2018). Etken diğer konaklardakine benzer olarak köpeklerde de 

asemptomatik, akut ve/veya kronik enfeksiyon tabloları oluşturabilecek 

klinik seyir göstermektedir (Westermarck, 2016). Giardia duodenalis 

kuşlar, reptiller ve birçok memeli hayvanı enfekte edebilen bi nükleuslu 

flagellalı bir protozoondur. Söz konusu patojen insanlarda ve çiftlik 

hayvanlarında başta olmak üzere şekillenen ishalin en önemli nedenleri 

arasında yer almaktadır (Çamkerten ve ark., 2019). Özellikle dışkı ile 

yüksek miktarda kist saçılımına bağlı olarak gerek genç hayvanların 

gerekse de çevrenin önemli ölçüde kontamine olmasına neden olmaktadır 

(Gökçe ve ark. 2010). Özellikle çiftliklerde çalışan insanlar göz önüne 

alındığında hastalığın zoonotik önemi de göz ardı edilemez ölçüde olduğu 

görülmektedir (Radostits ve ark. 2007). Giardiasis’ in sağaltımında 

dimetridazole, albendazol, nitazoxanide ve metronidazol gibi ajanların 

kullanımı beşeri ve veteriner hekimlikte bilinmektedir (Bilal 2005; 

Çamkerten ve ark., 2019). 

Giardia spp. Tarihçesi 

Giardia spp.’nın Tarihi Antonie van Leeuwenhoek 1681 yılında Royal 

Society yazdığı bir mektupta kendi ishalli dışkısını kendi el yapımı 

lenslerinden birini kullanarak mikroskobik olarak incelemiş ve gözlemlerini 

bildirmiştir (Thompson, 2000; Ivanov, 2010)  Net görüntü elde edememesi 

nedeni ile organizmaların tanımlanmasını tam yapamadığı gibi çizimlerini 

de gerçekleştirememiştir. Ancak sözel ifadelerine bakıldığında Antonie van 

Leeuwenhoek'in trofozoit açıklaması; ventral diski, şekli, boyutu ve 

hareketli flagella varlığını ifade ettiği anlaşılmaktadır. Giardia intestinalis 

(G. intestinalis)' in görüntüsel ilk tanımlanması; Lambl tarafından 1859 

yılında organizmayı daha ayrıntılı olarak, tanımlamış ve organizmanın 
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çizimlerini yayınlamıştır. Lambl Cercomonas intestinalis adını verdiği 

organizmanın Cercomanas cinsine ait olduğunu bildirmiştir (Ivanov, 2010). 

Giardia spp. Türleri ve sınıflandırılması  

Giardia türleri, Diplomonadida indeksi olan Zoomastigophora 

takımına aittir. 1952 yılında Francis Filice tarafından ortaya atılan Giardia 

türlerinin sınıflandırılmasında, uygulamada daha çok ara cisimciklerin 

şekli, protozoanın şekli ve boyutuna dayalı sınıflandırma yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu kriterlere göre G. agilis, G. muris ve G. Duodenalis 

(G. lamblia - G. intestinalis), olmak üzere başlıca üç Giardia türü 

tanımlanmıştır. (Terzi Gülel ve ark. 2015). 

Tablo 1. Giardia türlerinin morfolojik özellikleri (Monis ve ark. 2009; Şerefoğlu ve ark 

2016). 

 

Giardia intestinalis’in Morfolojisi  

Biyolojisini tek konak üzerinde devam ettiren protozoon parazit G. 

intestinalis 'in konak zinciri bir insandan diğer insana aktarılarak devam 

eder. Giardia cinsi iki farklı formda hayatını devam etirir. Giardia spp. 

prokaryotlara benzeyen özellikleri olan anaerobik sıra dışı ökaryotik bir 

parazittir (Plutzera ve ark. 2010). Bu formlar çoğalan ve beslenen trofozoit 

ile çevre koşullarına dayanıklı şekli olan kist formudur (Carmena, 2010).  
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Trofozoit Formu  

Giardia intestinalis’in trofozoit evresi gözyaşı veya boyuna ikiye 

bölünmüş armut şekline benzemektedir (Adam, 1991). Trofozoit uzun 

ekseni boyunca yavaş ve kararsız bir şekilde hareket eder (Wright, 1991). 

Trofozoitlerde bulunan konkav yapılı ventral disk ile diğer tüm kamçılı 

organizmalardan ayrılır. Trofozoitlerin konak ince bağırsağında hayatta 

kalmasında, hücre iskeleti ve özellikle bu ventral disk önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu organelle Giardia konak hücrenin ince bağırsak yüzeyine 

tutunarak gerekli olan besin maddelerini bağırsaktan alır. Giardia kültür 

ortamında da ventral disk yardımı ile tutunur (Adam, 2001) (Şekil1). 

Ventral emici disklerde bulunan mikroşeritler; sitoskelatal proteinler ve 

Giardia’ya özgü beta giardinden oluşmaktadır ve çapraz köprülerle 

mikrotübüllere bağlanmayı sağlar (Wright, 1991).  

 

Şekil 1. Giardia intestinalis trofozoitinin şematik yapısı (Plutzera ve ark. 2004) 

Trofozoit formu ince bağırsağın proksimal bölümünde kolonize olur. 

Bu durum ishal ve malabsorbsiyona neden olur (Farthing ve ark. 1996). 

Trofozoitte görünür halde yer alan ve aynı boyutlara sahip transkripsiyonel 
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olarak aktif mikro çekirdek ve makro çekirdek bulunur (Adam, 2001; 

Kabnick ve Peattie, 1990). 

Kist Formu  

Trofozoitler bağırsak yüzeyinden ayrılıp aşağıda ince bağırsaklarda 

alt kısımlara ilerlerken kist formuna dönüşürler (Adam, 1991).  Trofozoit dış 

ortamda yaşayamaz, kiste dönüşür (Adam, 1991; Üstün ve ark. 2012).  

Giardia intestinalis’in yaşam döngüsünde trofozoit formu çoğalma 

evresindeki form iken, kist formu çevresel streslere karşı oluşan formdur 

(Feng ve Xiao, 2011). Kist oluşmasında katkısı olan çevresel etkenler, 

primer safra tuzları ve yüksek pH’dır (Adam, 1991). Trofozoitler 37 °C’de 

yaşamlarına devam ederlerken, 21°C’de kist haline dönüşürler. Kistler 

çeşme suyunda 8 °C’de yaklaşık 5 hafta kadar canlı kalabilir ve 

dezenfeksiyon dozundaki klor miktarına dirençlidirler (Wright, 1991). 

Kistte trofozoite göre metabolizma oranı %10 ile %20 arasında 

değişmektedir (Duerden ve ark. 1987). Giardiosis genelde kist formu ile 

bulaşır, insanda enfeksiyon oluşması için 10 kist yeterlidir (Farthing ve ark. 

1996; Lebbad ve ark. 2011; Adam, 1991).  

Patogenez 

 Oral yolla alınan G. intestinalis’in kisti ince bağırsakta trofozoit 

forma dönüşür ve trofozoitler emici disk ve flagellalarıyla ince bağırsağın 

proksimal bölümünden bağırsak mukozasındaki epitellere güçlü bir şekilde 

yapışır (Certad ve ark., 2017). Bağırsaklarda mukozal irritasyona sebep olan 

G. intestinalis bağırsak yüzeyindeki epitellere emici diskte bulunan 

giardinlerle yapışmakta (özellikle alfa, beta, delta ve gama 

giardinler),bunun yanı sıra kontraktil proteinler, reseptör ligand ilişkisi, 

emici diskin mikrotübüler yapısındaki tubulinleri, yüzey membranında 

bulanan lektin proteinleri epitellere yapışmada önemli fonksiyonları 

bulunmaktadır (Üstün ve ark., 2012). G. intestinalis’ın patogenezinde 

enterosit hasarı, ince bağırsağın epitel hücrelerinin fırça kenarının kaybı, 

mikrovillusun kısalması, epitelyal bariyer fonksiyonunun ve yağ emilimi 
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için gerekli bağırsak içi komponentlerin bozulması ile nedeni tam olarak 

bilinmeyen ishal ve steatorenin oluşumunda birçok faktörün rol aldığı 

bilinmektedir (Üstün ve ark., 2012; Vivancos ve Bermejo, 2018). G. 

intestinalis ve konağın besin için yarışa girmesi, artan mukus sekresyonu, 

parazitin salgıladığı bir toksinin bağırsak üzerine etkisi, mukozanın ve 

mukozal epiteldeki kanalların çok fazla sayıda parazit ile mekanik olarak 

tıkanması gibi bazı mekanizmalar öne sürülmektedir (Ak ve ark., 2007; 

Vivancos ve Bermejo, 2018). 

Giardiasiste D-xylose, yağ, vitamin A ve B12 vitamini ile folik asit 

malabsorbsiyonu meydana geldiği söylenmektedir (Certad ve ark., 2017) 

Yapılan in vivo ve in vitro çalışmalarda, G. intestinalis’in, bağırsak 

epitellerindeki emici yüzey alanı kaybından dolayı glikoz, sodyum ve suyun 

malabsorbsiyonuna ve disakkaridaz aktivitesinde azalma olduğunu ortaya 

çıkarılmıştır (Buret, 2007). Giardiyozun biyolojik döngüsü şekilde 

verilmiştir (Şerefoğlu ve ark., 2016). 
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Şekil 2. Giardiyozun biyolojik döngüsü (Şerefoğlu ve ark., 2016) 

Klinik Belirtiler  

Giardiyalı hayvanlarda  klinik septomlar olarak sık sık  ishal ve kabızlık 

gözlemlenmektedir. Dışkı gevşek ve suludur, nadiren kanlı ve zaman zaman 

da yağ içerir. Abdominal ağrı, bulantı, kusma, iştahsızlık, karında gaz, 

şişkinlik, yorgunluk gibi belirtiler görülebilmektedir (Özçelik ve ark. 2014). 

Tedavi 

Metronidazol, giardia tedavisinde tercih edilen ilk ilaçtır. Metronidazolün 

öncü olmasının nedeni inaktif olmasıdır. Antimikrobiyal aktivite için nitro 

grubu gereklidir. İlaç anaerobik koşullarda aktive olur. Metronidazol 

trofozoite girer, protozoan nitro grubuna elektron verir, bu da 

indirgenmesine neden olur ve ilaç aktive olur. Aktive edilmiş ilaç, önemli 

fonksiyonel biyomoleküllere zarar verir ve oluşan toksik radikaller de hücre 

yapılarına zarar verir ve hücre ölümüne neden olur (Akyön Yılmaz 2012). 
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Tinidazol, seknidazol ve ornidazol, giardiasis tedavisinde kullanılan diğer 

nitroimidazol bileşikleridir. Serum yarı ömürleri metronidazole göre daha 

uzun olduğundan tek doz tedavilerde kullanılabilirler. Hepsinin benzer yan 

etkileri vardır. Tinidazol, metronidazol tedavisinin başarısız olduğu 

durumlarda da kullanılabilir(Escobedo ve Cimerman 2007). 

Koruma Ve Kontrol  

Bölgede yaygın olan büyükbaş hayvancılık ve tarımın yapılması nedeniyle 

dere kenarlarının mera olarak kullanılması, belirli dönemlerde bazı 

protozoaların aşırı şekilde çoğalmasına yol açabilmektedir. Çünkü tarımda 

ihtiyaç duyulan su derelerden elde edilmektedir. Benzer şekilde tarım 

ürünlerinin temizliğine dikkat edilmeden kullanılması sonucunda 

protozoaların neden olduğu hastalıkların bulaşma oranında da artış 

olabilmektedir. Bu nedenle, alandaki insan ve hayvanlarda parazitolojik 

araştırmalar yapılarak kontrol programları uygulanmalıdır(Karaman ve ark. 

2017). Özellikle kentsel alanlarda kullanılan içme suları insan sağlığını 

tehdit etmektedir. Bu nedenle kentsel su şebekelerinde içme suyunun her 

türlü kirlilik ve parazitlerden olabildiğince temizlenmeli ve biyolojik arıtma 

sistemleri (süper klorlama, ozonlama, filtrasyon, kaynatma vb.) 

uygulanmalıdır. Halk sağlığı açısından bakıldığında, özellikle paraziter 

hastalıklar ve kişisel hijyenin önemi konusunda toplumsal farkındalığın 

artırılması da son derece önemlidir(Sağlam ve ark. 2021). 

Köpeklerde: Giardia sıklıkla insan bağırsak parazitlerinde bulunmasına 

rağmen; Prevalans genellikle köpeklerde ve kedilerde daha düşüktür ve bu 

oran yaklaşık olarak %10 civarındadır. Dünyada giardiazis prevalansı yaş 

grupları, iklim koşulları ve çevre hijyenine bağlı olarak %0,5-18 arasında 

değişmektedir. Bu oranın gelişmekte olan ülkelerde %5-50, sanayileşmiş 

ülkelerde %1-7 olduğu ve gelişmekte olan ülkelerde  2 yaşından küçük 

çoçuklarda % 15-30 oranında G. intestinalis ile enfekte olduğu 

bildirilmiştir. Giardia canis'in prevalansı Ohio'da %0,7, Minnesota'da 



13 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

%7,66 ve Viyana'da %0,33-18,57'dir. Almanya'da aşırı kalabalık köpek 

bölgelerinde Giardia enfeksiyonu % 60 oranında rapor edilmiştir(Sarı ve 

Onmaz 2011). Vural Denizhan ve Ayşe Karakuş Van İlindeki Sokak 

Köpeklerinde Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 152 köpeğin 5 inde 

Giardia spp pozitif çıkmış ve enfeksiyon oranu % 8.20 olarak 

bulunmuştur(Denizhan ve Karakuş 2019). Yine Yılmaz ve ark. yapmış 

olduğu çalışmada Van ilindeki sokak köpeklerinden toplanan toplam 50 

adet dışkıda yapılan flotasyon ile muanede 1 natif muanede ise 11 adet 

dışkıda giardia pozitif çıkmıştır (Yılmaz ve ark. 2017). Mustafa Sarı ve Ali 

Cesur Onmaz’ ın yapmış olduğu çalışmada Malinous ırkı köpeklerden ve 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi köpek barınağındaki melez ırk, farklı 

cinsiyette (84’ü erkek, 86’sı dişi), yaşları 1-3 arasında değişen toplam 170 

hayvan incelendi. Çalışmada incelenen 170 adet hayvandan alınan dışkı 

örneğine, ELISA yöntemiyle çalışan pratik kitlerle yapılan testler 

sonucunda 60 adet (% 35.2) hayvanın ve kliniğe getirilen iki köpeğe ait 

örneklerin Giardia pozitif olduğu tespit edildi. İncelenen diğer 110 adet (% 

64.7) hayvanın ise Giardia negatif olduğu belirlendi(Sarı ve Onmaz 2011). 

Ankara'da yapılan diğer bir araştırmada  237 köpekten 8 inin (% 3,37) 

Giardis canis ile enfekte olduğu bildirilmiştir(Burgu 1980). 

Kedilerde: Ertaş ve Ayan’ın Van ilinde 80 kedi dışkısında %21,25 Giardia 

spp. kistleri mikroskobik olarak gözlenirken, Nested PCR ile 20’sinde %25 

oranında bulunmuşlardır (Ertaş ve Ayan 2022). Mardin ilinde yapılan başka 

bir çalışmada 27 dişi, 21 erkek olmak üzere toplam 48 kediden dışkı 

örnekleri alındı. Numunelerin nativ-Lugol ve PCR yöntemleriyle yapılan 

analizleri sonucunda sırasıyla %8.33 ve %16.67 prevalans tespit edildi (P 

<0.001). Çalışma sonucunda dişi kedilerde (%18.52), erkeklere göre 

(%14.29), bir yaş altı kedilerde (%17.86), bir yaş üstü kedilere 

göre(%15.00) ve ishalli kedilerde (%17.65) ishalli olmayanlara göre 

(%16.13) daha yüksek prevalans saptanmıştır(Aslan Çelik 2022). 
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Ruminatlarda: Önder ve ark., (2020)’de İç Anadolu Bölgesi’nin Kayseri, 

Nevşehir ve Sivas illerinde Ağustos 2017-Temmuz 2019 tarihleri arasında, 

sığırlardan alınan toplam 450 dışkı örneğinde G duodenalis’in moleküler 

prevalansı ve genotiplerini araştırdıkları eserlerinde, PCR yöntemi 

uygulayarak yaygınlık oranını %30,2 olarak ortaya koymuşlardır (Önder ve 

ark., 2020). 
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GİRİŞ 

Çevremizin çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktarda tehlikeli 

kirletici maddelerle kirlenmesine neden olan tüm dünyada artan nüfus 

nedeniyle insan ihtiyaçları ve faaliyetleri her geçen gün artmaktadır 

(Raghunandan ve ark., 2014). Sanayileşmenin insan sağlığını etkileyen bazı 

sonuçları yanında kaynakların azalması, karbon emisyonlarının artması, 

kirliliğin artması gibi bazı küresel sorunları da beraberinde getirmektedir 

(Ahuti, 2015). Sanayileşme, insan toplumlarının ekonomik ve sosyal 

dönüşümünü etkilemesi ve aynı zamanda sürekli bilimsel araştırmalara 

bağlı teknolojinin sebep olduğu değişimlerdir (Mgbemene ve ark., 2016).   

Sanayi devrimine göre, kirleticilerin büyük ölçekli kullanımı tehlikeli 

sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Endüstriyel ve teknolojik değişiklikler, 

kabul edilemez ortaklarını beraberinde getirmekle kalmaz, aynı zamanda 

çevre kirliliğine ve bozulmasına da neden olur. Bu sebeplerden dolayı 

çevreye zararlı ksenobiyotik, kimyasallar ve zehirli gazlar salınıyor. Çevre 

kirliliği insan sağlığını etkileyen kalıcı bir sorundur. Bu sorunu çözmek için 

çeşitli stratejiler kullanılmış olsa da, bu sorun hala devam etmektedir. Çevre 

kirliliğinin olumsuz etkilerinden çevreyi ve insanları korumak için yeni bir 

yöntem olan biyoremediasyon faydalanmaktadırlar (Raghunandan ve ark., 

2018).  

Biyoremediasyon, mikroorganizma (bakteri, fungus vb.)’ları 

kullanılanılarak yapılan ve zararlı maddeleri toksik olmayan bileşiklere 

dönüştüren bir süreç olup, kimyasal  maddelerin ve tehlikeli atıkların 

arıtılması için kullanılan tekniktir (Alexander, 1999). 

Nispeten ekonomik bir süreç olarak ortaya çıkan biyoremediasyon, 

kirliliğin kötü etkilerine karşı koymak ve kirlenmiş toprağı daha az kirli ve 

toksik veya zararlı bileşiklerden arındırmak kullanılmaktadır (Singh ve 

Gupta, 2016). Mikrobiyal popülasyon olarak bakteri, fungus ve maya’lardan 

faydanılmaktadır. Bu mikroorganizmalar biyoremediasyonda besin kaynağı 

olarak toksik ağır metalleri kullanır. Kurşun (Pb), Bakır (Cu), Çinko (Zn), 
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Krom (Cr), Demir (Fe), Manganez (Mn), Kadmiyum (Cd) ve Nikel (Ni) 

gibi çeşitli ağır toksik metaller farklı endüstriyel imalattan veya başka 

yollarla salınırlar. Sürekli besin zincirinde birikerek canlılar için ciddi bir 

tehdide neden olan bu toksik metaller, kalıcı çevresel kirleticilerdir, 

bozulmazlar ve tamamen yok edilemezler. Biyoremediasyonla bu metaller 

daha toksik olmayan maddelere dönüştürülürler (Ghaly ve ark., 2014). 

Ksenobiyotikler, tarımda kimyasalların kullanımı ve boya, ilaç, 

plastik ve tekstil gibi endüstrilerden zehirli atık üretimi dahil olmak üzere 

belirli insan faaliyetleri tarafından üretilen yabancı bileşiklerdir (Gursahani 

ve Gupta, 2011; Arora, 2020; Mishra ve ark., 2021). Ksenobiyotikler 

pestisitler, antibiyotikler, boyalar, sentetik polimerler, nitro-aromatikler, 

antibiyotikler, alkanlar, fenolikler ve bunların kompleks polimerleri gibi 

kimyasal bileşikleri içerir (Sinha ve ark., 2009; Huang ve ark., 2021; Bhatt, 

2021). Çevredeki ksenobiyotikler, biyota üzerinde bazı zararlı etkiler 

oluşturmaktadır. İnsanlarda bu tehlikeli bileşikler ciltle ilgili hastalıklara 

neden olabilir ve ayrıca uzun süreli maruziyette kansere neden olabilir. 

Çevrede ksenobiyotiklerin biyobirikimi, besin zincirine girmelerine yol 

açabilir ve ekosistemin zarar görmesine neden olur (Bharadwaj, 2018). 

Ksenobiyotiklerin etkileri yoğun bir ikilemdir ve modern toplumdaki 

geniş dağılımları nedeniyle ortadan kaldırılmaları gerekmektedir. Bununla 

birlikte, inatçı doğaları nedeniyle bu tür bileşiklerin bozunması kolay 

değildir (Yadav, 2021). Halojen, nitro ve sülfonil gibi grupları içeren 

bileşikler, kimyasal işlemlerle basit inorganik maddelere parçalanmazlar. 

Bu nedenle ortamdaki belirli kimyasalları ortadan kaldırmak veya 

parçalamak için biyoremediasyon tekniğinden faydalanmaktadırlar 

(Bharadwaj, 2018). 

Başlıca ksenobiyotiklerden biri olan azo boyalar, plastik, kozmetik, 

deri, tekstil ve gıda gibi çeşitli malzemeleri renklendirmek için 

kullanılmaktadır. Şu anda, çeşitli endüstrilerde 2000'den fazla azo boyar 

madde kullanılırken, tekstil renklendirme endüstrileri en büyük kullanıcıdır. 

Azo boyalar endüstrilerde kullanıldığında, boyanın sadece %10'unun 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-13252-7#ref-CR21
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-13252-7#ref-CR207
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-13252-7#ref-CR21
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malzemeye bağlandığı ve boyanın geri kalanının kanalizasyon arıtma 

sistemine veya su kütlelerine salınmaktadır (Amoozegar ve ark., 2011). Bu 

boyalar suya salındığında başlıca kirleticiler haline gelirler ve suyun 

şeffaflığını ve görünürlüğünü etkilerler. Bu nedenle, bu boyaların çevreden 

ayrıştırmak için Acinetobacter junii, Aeromonas sp., Alcaligenes sp., 

Bacillus sp., Brevibacillus sp., Clostridiumbu fermentans, Enterococcus 

faecalis, Halomonas sp., Marinobacterium sp., Micrococcus luteus, 

Oceanimonas smirnovii, Paenibacillus polymyxa, Pichia occidentalis 

,Pseudomonas sp., Rheinheimera sp., Schizophyllumsp., Shewanella indica, 

Shewanella putrefaciens, Sphingomonas paucimobilis, Streptomyces sp. ve 

Zobellella sp. gibi mikroorganizmalar kullanılmaktadır (Yadav ve Yadav, 

2019). 

Ağır metallerin çoğu, madencilik, deri tabaklama, fosil yakıt yakma ve 

galvanik kaplama dahil olmak üzere çeşitli antropojenik faaliyetlerin yanı 

sıra boyalar ve pigmentler, koruyucular, gübreler ve kimyasallar gibi çeşitli 

ürünlerden salınır (Bharagava ve Mishra, 2018, Hanfi ve ark.,  2020). Bu 

faaliyetler ve ürünler, çevredeki ağır metal kontaminasyonunun ana 

kaynaklarını temsil eden yüksek miktarlarda toksik ağır metal içerir (Wang 

ve ark., 2021). Arsenik (As), krom (Cr), bakır (Cu), cıva (Hg) ve kadmiyum 

(Cd) vb. ağır metaller yüksek yoğunluğa ve atom numarasına sahiptir ve bu 

ağır metaller, çevredeki kalıcı toksisiteleri nedeniyle biyolojik bozunmayı 

önlerler (Mishra ve ark., 2021). Bu tür toksik ağır metallerin yüksek 

konsantrasyonlarda su kütlelerine ve toprağa birikmesi, su ve karasal flora 

ve fauna için zararlıdır ve bu toksik metaller ayrıca toprak ve mahsul 

verimliliğini de olumsuz etkileyebilir (Rai ve ark.,  2019). Son yıllarda, 

çevre dostu bir şekilde mikrobiyal hücre fabrikaları kullanılarak ağır metal 

kirleticilerin ortadan kaldırılmasında ilerleme kaydedilmiştir (Qin ve ark.,  

2020; Zhang ve ark., 2021). Herhangi bir ikincil kirletici veya tehlikeli etki 

üretmeden bu toksik maddelerin çevre dostu ve sürdürelebilir bir teknik 

olan biyoremediasyonla arıtılmaktadır ( Huang ve ark., 2021 ). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-13252-7#ref-CR7
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-13252-7#ref-CR215
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/electrodeposition
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/fertiliser
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib34
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib87
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib251
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib251
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib152
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/soil-fertility
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib194
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib192
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib192
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib270
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib103
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Biyosürfaktanlar veya biyolojik olarak aktif bileşikler, toksik ağır 

metallerin detoksifikasyonunda ve uzaklaştırılmasında başarılı bir şekilde 

kullanılan seçkin mikrobiyal ürünlerdir (Plaza ve Achal, 2020). Genel 

olarak yüzey aktif maddeler, kirleticilerin sıvı çözeltilere çözünmesi, 

kompleksleşmesi, desorpsiyonu ve mobilizasyonu için kullanılan amfifilik 

bileşiklerdir, böylece mikroplar tarafından geri kazanılmalarını ve yeniden 

kullanılmalarını sağlar (Alsaqer ve ark., 2018). Biyosürfaktanlar ilaç, 

petrol, kozmetik, deterjan, boya, gıda ve biyoremediasyonda yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Yin ve ark.,  2016). Biyoyüzey aktif maddeler, iyonik 

yapıları, düşük toksisiteleri, yüksek emülsifiye edici aktiviteleri, çok 

işlevlilikleri, yüzey aktiviteleri ve çevresel uyumlulukları nedeniyle 

biyoremediasyon için potansiyel adaylar olarak kabul edilir (Akbari ve ark., 

2018). Ayrıca, biyosürfaktanlar, küçük boyutları, düşük toksisiteleri ve 

yüksek biyobozunurlukları ve aşırı pH ve sıcaklık seviyelerinde aktiviteleri 

nedeniyle ağır metallerin iyileştirilmesinde belirgin avantajlara sahiptir 

(Ravindran ve ark., 2020). Ayrıca, biyosürfaktanlar, çok çeşitli kimyasal 

yapılar ve geniş bir metal seçiciliği ve bağlanma yeteneği yelpazesi 

sergileyerek onlara daha yüksek bir çıkarma verimliliği sağlar (Mulligan, 

2021, Lal ve ark., 2018). Biyosürfaktanlar, ağır metaller için güçlü bir 

afiniteye sahiptir, bu da bir biyosürfaktan-metal kompleksinin oluşmasına 

neden olur. Ağır metallerin biyo yararlanımını ve mobilizasyonunu artıran 

yüzey gerilimini azaltma kapasitesi dahil olmak üzere benzersiz özelliklere 

sahiptirler ve bu nedenle ağır metalle kirlenmiş ortamların dekontamine 

edilmesinde önemli roller oynarlar (Das ve ark., 2017). Bacillus subtilis, 

Burkholderia sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp., Candida sp., Candida 

tropicalis ve Citrobacter freundii gibi çeşitli mikroorganizmalar potansiyel 

biyosürfaktanlar olarak izole edilmiştir ve muazzam bir şekilde ağır metal 

gideriminde kullanılmışlardır (Lopes ve ark., 2021; Ayangbenro ve 

Babalola, 2020). 

Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde, kirleticiler yüksek miktarda 

fenolik, klorlu, kompleks lignin türevli ve sülfonatlı kirleticiler doğaya 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/detoxification
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/detoxification
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib187
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/solubilization
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/solubilization
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/amphiphilic-compound
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/amphiphilic-compound
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/micro-organism
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib261
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib8
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biodegradability
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biodegradability
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib195
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/selectivity
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib164
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib164
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib123
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/bio-availability
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib53
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/bacillus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib22
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421012176?casa_token=u05b8cwQ5FMAAAAA:N1QX2mm4KqUMrLOP7uSH2Afl5-jOLWocdV_WTTl5RnWdxfP6kPRHYozpL2kT04NfkD6_Tc9J6Vxy#bib22
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salınmaktadır (Singh ve Raj, 2020). Doğaya salınan bu çevresel kirleticiler 

son yıllarda önemli küresel sorun haline gelmiştir (Deeba, 2018). Bu toksik 

atık su kirleticilerini gidermek için enzimleri içeren yeni biyo katalaz aracılı 

iyileştirme teknikleri geliştirilmiştir (Zderta ve ark., 2019). Bu tekniklerden 

biri olan Lignin değiştirici peroksidazlar, oksidasyon reaksiyonu için 

yardımcı substrat olarak hidrojen peroksit (H202) kullanarak çok çeşitli 

lignin türevlerinin ve fenoliklerin dönüşümünü katalize eder (Elisashvili ve 

ark., 2018; Riyadi ve ark., 2020). Bu peroksidazlar, çeşitli lignin parçalayıcı 

mantarlar ve bakteriler tarafından üretilir (Vaidya ve ark., 2019; Ali ve ark., 

2021; Chauhan, 2020). 

Lakkazlar, fenolik lignin bileşiklerinin oksidasyonunu doğrudan 

katalize edebilir (Munk ve ark., 2015) ve ayrıca son zamanlarda bir mantar 

lakkazının, naproksen (bir 2-metoksi-naftalin çekirdeği içerir) ve 

diklofenak gibi fenolik olmayan farmasötikleri bile parçalayabildiği 

gösterilmiştir (Zdarta ve ark., 2019). Lakkazlar ve lignin değiştirici 

peroksidazların lignin model bileşiklerinin oksidasyonunu katalize ettiği ve 

oligofenolik ve klorofenolik bileşikler ve hatta bazıları çevresel kirleticiler 

olarak kabul edilen fenolik olmayan bileşikler dahil olmak üzere 

fenoliklerin biyoremediasyonu için katalizörler olarak potansiyele sahip 

oldukları bildirilmiştir (Kamimura ve ark., 2019; Paz ve ark., 2020; Verma 

ve ark., 2020). 

Biyoremediasyonun avantajları; 

➢ Biyoremediasyon tekniği doğal bir süreç olması nedeniyle insanlar 

tarafından toprak vb. kirlenmiş materyaller için bir atık arıtma 

süreci olarak algılanmaktadır. Kirletileri parçalayabilen 

mikroorganizmalar, kirletici maddeler mevcut olduğunda 

mikroorganizmaların sayıları artar. Kirletici maddeler 

bozunduğunda, biyolojik bozunan popülasyon azalır. Tedavi için 

kalıntılar çoğu zaman zarar vermeyen ürünlerdir.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb0265
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb0935
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb1195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb0180
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb0760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb1280
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb0515
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb0815
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb1210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972101055X#bb1210
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➢ Biyolojik parçalanmadan çıkan atıklar genellikle karbondioksit, 

su, yağ asitleri gibi zararsız bileşiklerden oluşmaktadır. Diğer 

toksik maddelerden daha az zararlıdırlar. 

➢ Kirleticileri bir çevre ortamından diğerine, örneğin karadan suya 

veya havaya aktarmak yerine, hedef alınan maddelerin tümünü yok 

etmek mümkündür 

➢ Biyoremediasyon çoğu zaman herhangi bir aksamaya sebep 

olamadan sahada gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda, büyük 

miktarlarda atığı saha dışına nakliye ve taşıma esnasında ortaya 

çıkabilecek tehditleri ortadan kaldırmaktadır. Bu teknik, diğer 

tehklikeli atık temizleme tekniklerinden daha ucuzdur (Alexander, 

1999). 

Biyoremediasyonun dezavantajları; 

➢ Biyoremediasyon, biyolojik olarak parçalanabilen bileşiklerle 

sınırlı olduğundan tamamı bozunmaya duyarlı değildir. 

➢ Kirleticiler katılar, sıvılar ve gazlar olarak doğada karışık olarak 

dağıldıklarından dolayı en uygun biyoremediasyon tekniğini 

tasarlamak ve geliştiemek için iyi bir aratırmaya yapılmalıdır. 

➢ Bu teknik genellikle toprağın çıkarılması ve kazılması gibi 

temizleme işlemlerinde daha uzun süreye ihtiyaç duyulmaktadır. 

➢ Bazı toksik yan ürünlerin oluşumuna karşı önceden tedbir almak 

gereklidir (Alexander, 1999). 

BİYOREMEDİASYON TEKNİKLERİ  

Yerinde Biyoremediasyon (In-Situ biyoremediasyon) Tekniği 

Bu teknikte, kirlenmiş bölgelerin düşük maliyetle toprağın 

kazınmasına ve taşınmasına gerek kalmadan doğal mikroorganizmaların 

kullanıldığı bir yöntemdir. Yerinde yapılan biyoremediasyon her zaman iyi 

sonuç vermeyebilir. Bu yöntem genellikle mikroorganizmaların ve 
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gübrelerin hızlı bir şekilde yayılmasına izin veren topraklarda gerçekleşir 

(Vural ve ark., 2018). 

Biyolojik havalandırma (Bioventing) 

Yerinde biyoremediasyonda en yaygın kullanılan tekniklerindendir. 

Biyolojik havalandırma tekniğinde, toprakta bulunan oksijenli solunum 

yapabilen bakteri türlerin uyarılması için doymamış tabakadaki toprağa özel 

borular içerisinde hava ve besin maddeleri verilerek yapılan tekniktir.  Bu 

teknikte düşük hava akış hızları kullanır. Buharlaşmayı ve kirleticilerin 

atmosfere salınmasını en aza indirerek biyolojik parçalanma için gerekli 

olan oksijen miktarını sağlamaktadır (Rayner ve ark., 2007). 

Biyo-parçalanma ayrışma (Biyodegration) 

Yeraltı suları ve toprak için kullanılan bu teknikte kirlenmiş 

toprakların içinde organik kirleticileri parçalamak için sulu çözeltileri 

dolaştırarak oksijen ve besin teminini içermektedir (Vidali, 2001). 

Biyo-serpme (Biosparging) 

 Biyo serpme tekniğinde doğal olan mikroorganizmaların biyolojik 

bozunma oranını artırmak için su tablasını basınç altında enjekte 

edilmektedir. Bu teknik toprak ve yeraltındaki suyun temasını artırmaktadır. 

Bu tekniği ucuz olması nedeniyle ksilen izomerleri, toluen, etilbenzen ve 

benzen gibi maddeler olan uçucu organik bileşikleri uzaklatırmasında 

etkilidir (Kao ve ark., 2008). 

Biyo-büyüme (Biyoaugmentasyon) 

Biyo büyüme hem yerinde hemde yerinde yapılmayan 

biyoremediasyon yöntemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Biyoremediasyon sıklıkla kontamine bölgelere mikroorganizmaların 

eklenmesiyle gerçekleştirlen yöntemdir. Bu teknik özellikle, poliaromatik 

hidrokarbonlardan uzaklaştırılmasında çok etkilidir (Boopathy, 2002). 
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Yerinde Yapılmayan Biyoremediasyon (Ex-Situ 

biyoremediasyon) Tekniği; 

Bu teknikte kirlenmiş toprağın yerden kazılmasını veya 

çıkarılmasıyla olan tekniktir. Yerinde yapılan biyoremediasyon tekniğe 

göre geniş alana yayılan kirletici maddelerin daha hızlı uygulanabilen bir 

tekniktir. Yerinde yapılmayan biyoremediasyon teknikleri arazi 

iyileştirilmesi, Kompostlama, biyo yığın ve biyo reaktör gibi çeşitli 

tekniklere ayrılmaktadır (Kensa, 2011). Yerinde yapılmayan 

biyoremediasyon tekniği uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken 

önemli fatörler toprak kirliliğin derecesi, türü ve alanın jeopolotik 

konumudur (Vural ve ark., 2018). 

Arazi İyileştirilmesi (Land Farming) 

Arazi iyileştirilmesi tekniğinde kirlenmiş toprağın kazıldığı priyodik 

olarak sürüldüğü kolay bir tekniktir. Amaç, doğal biyobozunur 

mikroorganizmaları uyarmak ve kirleticilerin aerobik bozunmasını 

kolaylaştırmasını sağlamaktır. Toprak tarımı, izleme ve bakım 

maliyetlerinin yanı sıra temizlik yükümlülüklerini de azaltma potansiyeline 

sahiptir (Maila ve Colete, 2004). 

Kompostlama, kirlenmiş toprağı gübre veya tarımsal atıklar gibi 

tehlikesiz organik maddelerle birleştiren bir tekniktir. Bu organik 

maddelerin varlığı, zengin mikroorganizma populasyonun gelişimini ve 

kompozisyonun yüksek sıcaklık karakteristiğini desteklemektedir. 

Biyo-yığın (Biopiles) 

Bu teknikte tasarlanmış hücreler, havalandırılmış kompost yığınları 

olarak inşa edilir. Tipik olarak petrol hidrokarbonları ile yüzey 

kontaminasyonunun arıtılması için kullanılırlar. Bunlar, sızıntı ve 

buharlaşma yoluyla kirleticilerin fiziksel olarak kayıplarını kontrol etme 

eğiliminde olan, arazi çiftçiliğinin rafine edilmiş bir versiyonudur. Biyo 
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yığınlar, doğal aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar için elverişli bir 

ortam sağlamaktadır (Azubuike ve ark., 2016). 

Biyoreaktörler (Biyoreactor) 

Çamurlu veya sulu reaktörler, kirlenmiş toprak ve kirli bir dumandan 

pompalanan suyun yerinde arıtımı için kullanılır. Reaktörlerdeki 

biyoremediasyon, zararlı olan atık maddelerin daha az zehirli hale 

dönüştürülmesinde de kullanılırlar. Doğal mikroorganizmalar hedef 

kontaminantları parçalayabilen, genel olarak, biyobozunmanın hızı ve 

kapsamı, bir biyoreaktör sisteminde yerinde veya katı fazlı sistemlere göre 

daha fazladır, çünkü kapalı ortam daha yönetilebilmesi ve dolayısıyla 

kontrol edilebilmesi daha kolay olmaktadır (Kensa, 2011). 
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Giriş 

Flavonoidler, birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan 

aromatik yapıya sahip çeşitli bileşiklerdir. Ayrıca meyve suları, çay ve 

çikolata gibi bitkisel ürünlerde yoğun olarak bulunurlar. Yiyeceklerde 

bulunan altı farklı flavonoid türü vardır ve vücudumuz tarafından farklı 

şekillerde parçalanırlar. Flavonoidlerin çok sayıda izomerlerinin 

bulunması, farklı pozisyonlarda fenolik veya polifenolik gruplar taşıyan 

benzopiran halkasından kaynaklanmaktadır ve ikincil metabolitlerdir 

(Cavalcante ve ark., 2018). Flavonoidler en büyük polifenol grubunu 

oluşturur ve ayrıca difenilpropanlar ile benzer bir yapıya sahiptirler 

(Fossen ve Andersen, 2006; Heim ve ark., 2002). En çok meyvelerde, 

bitkilerde, saplarda, tahıllarda, kuruyemişlerde, sebzelerde, çiçeklerde ve 

tohumlarda bulunurlar (Shan ve ark., 2017; Feliciano ve ark., 2015). 

Farklı bitki kısımlarında bulunan biyoaktif fitokimyasal bileşenler bu 

kısımlara tıbbi değer ve biyolojik aktiviteler kazandırırlar (Thilakarathna 

ve Rupasinghe, 2013). Şimdiye kadar 10.000'den fazla flavonoid bileşiği 

izole edilmiş ve tanımlanmıştır (Aleksandra, 2014). Yıllar boyunca, 

flavonoidler, doğal kaynaklardan gelen fitokimyasalların büyük bir 

yüzdesini temsil etmiştir (Ekalu ve Habila, 2020).  

 

Tablo 1. Bazı önemli flavonoidler ve kaynakları 

Flavonoidler Kaynakları 

Flavonoller Zencefil, brokoli, soğan, yapraklı yeşillikler 

Flavanoller Çikolata, kırmızı şarap, siyah ve yeşil çay 

Flavononlar Kekik, kereviz, maydanoz 

Flavanonlar Turunçgiller, meyve suları 

Antosiyanidinler Kırmızı lahana, üzüm, çilek, kiraz 

İzoflavononlar Süt, tofu, soya, tempeh 
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Flavanoidlerle ilgili ilk yapılan çalışmalar, 1936’da Szent-Georgye 

ve çalışma arkadaşları tarafından iskorbüt hastası kobayları tedavi etmek 

amacıyla, biber ve turunçgil kabuklarından elde ettikleri preparatlarla 

yapılmış ve olumlu sonuç alınmıştır (Atınç ve Kalkan, 2018). 

Flavonoidler günümüzde doğal boyalarda, kozmetik ve cilt bakım 

ürünlerinde ve kırışıklık önleyici olarak birçok alanda kullanılır. 

Bununla birlikte, bu polifenollerin en belirgin uygulamaları, sağlık 

alanındadır. Flavonoidler yaygın olarak antikanser, (Zhao ve ark., 2019) 

antimikrobiyal, antiviral, antianjiyojenik (Zhao ve ark., 2018; Camero ve 

ark., 2018), antimalaryal, antioksidan, nöroprotektif, antitümör ve anti-

proliferatif (Patel ve ark., 2018) ajanlar olarak kullanılır. Bu doğal 

bileşiklerin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğundan, bu 

bileşikleri çeşitli bitkilerden izole etmek için birçok çalışma 

yapılmaktadır.  

 

Bitki materyalinden flavonoidler için ekstraksiyon yönteminin 

seçimi çok önemlidir ve yürütülen çalışmaların amaçlarına bağlı olarak 

değişmektedir (Selvamuthukumaran ve Shi, 2017). Fraksiyon polar mı, 

apolar mı? Flavonoidler termal olarak kararlı mı yoksa kararsız mı? Ne 

kadar ekstrakt elde edilmek isteniyor? Hangi ekipman mevcut ve 

erişilebilir? gibi bazı soruların cevaplanması gerekiyor. Flavonoidlerin 

ekstraksiyonu, polifenol ekstraksiyonunun benzer prensipler 

kullanılarak tasarlanabilir. İşlem genellikle metanol, etanol, asetonitril, 

aseton veya bunların su ile karışımları kullanılarak gerçekleştirilir (Tsao, 

2010). Gerekli solvent polaritesi, flavonoid tipine bağlıdır. İzoflavonlar, 

flavononlar ve flavonlar gibi az polar flavonoid yapılar için doğru seçim 

aseton, kloroform, metilen klorür ve dietil eter olabilir; daha polar 

flavonoid fraksiyonları için çözücü genellikle alkol veya alkol-su 

karışımıdır (Marston ve Hostettmann, 2006) Son adım, ekstraksiyon 

tekniğinin seçimidir. İkiye bölünmüş birçok seçenek bulunmaktadır: (1) 

Geleneksel teknikler (maserasyon, riflaks ve soxhlet ekstraksiyonu), (2) 
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Modern teknikler (ultrasonik ekstraksiyon, mikrodalgalar, basınçlı sıvı, 

süperkritik sıvı, enzim yardımı, matris katı faz dağılımı vb.). 
 

Meyve ve sebzelerde bulunan sekonder metabolitler (değerli 

kimyasal bileşikler) antioksidan aktivite gibi birçok biyolojik etkilere 

sahiptir. Günümüzde bitkilerin bu özelliklerini kullanan ve yüksek 

antioksidan kapasiteye sahip olup yan etkilerinin çok düşük seviyede 

olması nedeniyle ilaç, gıda ve takviye edici gıda sektörlerinde 

kullanımları giderek artmaktadır. Atık meyve posaları ve diğer bitki 

atıkları, sağlık ve ilaç sektörleri için yukarıda bahsedilen farklı 

ekstraksiyon teknikleri kullanılarak doğal hammadde kaynağı olarak; (1) 

endüstriyel ölçekte katma değeri yüksek ürünler elde etmek, (2) değerli 

kimyasalların meyve ve sebze özlerinden izolasyonu ve (3) İlaç, sağlık, 

gıda, kozmetik ve diğer sektörlerde kullanımının araştırılması gibi katma 

değerli ürünlere dönüşme fırsatı sağlayabilir (Demirci ve ark., 2018). 

Örneğin, flavanoller yüksek antioksidan özellikleri ve kardiyovasküler 

hastalık semptomlarının yönetilmesine yardımcı olabilen önemli 

bileşiklerdir. En fazla soğan, lahana, üzüm, meyve suları, çay, şeftali, 

meyveler, domates, çikolata, marul ve brokolide bulunur. Artan flavanol 

alımı, LFDC'ye (6 hafta boyunca 88 mg flavanol/gün) göre kalp atış 

hızını azalttığı ve potansiyel olarak kardiyovasküler riski 

değiştirebilecek bir etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Rull ve ark., 

2015). 
 

Flavanoidlerin Yapısı 

Flavonoidlerin temel yapısı, üç halka halinde düzenlenmiş 15 

karbon atomuna sahip flavan çekirdeğidir. Genellikle altı alt sınıfa 

ayrılır; bunlar flavonlar, flavonoller, flavanoller, flavanonlar, 

izoflavonlar ve antosiyaninlerdir. Bu sınıflandırma hidroksil, metoksi, 

prenil ve glikosidik yan grupların dizilimlerindeki ve halkalar arasındaki 

konjugasyondaki sübstitüsyonlara göre yapılır (Dai ve Mumper, 2010). 

Flavonoidler aglikonlar, glikozitler ve metillenmiş türevler olarak bilinir. 
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Flavonoidlerin temel yapısı aglikondur. Ya bir a-piron ya da onun 

dihidro türevi, benzen zinciri ile yoğunlaştırılmış altı üyeli bir halkadır. 

Benzenoid sübstitüentinin konumu, flavonoid grubunu flavonoidler ve 

izoflavonoidler olarak ayırır. 3 Pozisyonunda ki flavonoller, hidroksil 

grubu ve C2 ile C3 arasında bir çift bağ ile flavanonlardan farklıdır. 3, 5, 

7, 2, 3', 4' ve 5' pozisyonlarında ki flavonoidler genellikle hidroksile 

edilir. Alkol grubunun metil eterleri ve asetil esterlerinin doğada 

meydana geldiği bilinmektedir (Baumwell ve Karumanchi, 2007). 
 

           

Şekil 1. Flavonoidlerin kimyasal yapısı ve farklı türleri. 

Flavonoidlerin İzolasyonu 

Flavonoidlerin izolasyonu, ham ekstraktlardan izolasyonlarını 

sağlayan çeşitli teknikleri içerir. Bu teknikler kolon kromatografisi (CC), 

yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), yüksek hızlı karşı akım 

kromatografisi (HSCCC), karşı akım kromatografisi (CCC), açık 

santrifüj hazırlayıcı, ince tabaka kromatografisi (CPTLC), hazırlayıcı 

ince tabaka kromatografisi (PTLC), orta basınçlı sıvı kromatografisi 

(MPLC) ve yüksek basınçlı hazırlayıcı sıvı kromatografisidir (HPLC) 

(Awouafack ve ark., 2017). Flavonoidlerin yapısal aydınlatılması ve 

karakterizasyonu için kullanılan ekstraksiyon, adımlar ve çözücüler 

flavonoid yapılarına göre değişiklik gösterir. 
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Flavonoidlerin Sağlıktaki Önemi 

Son zamanlarda, sentetik ilaçlar ciddi yan etkilere neden 

olabildiğinden, doğal ilaçların kullanımı için artan bir talep olmuştur 

(Koldaş ve ark., 2015). Birçok epidemiyolojik çalışma, bazı doğal 

gıdalarda bulunan doymamış yağ asitleri ve glikozidik flavonoidlerin 

çeşitli hastalıkların gelişmesini önleyebileceğini ortaya koymuştur 

(Demirtas ve ark., 2013a). Flavonoidlerin kapsamlı biyolojik çalışmaları, 

hastalıkların önlenmesi de dahil olmak üzere sağlık yararlarını ortaya 

çıkarmıştır (Kozłowska ve Szostak, 2014). Yapılan çalışmalar 

flavonoidlerin antioksidan, antimikrobiyal, antikanser, anti-inflamatuar 

ve antifungal aktivite gibi birçok faydalı özelliğini sergilemiştir (Rana ve 

Gulliya, 2019). Flavonoidlerin vücuttaki oksidatif stresi azaltmaya 

yardımcı oldukları için koruyucu etkileri oldukları da bu yapılan 

çalışmalar ile bildirilmiştir. Mirisetin, trisin, apigenin, luteolin, kuersetin 

ve isorhamnetinin gibi flavonoidlerin kolesterol düşürücü aktivitesi, 

antikanser ve antioksidan özellikleri olduğu bildirilmiştir (Singh ve ark., 

2017). Ayrıca kuersetinin kanser, göz hastalıkları, artrit ve alerjik 

bozukluk riskini azalttığı bilinmektedir (Lakhanpal ve Rai, 2007). Bu 

biyolojik aktiviteler büyük ölçüde flavonoidlerdeki hidroksil grubuna 

bağlıdır (Kumar ve Pandey 2013). 

Tablo 2. Bazı önemli flavonoidler ve yaygın bileşikleri 

Flavonoidler Bileşik Örnekleri 

Flavonlar Luteolin, apigenin, krisin, baicalin 

Flavonollar Kuersetin, kaempferol, mirisetin, fisetin 

Flavanollar Kateşin, epikateşin 

Flavanonlar Naringenin, hesperetin, naringin, hesperidin 

İzoflavonlar Genistein, daidzein, puerarin 

Antosiyaninler Delphinidin, pelargonidin, malvidin 
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Antioksidan aktivitesi 

Antioksidanlar, canlı hücrelerde oksidasyonu yavaşlatan veya 

önleyen bileşiklerdir. Serbest radikallerin etkilerine karşı hareket ederler. 

Flavonoidler vücudu reaktif oksijen türlerine karşı korur. Reaktif oksijen 

türleri (ROS) insan vücudunda esas olarak elektron taşıma zincirinin yan 

ürünleri olarak üretilir. Protein fosforilasyonu, çok sayıda transkripsiyon 

faktörünün başlatılması, apoptoz, bağışıklık ve farklılaşma süreçleri için 

gereklidirler. Bununla birlikte, ROS ayrıca lipitler, proteinler veya 

nükleik asitler gibi moleküllerle reaksiyona girerek oksidatif strese 

neden olur. ROS tarafından lipit peroksidasyonu, hücresel zar hasarına 

neden olur. Flavonoidler, daha az reaktif fenoksil radikalleri oluşturmak 

için serbest radikal temizleme mekanizması ile antioksidan görevi 

görürler (Erenler ve ark., 2016). Kimyasal olarak flavonoidler, hidroksil 

gruplarına ve serbest radikal temizleyiciler olarak hareket etmelerini 

sağlayan oldukça konjuge π-elektron sistemine sahiptir (Martinez ve 

ark., 2014). Vücutta antioksidanlar insan vücudunu serbest radikallerin 

oksidasyonundan korur, böylece birçok kronik hastalığın ilerlemesini 

geciktirir (Saxena ve ark., 2012). Flavonoidler içerisinde epikateşin, 

epigallokateşin ve gallokateşin antioksidan aktivite sergiledikleri 

bildirilmiştir (Lobo ve ark., 2017). Ayrıca kateşin, epikateşin, rutin, 

kuersetin ve naringin'in serbest radikallere karşı antioksidan aktivite 

içerdikleri rapor edilmiştir (Karasakal ve ark., 2015). Örneğin, S. 

libanotica ssp. linearis'ten elde edilen metanol ekstresi içerisindeki 

birçok polifenollerin (flavonoidler vb.) belirgin bir antioksidan 

potansiyele sahip oldukları belirlenmiştir (Demirtas ve ark., 2011). 

Flavonoidler eksojen antioksidanlar görevi görür ve dört mekanizma, 

yani nitrik oksit sentaz aktivitesinin inhibisyonu, ksantin oksidaz 

aktivitesinin inhibisyonu, kanal yollarının modülasyonu veya diğer 

enzim sistemleriyle etkileşime girerek daha az reaktif türler oluşturmak 

üzere radikaller tarafından doğrudan oksitlenir (Nijveldt ve ark., 2001; 

Kumar ve Pandey, 2013). 
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Antimikrobiyal aktivitesi 

Bugüne kadar birçok flavonoid, insan patojenleriyle savaşmak için 

etkili bir şekilde uygulanabilen antibakteriyel aktivitelerle karakterize 

edildi (Górniak ve ark., 2019). Ayrıca, birçok bitki kaynaklı flavonoidin 

antibakteriyel aktiviteleri, geleneksel ilaçlardan farklı mekanizmalar 

kullanır ve bu nedenle antibakteriyel tedavinin geliştirilmesinde önemli 

olabilir (Kumar ve Pandey, 2013). Bakteriyel plazma zarı, 

osmoregülasyon, solunum ve taşıma işlemlerinden, peptidoglikanın 

biyosentezinden ve çapraz bağlanmasından ve ayrıca lipitlerin 

biyosentezinden sorumludur. Tüm bu işlevlerin yerine getirilmesi için 

zar bütünlüğü bir ön koşuldur ve bozulması doğrudan veya dolaylı olarak 

metabolik işlev bozukluğuna ve sonunda bakteri ölümüne neden olabilir 

(Hartmann ve ark., 2010). Bugüne kadar, flavonoidler, özellikle 

kateşinler, hem Gram-pozitif hem de Gram-negatif bakterilerde 

antimikrobiyal özellikleri açısından geniş çapta incelenmiştir (Górniak 

ve ark., 2019). Flavonoidlerin lipit çift katmanları ile etkileşimleri iki 

mekanizma içerir (Tsuchiya, 2015). Birincisi, zarın hidrofobik iç 

kısmında daha polar olmayan bileşiklerin bölünmesi ile ilişkiliyken, 

ikincisi, lipitlerin polar baş grupları ile membran arayüzünde daha 

hidrofilik flavonoidler arasında hidrojen bağlarının oluşumunu içerir. 

Ayrıca, flavonoidlerin fosfolipidlerle spesifik olmayan etkileşimleri, 

zarın özelliklerinde yapısal değişikliklere neden olabilir ve dolaylı olarak 

zar proteinlerinin dağılımını/fonksiyonunu modüle edebilir ve ayrıca 

flavonoidlerin farmakolojik özelliklerini etkileyebilir (Arora ve ark., 

2000). Ancak flavonoid-membran etkileşiminden sorumlu mekanizma 

henüz tam olarak anlaşılamamıştır ve şimdiye kadarki literatür de 

tartışmalıdır (Sanver ve ark., 2016). Kateşinler genellikle antimikrobiyal 

etkilerle bağlantılıdır ve hücre zarı ile etkileşimlerle ilişkilidir. 

Flavonoidlerin zarlar üzerindeki koruyucu etkilerinin aksine, 

kateşinlerin lipid çift tabakasına bağlanarak ve hücre içi ve hücre dışı 

enzimlerin sentezini etkisiz hale getirerek veya inhibe ederek bakteri 
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zarını parçaladığı gösterilmiştir (Reygaert, 2014). 

Antikanser aktivitesi 

Kanser terimi, bir doku hücrelerinin kontrolsüz ve genellikle hızlı 

çoğalmaya maruz kaldığı bir hastalığı ifade eder (Pawar ve ark., 2018). 

Bu aynı zamanda büyüme kontrolünün kaybıdır (Elnour ve ark., 2018). 

Tıbbi bitkiler özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık sorunlarına 

yardımcı tedaviler olarak kullanılmaktadır (Demirtas ve ark., 2013b). 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, kanseri tedavi etmek için kullanılmış ve 

özellikle bitki kaynaklarından elde edilen flavonoidler de ihmal 

edilmemiştir (Roy ve ark., 2017). Flavonoidlerin farmakolojik 

özellikleri, onları hücre hasarını önlemede yararlı alternatifler haline 

getirmiştir. Flavonoidlerin iyi antikanser terapötikleri olduğu 

bildirilmiştir (Ragazzon ve ark., 2009). Kuersetinin özellikle mide, 

akciğer, prostat ve meme kanserlerinin tedavisinde etkili olduğu 

bildirilmiştir (Awouafack ve ark., 2017). Quercetin'in antikanser 

aktivitesi, enzimin (DNA gyrase) inhibisyonuna bağlanmıştır (Cushnie 

ve Lamb, 2005). Struchium sparganophora yapraklarından izole edilen 

luteolin ve melanom yumurtalık kanseri hücre hatlarının hücre ölümüne 

neden olmuştur (Kasim ve ark., 2011). Khlu yapraklarının sulu veya 

alkollü ekstraktlarından izole edilen kuersetin, kaempferol, mirisetin, 

luteolin ve apigenin, anti-kanser aktiviteleri sergiledikleri bildirilmiştir 

(Suriyaphan, 2014). Kolvillea racemosa'nın alkolik ekstraktından izole 

edilen Hesperidin ve naringin, kolon karsinomu hücre hatlarına karşı 

aktifti (Shafei, 2016). Kuersetin, morin ve mirisetin karaciğer, 

kardiyovasküler hastalıklar ve kanserin önlenmesinde koruyucu etkiler 

göstermiştir (Tiwari ve Husain, 2017). Kaempferol, kanser riskini 

azaltabilen doğal bir flavanoldür. Kansere neden olan serbest radikallere 

karşı vücudun antioksidanlarını uyarır (Chen ve Chen, 2013). Bazı 

raporlar, flavonoid antikanser aktivitesinin, hücresel yolların 

düzenlenmesinden sorumlu olan protein kinazları inhibe etmesinden 
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kaynaklandığını ileri sürmektedir (Zhao ve ark., 2019). Çeşitli 

flavonoidlerin ve türevlerinin antikanser aktiviteleri üzerine yapılan bu 

çalışmaların çoğu klinik öncesi çalışma aşamasında olmasına rağmen, 

kanser tedavisi için birkaç flavonoid göz önünde bulundurulmakta ve 

klinik çalışmaların çeşitli aşamalarındadır. 

Anti-inflamatuar aktivitesi 

Enflamasyon, tipik olarak mikrobiyal enfeksiyonlar tarafından 

indüklenen karmaşık ve önemli bir savunmacı konak yanıtıdır. 

Enflamasyon, steril enflamasyon olarak adlandırılan patojenlerin 

müdahalesi olmadan meydana gelen doku yaralanması veya travma ile 

de tetiklenebilir (Behnia ve ark., 2016). Çoğu durumda, iltihaplanma, 

enfeksiyonları çözmek veya doku ve yaraları onarmak için düzenlenen 

spesifik, kendi kendini kontrol eden bir bağışıklık tepkisidir. Bununla 

birlikte, enflamasyon, düzensiz bir yanıt üretebilir veya klasik 

enflamasyon tetikleyicileriyle doğrudan bir bağlantı olmaksızın, 

fizyolojik süreçlerin homeostazında bir bozulma ile ilişkilendirilebilir. 

Enflamasyon, enflamatuar tetikleyici faktörlerin neden olduğu spesifik 

sinyallerle fagositik özelliklere sahip doğuştan gelen bağışıklık 

hücrelerinin işe alınmasını içerir. Enflamasyon, astım, diyabet, KVH, 

nörodejeneratif hastalıklar veya kanser gibi hastalıkların çeşitli 

aşamalarında rol oynar (Maleki ve ark., 2019). Flavonoidler, 

enflamasyonda yer alan mediatörlerin kontrolünde önemli rol oynayan 

düzenleyici enzimlerin ve transkripsiyon faktörlerinin inhibisyonu gibi 

farklı mekanizmalar yoluyla antiinflamatuar özelliklere sahiptir 

(Bouvard ve ark., 2015).  

Antifungal aktivitesi  

Mevcut antifungal ilaçlar direnç gelişmesi ve istenmeyen yan 

etkiler nedeniyle tam olarak etkili olamadığından yeni antifungal 

ajanlara ihtiyaç duyulmaktadır (Campoy ve Adrio, 2017). Aquilaria'nın 



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 46 

 

yaprakları, antiviral, antifungal ve antitümör aktivitelerinden sorumlu 

flavonoidler dahil birçok biyoaktif bileşiğe sahiptir (Adam ve ark., 

2017). Artemisia sacrorum ekstraktı sakriflavon A ve sakriflavon B 

olmak üzere iki flavonoid içerir ve her ikisi de antifungal etkiye sahiptir 

(Wang ve ark., 2015). Efedra alata'dan izole edilen flavonoidler, 

diglikosilflavonlar, flavonol-3-O-glikozitler ve proantosiyanidinler 

sırasıyla mantar önleyici aktivite, nobiletin ve langeritin ve hesperidin 

sırasıyla güçlü ve zayıf mantar önleyici aktivite gösterdi (Chebouat ve 

ark., 2014). 

Sonuç  

Flavonoidler, kahve, çikolata ve çay gibi bitkisel ürünler ile meyve 

ve sebzeler gibi birçok bitkilerde doğal olarak bulunan çeşitli bileşik 

gruplarıdır. Flavonoidlerin çok çeşitli sağlık yararlarına sahip olduğu 

defalarca bildirilmiştir. Antikanser, antibakteriyel, antifungal, anti-

diyabetik, antimalarial, nöroprotektif, kardiyo-koruyucu, anti-

inflamatuar gibi birçok önemli biyolojik aktiviteye sahip flavonoidler 

izole edilmiştir. Bu nedenle, sağlıklı yaşamak ve son yıllarda giderek 

artan diabetes mellitus ve kanser gibi günlük yaşamı tehdit eden 

hastalıklardan korunmak, felç ve kalp krizi riskini azaltmak için günlük 

diyet ile birlikte farklı flavonoidlerin tüketilmesi oldukça önemlidir. 

Flavonoid yapıları, farklı hastalıklarda yeni ve etkili ilaçların tasarımı ve 

sentezinde yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 

Gıda piyasasında istenen, sağlık açısından yararları olan ve her 

geçen gün sayıları artan takviye edici gıda ürünleri bulunmaktadır. Bu 

ürünler arasında gıdalar, takviye edilmiş gıdalar (mineraller, vitaminler 

veya botanik özler) ve diyet takviyeleri bulunur. Bu sağlık ürünleri için 

gıda piyasası hızla büyüyor. Bu pazarın gelişimi birkaç itici güçle 

ilişkilendirilir (Greger, 2001). Birincisi, tüketiciler sağlık ile ilgili 

sorumluluğunu giderek daha fazla üstleniyor ve bu nedenle sağlıkla ilgili 

ürünlere yönelik halkın giderek artan talepleri var. İkincisi, gıdaların ve 

diyet takviyelerinin biyoaktif bileşenlerinin sağlık üzerindeki faydaları 

ve etkinliği bilimsel olarak anlaşılmaya başlanmış, bu alandaki 

araştırmalar önemli ölçüde artmış ve tüketicilere kapsamlı bir şekilde 

aktarılabilmiştir. Üçüncüsü, başta tarımsal üretim ve işleme olmak üzere 

birçok gıda sektörü ekonomik zorluklar yaşamaktadır; dünyanın birçok 

bölgesi için katma değerli mahsullerin ve tarımsal bileşenlerin sağlık 

uygulamaları ile geliştirilmesinin bu ekonomik baskıya cevap verecek 

çözümlerden biri olduğu düşünülmektedir.  

Gıda takviyeleri kavramı, Japon hükümetinin belirli gıdaların 

fizyolojik işlevleri etkileme yeteneğine odaklanan araştırma 

programlarına mali yardım sağlamaya başladığı 1980'lerin ortalarında 

Japonya'da ortaya çıktı (Litwin ve ark., 2018). Uluslararası Yaşam 

Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi, Avrupa 

Komisyonu, Amerikan Diyetetik Derneği ve Beslenme ve Diyetetik 

Akademisi gibi diyetetik ve beslenme alanındaki uluslararası gruplar, 

“fonksiyonel gıdaların temel beslenmenin ötesinde, sağlığa faydalı 

olduğu konusunda hemfikirdir”. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa, en yüksek miktarda gıda takviyesi tüketicisine sahiptir (Tur ve 

Bibiloni, 2016). Sağlık araştırmalarına olan büyük ilgiye rağmen, 

fonksiyonel gıdaların tasarımı yüksek geliştirme maliyetleri gerektirir ve 

gıda şirketleri için bazen üstesinden gelinmesi zor olan kritik zorluklar 

yaratabilir (Villaño ve ark., 2016). 
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Gıda takviyeleri, normal beslenmenin ayrılmaz bir parçası olarak 

tüketilen besinlere ek olarak, bir veya daha fazla biyoaktif bileşik 

içerebilen ve geleneksel beslenmeye ve sağlığa faydalı olan besinlerdir 

(Barauskaite ve ark., 2018). Fonksiyonel gıdaların sağlığa faydası, doğal 

olarak bulunabilen, endüstriyel işleme sırasında yüksek miktarlarda 

oluşan veya başka kaynaklardan ekstrakte edilip eklenen biyoaktif 

bileşiklerin bileşiminden kaynaklanır (Butnariu ve Ioan, 2019). Örnekler 

arasında vitaminler, peptitler, polifenolik bileşikler, karotenoidler, 

flavonoidler, steroidler ve izoflavonlar gibi fitokimyasallar bulunur; 

bunlar, esas olarak gelişme ve büyüme, metabolik süreçlerin 

düzenlenmesi, oksidatif strese karşı savunma, kardiyovasküler ve 

gastrointestinal fizyoloji ve fiziksel ve bilişsel performanslar üzerinde 

faydaları bulunmaktadır (Tur ve Bibiloni, 2016).  Sağlığın korunmasını 

amaçlayan bu ürünler, geleneksel ürünler ile karşılaştırıldığında, en 

yüksek kalite standartlarını sunmalıdır (Bigliardi ve Galati, 2013). 

Tablo 1.  Bazı önemli gıda takviyelerinin sınıflandırılması, örnekleri ve içerikleri 

Sınıfı Örneği İçeriği 

Aktivatör Aminoasit 
Büyüme hormonu ve 

diğer hormonları içerir 

Karbonhidrat Dekstroz 
Vitaminler ve 

elektrolitler içerebilir 

Gıda ve Gıda Maddeleri 
Balık yağları, mineral ve 

vitaminler 

Sarımsak, yosun, arı 

sütü, maya içerir 

Otlar Ginseng, Lif 
Amino asitler, diğer bitki 

kaynakları içerir 

Mineraller 
Selenyum, multimineral 

tabletler 
Sadece mineral içerir 

Multivitaminler ve 

multimineraller 

D vitamini, kalsiyum 

takviyesi 

Hem mineral hem de 

vitamin içerir 

Yağ takviyeleri 
Morina balığı karaciğeri 

yağı, çuha çiçeği yağı 

Yağ bazlı vitamin ve 

mineraller içerir. 

Vitaminler C vitamini, B vitamini Sadece vitamin içerir 
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Takviye edici gıdalar, doğal fitokimyasalların toplam alımını 

artırarak normal beslenmeyi desteklemek için konsantre biyoaktif bileşik 

kaynaklarıdır (mineraller, amino asitler, vitaminler, fenolikler, 

flavonoidler, tıbbi aromatik veya diğer bitkiler ve diğer diyet bileşenleri) 

ancak hastalığı tedavi etmeye yönelik değildirler (Fibigr ve ark., 2018). 

Gıda takviyeleri, toplum tarafından sağlığın korunması, hastalıkların 

önlenmesi, diyetlerin dengelenmesi, görünümün ve zindeliğin 

iyileştirilmesi ve spor performansının arttırılması gibi birçok farklı amaç 

için kullanılmaktadır (Czepielewska ve ark., 2018). En sık kullanılan 

takviyeler multivitaminler, mineral takviyeleri, kalsiyum takviyeleri ve 

omega-3 yağ asitleri veya balık yağıdır (Bailey ve ark., 2013). Yaygın 

kullanımlarına rağmen, piyasada bulunan birçok gıda takviyelerinin 

üretimden kaynaklı yöntemler açısından incelendiğinde sağlığa faydaları 

sorgulanabilir. Gıda takviyelerin etkilerini belirlemeye yönelik 

çalışmaların bir kısmı tutarlı olmayan sonuçlar verir. İyi beslenmiş 

bireylerde vitaminlerin veya diğer besin takviyelerinin hastalığı önleyip 

önlemediği veya sağlık açısından yararları olup olmadığı konusunda 

tartışmalar devam etmektedir (Moyer, 2014). 

Gıda Takviyelerinin Sınıflandırılması 

Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü'ne göre, gıdanın vücutta üç 

önemli rolü vardır. Birincisi, vücudun günlük faaliyetlerini 

sürdürebilmesi ve büyüme ve gelişme için besinlerin sağlanmasıdır. 

İkincisi, yiyecekler, özellikle tadı, görünümü ve kokusu güzel olan 

yiyecekler alınmalıdır ve insan sağlığı için gereklidir. Besinlerin üçüncü 

ve en son eklenen işlevi, besinlerden elde edilen ana besinler dışındaki 

bileşenler tarafından vücuttaki fizyolojik süreçlerin düzenlenmesi ile 

ilgilidir (Sion ve ark., 2018). Sağlık için gıdanın bu rolünün takdir 

edilmesi, fonksiyonel gıda bilimi üzerine küresel araştırmaların 

artmasına neden oldu. Bunların nasıl hazırlandığına bağlı olarak üç genel 

fonksiyonel gıda sınıfı vardır: geleneksel gıdalar, modifiye gıdalar ve 

gıda bileşenleri.  
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Tablo 2.  Genel gıda sınıflandırılması 

Sınıfı Tanımı Örnekler 

 

Geleneksel gıda 

Doğal olarak sağlığa faydalı olan 

biyoaktif bileşenler içeren, 

değiştirilmemiş doğal yiyecekler. 

Sebze ve meyveler, 

balık, süt ürünleri ve 

tahıllar 

 

Değiştirilmiş 

(fonksiyonel) 

gıdalar 

Fonksiyonel gıda bileşenleri ile 

güçlendirilmiş veya zenginleştirilmiş 

gıda maddeleri 

Kalsiyumlu meyve 

suları, folat 

bakımından zengin 

ekmekler, bitki özlü 

içecekler ve iyotlu 

tuz 

Sentetik gıda 

maddeleri 

Laboratuvarda sentezlenen 

fonksiyonel bileşenler 
İnülin tipi fruktanlar 

 

Geleneksel gıdalar, sebze ve meyveler, balık, süt ürünleri ve 

tahıllar gibi doğal olarak yetiştirilen, sağlığa faydalı olan ve biyoaktif 

bileşenler içeren fonksiyonel hale getirilmemiş ve değiştirilmemiş 

gıdalardır (Crowe ve Francis, 2013). Gıda takviyesi ise fonksiyonel 

gıdaların özelliklerini geliştirmek için besin maddesi veya besin dışı gıda 

bileşenlerinin takviyesini tanımlayan genel bir terimdir (Dary ve Hurrell, 

2006). Gıda takviyeleri, kökenlerine (doğal veya sentetik) bağlı olarak 

sınıflandırılabilir veya ayrılabilir. Dokularına veya mevcut oldukları 

formlarına göre de sınıflandırılırlar. Bu sınıflar Tablo 1’de verilmiştir. 

Gıda takviyelerinin sınıflandırılmasından yola çıkarak, özellikle gıda 

piyasalarında en çok bulunan ve tüketilen takviye edici gıdalar şunlardır; 

Vitaminler ve Mineraller, Balık Yağı ve Omega-3 Yağ Asitleri, Protein 

Tozları ve Bitkisel gıda takviyelerdir. Bu gıda takviyeleri 

incelendiğinde, içerisinde bulunan bileşikler ile insan sağlığına birçok 

faydaları olduğu görülmekte ve her geçen gün artarak devam eden 

multidisipliner  (tıp, diş, eczacılık, kimya, biyoloji ve sağlık alanında) 

birçok bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbjaNTlnFEnJibHyTPbOEB-cXWwRw:1671514274320&q=multidisipliner+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar+(t%C4%B1p,+di%C5%9F,+eczac%C4%B1l%C4%B1k,+kimya,+biyoloji+ve+sa%C4%9Fl%C4%B1k+alan%C4%B1ndaki+di%C4%9Fer+birimler+ile)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiz47r0u4f8AhUUSfEDHd95B8cQBSgAegQIBxAB
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Gıda Takviyelerinin Faydaları 

Çok eski zamanlardan beri, meyve ve sebze yemenin hastalıkları 

önlemede ve sağlığı geliştirmede iyi olduğu yaygın bir bilgidir. Gıdalar 

üzerine küresel araştırmaların ortaya çıkmasıyla, geçmişteki sağlık 

iddialarının çoğu artık bilimsel kanıtlarla destekleniyor. Gıda takviyeleri 

de genel olarak küçük hacimlerde yüksek besin içeriklerinin olması, özel 

besin bileşimlerine sahip olması, yağlar, kolesterol ve pürinler gibi 

istenmeyen maddelerin olmaması ve özel spor ihtiyaçlarının tam olarak 

karşılanması gibi faydaları ile geleneksel gıdalara ek takviyeler olarak 

günümüzde önemli bir konuma gelmiştir. 

Vitaminler ve mineraller 

Mikro besinler (vitaminler ve mineraller), doku bakımı, kemik ve 

diş oluşumu dahil olmak üzere çok sayıda faydaları bulunmaktadır. 

Ayrıca, kofaktörler ve koenzimler olarak hizmet ederek çeşitli enzim 

sistemlerine, vücut fonksiyonlarına ve vücuttaki diğer biyokimyasal ve 

fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesine ve koordinasyonuna yardımcı 

olurlar. Mikrobesin elementleri, insan ve diğer organizmalar tarafından, 

sağlığı korumak için çeşitli fizyolojik işlevleri koordine etmek için 

yaşam boyunca değişen miktarlarda gereklidir (Gernand ve ark., 2016; 

Tucker, 2016). Birçok bilimsel çalışmalar, bazı sağlık sorunları olan 

kişiler için gıda takviyelerinin faydalarını desteklemektedir. Özellikle 

vitamin ve mineral kaynağı olarak propolis, sağlıklı bir antioksidan, 

antimikrobiyal, enzim inhibitörü ve DNA koruyucu kaynağı olduğu ve 

insan sağlığını korumak için doğal gıda takviyesi ve onarıcı madde 

olarak kullanıldığı belirtilmiştir (Omer ve ark., 2022). Günümüzde 

multivitamin, multimineral, vitamin ve mineral takviyeleri en yaygın 

kullanılan besin takviyeleridir (Bailey ve ark. 2013). Optimal sağlığı 

korumak için bu mikro besinlerin yeterli alımı gerekli olsada, artan 

dozlar toksisite olasılığını artırır (Mulholland ve Benford 2007).  
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Şekil 1. Vitamin ve minerallerin sınıflandırılması (Akram ve ark., 2020) 

Balık yağı ve omega-3 yağ asitleri 

Omega-3 yağ asitleri, insanlarda doğal olarak sentezlenemeyen ve 

bu nedenle diyet yoluyla sağlanması gereken esansiyel yağ asitleridir 

(Spector ve kim, 2015). Balık yağı ve iskemik kalp hastalığı arasındaki 

bağlantı, Grönland'ın batı kıyısındaki Eskimoları (Grönlandlılar) içeren 

1971'den itibaren yaygın olarak yayınlanan bir çalışma tarafından 

önerilmiştir (Bang ve ark., 1971). Çoklu doymamış omega-3 yağ asitleri 

bakımından zengin geleneksel bir et ve balık diyeti yiyen Grönlandlılar, 

Danimarka'da yaşayan Danimarkalılara ve Grönlandlılara göre önemli 

ölçüde daha düşük plazma toplam lipitleri, plazma kolesterolü, plazma 

trigliseritleri ve β-lipoprotein öncesi (çok düşük yoğunluklu lipoproteine 

eşit) seviyelerine sahipti. Bu yağ asitleri, antienflamatuar özelliklere olan 

metabolitlere sahiptir ve kardiyak miyositlerdeki iyon kanalları üzerinde 

elektriksel stabilize edici etkilere sahiptir (Leaf ve ark., 2008). Omega-3 

yağ asitleri anti-kanser ve kardiyo-koruyucu etkilerle bağlantılıdırlar 

(Harris ve Isley, 2001). 
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Şekil 2. Omega-3 yağ asidi kimyasal yapısı 

Protein tozları  

Protein takviyeleri hazır içecekler, protein barları, öğün yerine 

geçen ürünler, lokmalar, yulaflar, jeller ve tozlar olarak satılmaktadır. 

Protein tozları en yaygın olanlarıdır ve daha lezzetli hale getirmek için 

bunlara tatlandırıcılar eklenebilir. Proteinlerde hem esansiyel hem de 

dallı zincirli amino asitler yüksektir (Fang ve ark., 2004). Aynı zamanda, 

glutatyon biyosentezine yardımcı olan amino asit sisteinin en yüksek 

içeriğine sahiptir. Süt proteinleri kazein ve peynir altı suyu ile soya 

proteini izolatında (SPI) bitkisel proteinlerden oluşan protein tozları, 

atletler ve vücut geliştiriciler arasında popüler takviyelerdir. Bu 

proteinler aynı zamanda bebek mamalarının da temelidir. Süt 

proteinlerinin, inek sütü proteinine alerjisi olan kişiler dışında çok az 

toksisiteye sahip olduğu görülüyor, ancak aşırı tüketim ketozise (vücut 

yağ depolarının azalması) neden olabilir (Messina, 2016).  

Bitkisel gıda takviyeleri 

Geleneksel bitkisel tıbbın, hem modern tıpta kullanılan bitki 

bileşiklerine (aspirin ve morfin gibi) dayalı ilaçlar hem de çağdaş bitkisel 

gıda takviyeleri için öncü olduğu söylenebilir. Bitkisel ürünler, doğal 

(bitki kökünden, yapraklardan veya kabuktan elde edilen) maddelerin en 

eski terapötikler arasında olduğu gerçeği göz önüne alındığında 

popülaritesini korumuştur. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), 

bitkisel gıda takviyelerinin çoğunu belirli hastalıkların tedavisi veya 

önlenmesi için geliştirilen ilaçlar olarak değil, besin takviyesi olarak 

düzenlemektedir (FDA 2016). Bitki bazlı türevlerinin bir sonucu olarak, 
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bitkisel gıda takviyeleri organik bileşiklerin bir karışımından oluşur. Bu 

bileşiklerin sadece bir kısmı biyolojik olarak aktiftir ve aktif bileşiklerin 

küçük bir alt kümesi terapötik veya toksik etki mekanizmalarına sahiptir. 

Doğrudan bitkilere atfedilebilen olumsuz etkilere ilişkin raporlar bitkisel 

gıda takviyeleri için genellikle nadirdir (Di Lorenzo ve ark., 2015). 

Bitkisel gıda takviyelerinin yan etkilerinin nispeten az olması, takviye 

edici gıdalar üzerine yapılan çalışmaları artırmıştır. Örneğin, Althaea 

officinalis L. bitkisi kolayca erişilebilen bir doğal antioksidan kaynağı 

olmasından dolayı gıda takviyesi endüstrisi ve ilaç endüstrisi olarak 

kullanılabileceği belirtilmiştir (Elmastas ve ark., 2003). Bitkisel gıda 

takviyeleri, gıda takviyeleri içerisinde en çok kullanılan ve geçmişten 

beri en çok güvenilen takviyeler arasındadır. Tablo 3’de en çok 

kullanılan bitkisel gıda takviyeler, kullanım amaçları ve ana bileşikleri 

verilmiştir. 

Tablo 3. En çok kullanılan bitkisel gıda takviyeleri 

 

SONUÇ  

Vücudumuz, yaşamımız boyunca sağlıklı olmak için sürekli olarak 

vitamin, mineral ve diğer besin maddelerine bağımlıdır. Yine de 

İsmi Aktif bileşenleri Kullanım alanları 

Genus Echinacea Chicoric asit, alkylamides İmmüno-uyarıcı 

Allium sativum Allisin, adenosin 
Antioksidan,  

Anti hipertansiyon 

Ginkgo biloba Terpenoidler 
Hafızanın iyileştirilmesi, kan 

basıncının düşürülmesi 

Panax ginseng Ginsenosides Genel sağlık, anti stres 

Serenoa repens Çeşitli fitosteroller 
İyi huylu prostat 

hipertrofisinin tedavisi 

Hypericum 

perforatum 
Hyperforin, hypericin Anti-depresan 

Valeriana 

officinalis 
Valepotriates Anksiyetiyi azaltmak 
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ihtiyacımız olan tüm temel besinleri yalnızca yiyeceklerden almak zor 

olabilir. Gıda takviyeleri sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerini 

tutamazken, bilinçli bir şekilde kullanıldıklarında temel besin 

maddelerini yeterli miktarda sağlayabileceği yapılan çalışmalar ile 

kanıtlanmıştır. Pek çok klinik araştırma, belirli takviyelerin hastalığa 

karşı faydalarını göstermiştir. Örneğin, kemik erimesine karşı koruyan 

kalsiyum, kalp hastalığı riskini azaltan omega-3 yağ asitleri ve 

kardiyovasküler riskleri azaltan flavanol gibi bitkisel gıda takviyeleri 

klinik olarak kanıtlanmış gıda takviyeleri faydaları arasında yer 

almaktadır. Gıda piyasasında sağlığa faydaları bilinen çok sayıda ürün 

bulunmakta ve yeni ürünler geliştirmek için şirketler ve araştırmacılar 

yoğun çaba sarf etmektedirler. Gıda takviyeleri potansiyel olarak, 

güvenli bir şekilde ve nispeten düşük maliyetlerle önemli sağlık yararları 

sağlayabilirler. Bilim insanları ve sağlık uzmanları, gıda takviyelerinin 

belirli koşullar altında insan sağlığına faydalı olabileceğini, ancak 

günlük gıda maddelerinin yerini almaması gerektiği belirtmektedirler. 

İnsan sağlığını veya refahını iyileştirmek için alınan gıda takviyeleri 

pazarı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak bu ürünler herkes için mutlak 

suretle güvenli değildir. Normal ilaçlar gibi, fizyolojik veya 

farmakolojik etki sağlayan aktif bileşenlere sahip takviyelerin de duyarlı 

bireylerde olumsuz etkilere neden olacağı unutulmamalıdır. 
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GİRİŞ 

Yerkürede bulunan inorganik elementler mineral olarak 

adlandırılmaktadırlar. Bu minerallerin birçoğu hayvanların büyümesi, 

fiziksel aktiviteleri ve üreme fonksiyonları için gerekli olan maddelerdir 

(Herdt & Hoff, 2011). İz elementler, reaktif oksijen türlerinin neden 

olduğu hücresel hasarı önleyen enzimatik savunma sistemlerinde önemli 

rol oynamaktadır (Kıvanç ve. ark, 2018).  Atom ağırlığı 58,9 olan ve 

metalik bir element olan kobaltın esansiyel bir iz element olduğu 

düşünülmektedir (Bishehsari ve ark., 2010; González-Montaña ve ark., 

2020). Kobalt, insan ve hayvan diyetlerinde kg kuru maddede 100mg 

gibi küçük miktarlarda bulunmaktadır. Kobalt ruminantlarda mikrobiyal 

yolla sentezlenen vitamin B12 yapısına girmekle bilinen bir iz elementtir 

(Bishehsari ve ark., 2010; González-Montaña ve ark., 2020; Herdt & 

Hoff, 2011; Tiffany, Fellner, & Spears, 2006). Ergin ruminant 

hayvanlarda rumen mikroflorası, inorganik kobalt kaynaklarından 

kobalamin sentezler ve böylece rumen sentezinden vitamin B12 

gereksinimleri karşılanır (Dezfoulian & Aliarabi, 2017; Goff, 2000; 

Tiffany ve ark., 2006). Diğer B grubu vitaminlerinden farklı olarak, B12 

vitamini bitkilerde bulunmadığından, insan ve diğer tek mideli canlılar 

B12 vitaminin aktif formunu kullanabilmeleri için kobalta ihtiyaç 

duymaktadırlar. Rumende bulunan bakteri, protoza ve mantarlar 

tarafından B12 vitaminin sentezlenebilmesi için rumen sıvısında 0.5 

mg/mL den daha fazla miktarda kobalt bulunması gerekmektedir. 

Rumen sıvısında bu değerinde altında kobalt bulunması durumunda 

kanda ve dokularda B12 yetersizliği meydana gelecektir. Rumen de 

bulunan bazı protozoalarda rumen bakterilerinin ürettiği mikrobiyal B12 

ye ihtiyaç duymaktadırlar (Brito, Chiquette, Stabler, Allen, & Girard, 

2015). Kobaltın ruminantlar için esansiyel bir element olduğu 1935’li 

yıllarda kilo kaybı ve iştah azalması gösteren hayvanların tedavi 

edilmesiyle ortaya konmuştur.  
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Kobalt metabolizması 

Kobalt metabolizması ile ilgili yapılan çalışmaların birçoğu B12 

vitamini ile bağlantılı olarak yapılan çalışmalardır. İnsanlarda, pet 

hayvanlarında, evcil hayvanlarda ve laboratuvar hayvanlarında yapılan 

çalışmalarda kobalt B12 vitamininin bir bileşeni olarak ele alınmıştır 

(González-Montaña ve ark., 2020). Kobaltın kullanımı sonucu vitamin 

B12’nin üretilmesi rasyondaki kaba ve konsantre yem oranından büyük 

bir oranda etkilenmektedir. Vitamin B12 sentezi rasyondaki ADF ve NDF 

konsantrasyonundan pozitif olarak etkilenirken, nişastadan ise negatif 

olarak etkilenmektedir (Akins, Bertics, Socha, & Shaver, 2013; 

González-Montaña ve ark., 2020). Yapılan çalışmalarda kaba yem oranı 

yüksek yemlerde nişasta oranı yüksek yemlere göre 3 kat daha fazla B12 

sentezi tespit edildiği bildirilmektedir (Beaudet ve ark., 2016). İnsanlar 

ve diğer memeliler vitamin B12 sentezleyememektedirler. Tek mideli 

canlılar B12 vitaminini gıdalarla çoklu mide yapısına sahip hayvanlar ise 

rumende bulunan mikroorganizmalar vasıtasıyla elde etmek 

durumundadırlar. İnsanlar ve hayvanlar için çeşitli metabolik 

faaliyetlerde görev alan bu mikro besinler uzun ve karmaşık süreçler 

sonunda emilirler (Brewer, Maylin, Fenger, & Tobin, 2016). Kobalt 

tuzlarının sindirim sistemi tarafından emilimi değişkenlik 

göstermektedir. Bu emilim türe, verilen bileşiğin yapısına, dozuna ve 

alınan gıdanın sindirim sistemine alınmasının üzerinden geçen zamana 

bağlı olarak değişkenlik göstermektedir (Brewer ve ark., 2016). Yüksek 

dozlarda kobalt alımı yüksek oranda fayda verir anlamına 

gelmemektedir. Kobalt iyonları demir, bakır ve çinko gibi D vitaminin 

etkisi altında bağırsak lümeninden aktif transportla emilmektedir 

(Brewer ve ark., 2016). Bitkiler ve bitkisel ürünlerde kobalamin 

bulunmadığından geviş getiren hayvanların rumeninde bulunan 

mikroorganizmalar B12 vitaminin tek kaynağı olarak kabul edilmektedir. 

Dört bölmeli bir mideye sahip olan ruminant hayvanlar tarafından 

sentezlenen kobalamin bağırsaklar tarafından emilip kan yoluyla 
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karaciğer ve kaslarda depo edilmekte ve süt vasıtasıyla vücuttan 

uzaklaştırılmaktadır (Watanabe & Bito, 2018). Yine de ruminantlarda 

vitaminlerin emiliminin nasıl olduğu konusunda yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Bu nedenle tek mideler hakkından bilinen 

mekanizmalarla izah edilmeye çalışılmaktadır.   

Koyunlarda kobalt ihtiyacı 

Tüm dünyada ve Türkiye’de coğrafi yapı, sosyal ve ekonomik 

nedenlere bağlı olarak koyunculuk faaliyetleri çeşitli şekillerde 

yapılmaktadır (Leyla ve ark., 2018). Koyunlarda ve diğer ruminantlarda 

vitamin B12 ihtiyacından bahsedildiğinde dolaylı olarak kobalt 

ihtiyacından bahsedilmektedir. Çünkü rumen mikroorganizmaları 

tarafından B12 vitaminin sentezlenmesinde sınırlayıcı faktör kobalttır 

(González-Montaña ve ark., 2020; Ertaş ve Yüksek 2021). B12 vitamini 

koyunlarda iki farklı formda bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan metil 

kobalamin, metiyonin yapımında yer alırken diğeri ise 

adenosiklokobalamin olarak adlandırılmaktadır. Bu her iki form da 

koyunlarda propiyonik asit metabolizmasında önemli görevler 

üstlenmektedir (Özkan & Or, 2007).    

Ruminant yemlerinde yeterli düzeyde kobalamin bulunmadığında, 

B12 vitamin ihtiyacının karşılanabilmesi için rasyonda yeterli düzeyde 

kobalt bulundurulmalıdır (Kayri & Irmak, 2021; Laven & Smith, 2008). 

Genel olarak rumen mikroorganizmalarının düzenli olarak görev 

yapabilmesi için kilogram yemde bulunması gereken kobalt miktarı 0,07 

ile 0,11 mg’dır (Goff, 2000; Özkan & Or, 2007). Koyun ve diğer 

ruminant hayvanlar dokularında ihtiyaç duydukları glikoz ihtiyacı için 

glikoneogenezise oldukça bağımlı hayvanlardır. Bu glikoneogenezisin 

aksamaya uğramaması için B12 ve dolayısıyla kobalt eksikliği 

yaşanmaması gerekmektedir (Goff, 2000). Ruminantların B12 ihtiyaçları, 

propiyonik asit metabolizmasından dolayı ruminant olmayanlardan daha 

yüksektir (Goff, 2000; González-Montaña ve ark., 2020). Propiyonat 
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metabolizmasındaki bozulmanın asıl sebebi metilmalonil-CoA'nın 

süksinil-CoA'ya dönüştürüldüğü safhada, B12 vitamini eksikliği en 

önemli kusur olabilir (Goff, 2000). Ruminantların yüksek oranda kobalta 

olan gereksinimleri, kısmen mikroorganizmaların kobalttan sınırlı 

düzeyde B12 üretimi, kısmen de B12 vitaminin yetersiz emiliminden 

kaynaklanmaktadır. Hayvanların günlük yemlerinde kobalt 

bulunmaması durumunda birkaç gün ile ifade edilebilecek sürede B12 

vitamini üretimi aksamaya başlar (Goff, 2000).  Ruminantlar 

doğduklarında tek mideli hayvanlar gibi bir mide yapısına sahiptirler. 

Altı ile sekiz haftaya kadar rumenleri gelişmediği için yeterli düzeyde 

mikroorganizmaya sahip olmadıklarından B12 vitaminler ihtiyaçları 

karşılanmak durumundadır (Goff, 2000; González-Montaña ve ark., 

2020). Yetişkin koyunlar normal şartlar altında B12 vitaminin sentezleme 

kabiliyetine sahiptirler. Altı ile sekiz aylığa kadar olan kuzu ve 

buzağılarda rumen tam olarak gelişmediğinden B12 vitaminini 

sentezleyememektedirler. Bu yüzden bu hayvanlara ihtiyaçları olan 

miktarda B12 süt, süt ikame yemleri ve kolostrum ile karşılanması 

gerekmektedir (González-Montaña ve ark., 2020). Ama bunun aksine 

yetişkin ruminantlara dışarıdan B12 almaya ihtiyaçları olmadığı kabul 

edilmektedir. Eğer rasyonlarında yeterince kobalt mevcut ise rumendeki 

mikrobiyal ortam tarafından B12 üretilebilmektedir (González-Montaña 

ve ark., 2020). Koyunlar kobalt yetersizliğine karşı oldukça hassastırlar. 

Koyunların kobalt ihtiyaçları sığırlara göre iki kat daha fazladır. Koyun 

rasyonlarında kuru madde de 0.07mg/kg altında olduğu zaman B12 

vitamin eksikliğine bağlı olaral anemi, canlı ağırlık kaybı, verim 

kayıpları, göz yaşı, ışığa karşı hassasiyet, yün kaybı, bağışıklık 

sisteminin zayıflaması gibi klinik belirtiler görülür (Abou-Zeina, 

Zaghawa, Nasr, & Keshta, 2008; Goff, 2000). B12 vitamin noksanlığına 

bağlı olarak folik asit eksikliğide görülür. Koyunlarda B12 vitamini 

noksanlıklarında özellikle karaciğerde hasarlar meydana gelmektedir. 

Yapılan çalışmalarda B12 eksikliği durumlarında karaciğer hücrelerinde 

folat konsantrasyonunun tükendiği tespit edilmiştir (Abou-Zeina ve ark., 
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2008). Kobalt eksikliği koyunlarda, yağlı karaciğer dejenarasyonuna 

neden olan beyaz karaciğer hastalığına neden olmaktadır (Abou-Zeina 

ve ark., 2008).  

Kobalt yetersizliği 

Rasyon içeriği veya hayvanların otlandığı mera alanlarının kobalt 

içeriğinin 0,07 ila 0,11 mg/kg KM’den az olması durumunda kobalt 

eksikliği belirtileri görülmeye başlanır. 

 

Resim 1. Baklagiller yönünden fakir merada otlayan koyunlar (Orijinal) 

Kobalt eksikliğine genç hayvanlar yaşlılardan daha duyarlıdırlar 

(Herdt & Hoff, 2011). Koyunlar kobalt eksikliğine sığırlardan daha 

duyarlı ruminantlardır. Kobalt eksikliği spesifik olmamakla birlikte genç 

ruminant hayvanlarda özellikle de kuzularda eksikliği yaşanabilmektedir 

(Herdt ve Hoff, 2011). Baklagil otları genel olarak mineral yönünden 

diğer yemlerden daha zengin olduğundan kaliteli baklagil yemlerle 

beslemede daha az kobalt eksikliği yaşanmaktadır.  

Konsantre yem ağırlıklı olarak yapılan beslemede de B12 vitamin 

eksikliği yaşanabilmektedir. Çünkü tahıl yemler kaba yemlerle 
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karşılaştırıldığında tahılların kobalt içeriği daha düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir (Herdt & Hoff, 2011). Klinik belirti olarak çeşitli 

düzeylerde mineral madde yetersizliğine bağlı semptomlar 

görülmekledir. Hayvanlarda ilk fark edilen klinik belirtiler yem 

tüketiminin azalması, gelişme geriliği ve kilo kaybı olarak göze 

çarpmaktadır. Kobalt eksikliğinin ağırlaştığı durumlarda ise ishal, 

karaciğerin beyaz bir hal alması, hastalıklara karşı direncin azalası, 

reprodüktiv sistemin aksaması gibi belirtiler görülebilir. Kobalt eksikliği 

uzun süre devam ederse hayvanların yatalak hale gelebilmekte ve ölüm 

görülebilmektedir (Stemme, Meyer, Lebzien, Flachowsky, & Scholz, 

2003). 

Kobalt eksikliği görülen koyun ve buzağıların bağışıklık sistemi 

fonksiyonlarını olumsuz etkilediği, koyunlarda enfeksiyonlara açık hale 

geldiği ve yeni doğan kuzularda yaşam gücünün azaldığı tespit edilmiştir 

(González-Montaña ve ark., 2020).  
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Şekil 1. Koyunlarda kobalt eksikliğine bağlı olarak görülen bazı belirtiler. 

Koyun rasyonlarına kobalt takviyesi, nötrofillerin aktivitesini 

artırabilmekte ve hatta ruminal mikroorganizmalar tarafından B12 

vitamini sentezinin artması sonucu stresi azaltabileceği bildirilmektedir.  

Kobalt zehirlenmesi 

Hayvanlarda kobalt zehirlenmesi çok sık yaşanan durumlardan 

değildir. Kobalt eksikliği daha fazla yaşanan hadiselerdir. Zehirlenme 

olayları daha çok kobalt eksikliği yaşanan sürülerde tedavi amacıyla 

kobalt takviyesi yapıldığında yanlış veya aşırı doz uygulanması 

durumlarında meydana gelmektedir. Koyunların kobalt ihtiyacı 0,1-

0,2mg/kg olarak kabul edilmektedir. Rasyonun kuru maddesinde 

10mg/kg’lık seviye tolare edilebilir en üst düzey olarak kabul 

edilmektedir (González-Montaña ve ark., 2020). Kobalt zehirlenmesi 

durumlarında rasyonun protein ve metiyonin oranını yükseltmek, 
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selenyum gibi minerallerin miktarını yükselterek kobalt zehirlenmesi 

etkileri hafifletilebilir (González-Montaña ve ark., 2020). Kobalt 

zehirlenmesi yaşayan hayvanlarda bitkinlik, güçten düşme, aşırı idrar 

yapma, dışkılama ve salyada artış, yem yememe, nefes darlığı, kanda 

hemoglobin ve kırmız kan hücrelerinde artış meydana gelmekte ve 

karaciğerde yüksek düzeyde kobalt tespit edilebilmektedir (Becker & 

Smith, 1951; González-Montaña ve ark., 2020; Simonsen, Harbak, & 

Bennekou, 2012). Kobaltın zehirleme mekanizması tam olarak 

bilinmesede, sülfidril gruplarına olan afinitesinden dolayı mitokondriyal 

solunumda görevli bazı enzimleri inhibe ederek zehirlenmeye neden 

olmaktadır (González-Montaña ve ark., 2020; Simonsen ve ark., 2012). 

Sonuç olarak, koyunlarda ve diğer ruminant hayvanlarda B12 

sentezi için kobalta ihtiyaç duyulmaktadır. Rasyondaki kobaltın B12 ye 

dönüşümü düşük olduğundan rasyonlarda kobalt takviyesi yapılması 

gerekmektedir. Koyunlarda, B12 sentezi için rumen 

mikroorganizmalarının kobaltı kullanım etkinliği, yeterli düzeyde kobalt 

takviyesi, rasyonun içeriği, rumende bulunan mikroorganizma çeşitliliği 

gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Koyunlarda kobalt seviyesini 

belirlemek için kandan ve karaciğerdeki B12 seviyeleri ölçülerek genel 

bir değerlendirme yapılması sürü sağlığı açısından önem taşımaktadır. 

Teşekkür 

Bu çalışmada kullanılan şekil 1’in hazırlanmasında 

https://biorender.com/ internet adresinden yararlanılmıştır. 
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GİRİŞ 

Arsenik, çeşitli doğal ve antropojenik faaliyetler yoluyla çevreye 

salınan, insan sağlığını ciddi şekilde etkileyen küresel bir çevre kirleticisidir 

(Jin ve ark., 2020). İnsanlardaki arsenik toksisitesinin başlıca nedeni, doğal 

jeolojik kaynaklar yoluyla içme suyunun kirlenmesidir. Kirlenmiş suların 

uzun süre alınması, vücudun hemen hemen tüm sistemlerinde toksisite 

belirtilerine yol açabilmektedir (Ratnaike, 2003). Arsenik toksikasyonunun 

böbrek yetmezliği, böbrek kanserleri, cilt hastalıkları ve diyabetle ilişkili 

olduğu bildirilmiştir (Flora, 2011; Chen ve ark., 2012). Arseniğe 

maruziyetin ardından hücre hasarı meydana gelmekte ve bu durum reaktif 

oksijen türlerinin artışına yol açmaktadır. Arsenik; oksidatif stresin 

aktivasyonu ve gen ifadesinin değiştirilmesi, hücre proliferasyonunun 

uyarılması ve hücre içi solunum yolunun bozulmasının da içinde bulunduğu 

birçok toksik etki mekanizmasına sahiptir (Galanis ve ark., 2009). Üç 

değerlikli arsenit (As+3) ve beş değerlikli arsenat (As+5) olmak üzere iki 

oksidatif formda bulunan arseniğin (Hughes, 2002) üç değerlikli formu 

daha toksiktir. Arsenik trioksit’in gerek deney hayvanları (Jin ve ark., 2020) 

gerekse kanser hastalarında (Vuky ve ark., 2002) böbrek hasarına yol açtığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca oksidasyon, apoptozis ve inflamasyonun arsenik 

trioksit kaynaklı nefrotoksisite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Hughes ve 

ark., 2011). Arseniğin idrar boşluğunda genişlemeye, bowman kapsülünün 

parietal tabakasında kalınlaşmaya, glomerüler atrofiye, ayrıca ciddi 

dejeneratif değişikliklere, tübüler hücrelerin akut nekrozuna ve şiddetli 

interstisyel hemorajilere neden olduğu ortaya konulmuştur (Nozohour & 

Jalilzadeh-Amin, 2019). Sinha ve ark. (2008), sodyum arsenit 

uygulamasının böbrek yapısında belirgin tübüler hasara neden olduğunu, 

geniş tübüler döküntüler ve debrislerin yanı sıra tübüler dilatasyonların 

gözlendiğini bildirmiştir. Yapılan birçok çalışmada; arsenik kaynaklı 

böbrek hasarına karşı bazı bileşiklerin koruyucu etkileri araştırılmıştır 

(Gholamine ve ark., 2021; Gong ve ark., 2015; Gora ve ark., 2014; Ishaq ve 
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ark., 2021; Jin ve ark., 2020; Kumar ve ark., 2015; Mehrzadi ve ark., 2018; 

Mehrzadi ve ark., 2021; Rizwan ve ark., 2014; Saeed ve ark., 2014; Sener 

ve ark., 2016; Sharma ve ark., 2021; Sinha ve ark., 2008; Turk ve ark., 2019; 

Wang ve ark., 2014; J. Zhang ve ark., 2014; W. Zhang ve ark., 2014). 

Arsenik Kaynaklı Nefrotoksisitenin Patofizyolojisi ve 

Biyobelirteçleri 

Arsenik, insan ve evcil hayvanlarda toksikasyona sebep olabilen 

önemli metallerden birisidir. Arseniğin vücuda giriş yolları; inhalasyon, 

dermal maruziyet ve içme suyu ile olmaktadır. İçme suyuyla alınan 

inorganik arsenik bağırsaklardan önemli düzeyde (%80-90) emilir (Robles-

Osorio ve ark., 2015).  

Akuaporin-10, glukoz taşıyıcıları (GLUT1/GLUT5) ve organik 

anyon taşıyıcı polipeptitlerin inorganik arseniğin bağırsaktan emiliminde 

rol oynayabileceği bildirilmektedir (Calatayud ve ark., 2012; Sung ve ark., 

2015). Yetersiz beslenmenin (düşük selenyum, folik asit alımı gibi), daha 

yüksek arsenik emilimi ve toksisitesi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir 

(Majumdar ve ark., 2012). Hayvan türleri arasında arseniğin kandaki 

yarılanma ömrü açısından belirgin farklılıklar varken, insanlarda arseniğin 

çoğu yaklaşık 1 saatlik bir yarılanma ömrü ile kandan hızla elimine 

edilebilmektedir (Robles-Osorio ve ark., 2015). Arsenit, aqua-

gliseroporinler (AQ) ve heksoz-permeazların aracılığıyla hücre içine 

girerken, arsenat Na+/Pi ko-transporter'ın aracılık ettiği bir mekanizma ile 

hücre içine girer (Liu ve ark., 2004; Ravera ve ark., 2007).  

Arsenik, glutatyon (GSH) aracılı bir süreçle karaciğerde metillenir. 

Arsenik-GSH komplekslerinin oluşumu, arseniğin hücrelerden atılması 

yolunda bir adım olabilir. Glutatyon Transferaz P1'in (GSTP1) hücrelerden 

çıkışa aracılık eden ATP-bağlayıcı kaset taşıyıcıları için tercih edilen 

substratlar olan Arsenik-GSH komplekslerinin oluşumunu katalize ettiği 

öne sürülmüştür (Thomas, 2009). Çoklu ilaç direnci ile ilişkili protein 1 ve 
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2 (MRP1/ MRP2), arsenik-GSH konjugatlarının safraya hücresel akışı 

yoluyla arsenik detoksifikasyonunda önemli bir rol oynamaktadırlar. MRP2 

proksimal tübüler hücrelerin apikal membranında da bulunduğundan, 

MRP2 ve P-glikoproteinin arsenik türlerinin proksimal tübüler hücrelerden 

ihracında da rol oynaması mümkündür (Lee ve ark., 2006; Lin ve ark., 

1999). İnorganik arseniğe maruz kalan farelerde MRP2'nin mRNA 

ekspresyonunun arttığı bildirilmiştir (Styblo ve ark., 1997).  Arsenik 

kaynaklı hücre hasarını takiben böbrekte P-glikoprotein ekspresyonunun 

arttığı tespit edilmiştir (Liu ve ark., 2006).                                                                     

Yapılan çalışmalar, inorganik arseniğin hücrelere taşınmasının hücre 

içi sinyalizasyon süreçlerinde değişikliklere yol açabileceğini 

göstermektedir.  İnorganik arseniğe maruz bırakılan farelerde çoklu hücre 

sinyal kaskadlarının düzenlenmesinde rol oynayan raf kinaz inhibitör 

proteininin ekpresyonunun azaldığı bildirilmiştir (Kala ve ark., 2004). 

Büyümenin düzenlenmesinde ve hücrelerin hayatta kalmasında 

önemli bir rol oynadığı düşünülen raf kinaz inhibitör proteininin aşağı 

regülasyonunun, kontrolsüz hücre büyümesine yol açabileceği 

düşünülmektedir (Thomas, 2009). 

Arsenik toksisitesi; hücre içi GSH depolarının tükenmesi, kaspaz-3 

ve -9 sinyal yolunun aktivasyonu, interlökin-6 ve interlökin-8 

ekspresyonunda artış ve p-53 apoptotik yolunun aktivasyonu ile başlar. Bu 

durum serbest radikallerin üretiminde, inflamasyonda ve apoptoziste artışa 

neden olur ve sonuçta proksimal tübül hasarı meydana gelir (Şekil 1)  
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Şekil 1. Arsenik kaynaklı proksimal tübül hasarının şematik mekanizması (Robles-Osorio 

ve ark., 2015).  

Emilen arseniğin büyük bir kısmı böbrek bölgesinde 

filtrelendiğinden, böbrek arsenik alımı ve birikimi için önemli bir organdır 

(Orr & Bridges, 2017). Arsenik kaynaklı nefrotoksisitenin değerlendirildiği 

çalışmalarda; glomerüler filtrasyon hızı (GFR), proteinüri, albüminüri, N-

asetil-b-D-glukozaminidaz (NAG), b2-mikroglobulin, a1-mikroglobulin ve 

retinol bağlayıcı protein ölçümleri böbrek toksisitesinin belirteçleri olarak 

kullanmıştır. Böbrek fonksiyon düzeyinin değerlendirilmesinde GFR 

tahminleri en iyi belirteçler arasındadır (Robles-Osorio ve ark., 2015).  
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Böbrek hasarı, bazı ilaçların yüksek dozlarda veya uzun süreli kullanımı 

gibi birçok faktörden kaynaklanabilir (Corum ve ark., 2018). Sağlıklı 

bireylerde genellikle idrarda çok az miktarda protein atılımı olur. Protein 

atılımındaki sürekli artış genellikle böbrek hasarının bir göstergesi olarak 

kabul edilmektedir. Mevcut böbrek hastalığının türüne bağlı olmakla 

birlikte; glomerüler hasar, diyabet ve hipertansiyon kaynaklı böbrek 

hastalıkları için albümin atılımının artması hassas bir belirteç iken, bazı 

tübül-interstisyel hasarlar ile karakterize hastalıklarda düşük molekül 

ağırlıklı proteinlerin atılımının artması hassas bir belirteçtir (Levey ve ark., 

2005). Glomerüler ve endotelyal hasarın bir göstergesi olan albüminüri 

(Salmon ve ark., 2012), uzun zamandır böbrek hastalığı için bir belirteç 

olarak kabul edilmektedir. 

Renal tübüler hasarın erken belirleyicilerinden biri olan N-asetil-beta-

D-glukozaminidaz (NAG), proksimal renal tübül epitel hücrelerinde 

bulunan lizozomal bir enzimdir (Dalva ve ark., 2011). Proksimal tübüler 

hücrelerindeki hasara bağlı olarak bu enzimin idrardaki seviyesi artar ve bu 

durum proksimal tübüler hücre nekrozunun bir göstergesi olarak 

değerlendirilir (Waring & Moonie, 2011). 

Arsenik bileşiklerine maruziyetin, DNA metilasyonuna ve histon 

asetilasyonuna yol açarak, interlökin-8 (IL-8) ekspresyonunda epigenetik 

değişikliklerle karakterize, böbrek hücrelerinde artan migrasyon, 

proliferasyon ve hücre döngüsü düzensizliği gibi proneoplastik 

değişikliklere neden olabileceği öne sürülmüştür (Scott ve ark., 1993). 

Ayrıca arseniğe maruziyetin metallotiyonin ekspresyonunu doza bağlı 

olarak artırdığı ortaya koyulmuştur (Kimura ve ark., 2006). 

İdrar Nötrofil Jelatinazla İlişkili Lipokalin (NGAL) analizi, erken 

böbrek hasarını tespit etmek için biyobelirteç olarak kullanılır. Böbrekte 

esas olarak Henle kulpundan ve toplayıcı kanallardan salgılanan NGAL, 

tubulointerstisyel hasara yanıt olarak tübüler epitel hücreleri tarafından 

eksprese edilir (Rysz ve ark., 2017). Aynı zamanda NGAL seviyesi, böbrek 
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fonksiyon bozukluğunun derecesi ile ilişkilidir ve böbrek hasarının 

sonucunu değerlendirmek için çok faydalı bir belirteçtir (Delanaye ve ark., 

2011). Kronik oral organik arsenik maruziyetinin rat böbreği üzerindeki 

etkisinin araştırıldığı bir çalışmada; arsenik gruplarında idrar NGAL 

seviyelerinin kontrol gruplarına kıyasla nispeten daha yüksek 

konsantrasyonda olduğu görülmüştür (Wan Muhamad Salahudin ve ark., 

2021). 

Arsenik Kaynaklı Nefrotoksisite ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Arsenik toksisitesi, bazı çalışmaların içme suyundaki arsenik 

konsantrasyonları ile olumsuz sağlık sonuçları arasında doğrudan bir ilişki 

bildirmesi nedeniyle önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. 

Epidemiyolojik çalışmalarda, yüksek arsenik maruziyeti olumsuz 

böbrek hastalığı sonuçları ile ilişkilendirilmiştir. Arsenik ile çeşitli böbrek 

hastalıkları arasındaki ilişkiye dair epidemiyolojik kanıtların sistematik bir 

incelemesinde; arsenik ile albüminüri ve proteinüri sonuçları arasında 

genellikle pozitif bir ilişkinin olduğu, ayrıca arsenik maruziyeti ile kronik 

böbrek hastalığına ait β-2 mikroglobulin ve N-asetil-β-D-glukozaminidaz 

düzeyleri arasındaki ilişkiye dair sonuçların karışık olduğu bildirilmiştir 

(Zheng ve ark., 2014). 

İnorganik arsenik ile oksidatif hasar yoluyla böbrek fonksiyonlarının 

azalması ilişkilendirilmiştir. Tayvan’da 125 kronik böbrek hastası ve 

normal böbrek fonksiyonlarına sahip 229 kişide gerçekleştirilen çalışmada; 

yaş ve cinsiyete göre veya çoklu risk faktörlerine göre ayrı ayrı ayarlanmış 

bir doz-yanıt ilişkisinde sadece toplam idrar arsenik düzeyinin kronik 

böbrek hastalığı riskiyle ilişkili olduğu bulunmuştur (Hsueh ve ark., 2009). 

Arsenik, böbrek de dahil olmak üzere birçok organ için toksiktir. Böbrek 

nakli alıcılarında arsenik nefrotoksisitesinin greft için bir tehlike oluşturup 

oluşturmadığı araştırılmış ve sonuçta böbrek nakli alıcılarında plazma 
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arsenik düzeyinin greft yetmezliği riskinde artış ile ilişkili olduğu 

belirlenmiştir (Sotomayor ve ark., 2020). 

Proteinüri veya albüminüri, glomerüler hasar nedeniyle idrarda fazla 

miktarda serum proteini bulunması durumu olup proteinüri böbrek hastalığı 

için bir belirteç olarak kabul edilmektedir. İçme suyu kaynaklı arsenik 

maruziyeti ile proteinüri arasındaki ilişkinin idrar dipstik testi kullanılarak 

değerlendirildiği bir araştırmada, daha yüksek maruziyet ve idrar arsenik 

atılımı olan deneklerde daha yüksek proteinüri prevalansı bildirilmiştir 

(Chen ve ark., 2011). Zheng ve ark. (2013), Arizona, Oklahoma, Kuzey ve 

Güney Dakota'nın kırsal bölgelerinde yaşayan 45-74 yaş arası 3.821 

Kızılderili erkek ve kadında inorganik arsenik maruziyeti ile albüminüri 

arasındaki kesitsel ilişkiyi değerlendirmiş ve artan idrar arsenik 

konsantrasyonları artan albüminüri ile kesitsel olarak ilişkilendirilmiştir. 

Huang ve ark. (2009), genel popülasyonda kadmiyum ve/veya 

arseniğe çevresel düşük seviyeli maruziyette idrar biyobelirteçlerinin 

önemini, oksidatif stresin rolünü araştırmıştır. Çalışmada 290 yetişkinden 

(86 erkek ve 204 kadın) idrar örnekleri toplanmış, kadmiyum ve arsenik 

konsantrasyonları ölçülmüş ve beta (2)-mikroglobulin ve N-asetil-beta-D-

glukozaminidaz (NAG) aktivitesi belirlenmiştir. Ayrıca oksidatif stres 

indeksleri olarak idrar malondialdehit (MDA) ve 8-hidroksi-2'-

deoksiguanozin (8-OHdG) seviyeleri ölçülmüştür. NAG, MDA ve 8-

OHdG’nin idrarda hem kadmiyum hem de arsenik ile pozitif korelasyon 

gösterdiği, kadmiyum ve arseniğe birlikte maruz kalmanın biyobelirteçler 

üzerindeki etkilerinin her bir metale tek başına maruz kalmaya kıyasla daha 

belirgin olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Köpeklerde sodyum arsenatın neden olduğu renal lezyonların 

patofizyolojik temelini belirlemek için yapılan çalışmada; arsenik tuzunun 

düşük dozunun (0.73 mg/kg) renal tübüler epitelde hafif dejenerasyon ve 

vakuolasyondan oluşan histolojik değişikliklere, orta dozun (7.33 mg/kg) 

nefronun kortikal kısmında tübüler nekroza, yüksek dozun (14.66 mg/kg) 
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ise orta derecede glomerüler skleroz ve şiddetli tübüler nekroza neden 

olduğu gözlemlenmiştir (Tsukamoto ve ark., 1983). 

Arsenik bileşikleri hedef organlarda son derece toksik etkilere ve 

dolayısıyla histopatolojik değişikliklere neden olmaktadır. Ratlarda sodyum 

arsenit ile indüklenen oksidatif streste histopatolojik ve antioksidan enzim 

değişikliklerinin değerlendirildiği çalışmada, glutatyon peroksidaz (GPx), 

süperoksit dismutaz (SOD), total antioksidan kapasite (TAC) ve katalaz 

(CAT) değerlerinde anlamlı bir düşüş, malondialdehit (MDA) seviyelerinde 

önemli ölçüde artış, tübüler hücrelerde ciddi dejeneratif değişiklikler ve 

akut tübüler nekroz tespit edilmiştir (Nozohour & Jalilzadeh-Amin, 2019). 

Noman ve ark. (2015), sodyum arsenit’in farelerin böbrek dokularında 

dejeneratif değişikliklere (tübüler dejenerasyon, intratübüler dejenerasyon 

ve konjesyon) neden olduğunu öne sürmüşlerdir. Hemalatha ve ark. (2013), 

çeşitli dokularda (kalp, böbrek, karaciğer, testisler, akciğer, mide ve 

bağırsaklar) arsenik kaynaklı histolojik değişikliklere karşı N-asetil 

sisteinin etkisini değerlendirmiş, böbrek tübüler epitelindeki dejeneratif 

değişikliklerin arsenik kaynaklı lipid peroksidasyonundan kaynaklandığını 

ve arsenik kaynaklı toksisiteye karşı N-asetil sistein tedavisinin koruyucu 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Arsenik kaynaklı toksisite çalışmalarının bazılarında canlı ağırlık ve 

böbrek ağırlıkları da değerlendirilmiştir. Zhang ve ark. (2014a), arsenik 

kaynaklı böbrek hasarına karşı üzüm çekirdeği ekstraktının etkilerini 

araştırmış ve arsenik verilen ratların vücut ağırlıklarının daha düşük 

olduğunu, böbrek ağırlıkları ve böbrek ağırlığının vücut ağırlığına oranının 

kontrol grubundaki ratlara kıyasla daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

Barai ve ark. (2017), arseniğe maruz kalan farelerde vücut ağırlığındaki 

azalma ve böbrek ağırlığındaki önemli artışın a arseniğin toksik etkilerinden 

kaynaklanabileceğini öne sürmüştür. Ağır metallere maruz kalan 

domuzların böbreklerinin büyüdüğü gösterilmiştir (Milićević ve ark., 

2010). 
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Son yıllarda birçok bileşiğin arsenik kaynaklı nefrotoksisitedeki etkinliği 

araştırma konusu olmuştur. Ratlarda yapılan çalışmalarda; keten tohumu 

yağı (Rizwan ve ark., 2014), kişniş tohumlarının metanolik ekstresi (Saeed 

ve ark., 2014),  üzüm çekirdeği ekstresi (Zhang ve ark., 2014a), resveratrol 

(Zhang ve ark., 2014b), astaksantin (Wang ve ark., 2014), tephrosia purpure 

ekstraktı (Gora ve ark., 2014), Emblica officinalis meyvesi (Kumar ve ark., 

2015), naringin (Adil ve ark., 2015), timokinon (Sener ve ark., 2016), ellajik 

asit (Mehrzadi ve ark., 2018), hesperidin (Turk ve ark., 2019), Africa 

mangosu’nun etanol yaprak ekstresi (Ewere ve ark., 2019), tannik asit (Jin 

ve ark., 2020), chrysin (Mehrzadi ve ark., 2021), gallik asit (Gholamine ve 

ark., 2021), betain (Sharma ve ark., 2021), zerdeçaldan ekstrakte edilen 

kurkumin (Ishaq ve ark., 2021)’in arsenik bileşikleriyle oluşturulan 

nefrotoksisitede koruyucu özelliklerinin bulunduğu bildirilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Kronik böbrek hastalığı (KBH), farklı ülkelerde yapılan 

epidemiyolojik çalışmalara göre nüfusun %8-15'ini etkileyen önemli bir 

küresel sağlık sorunudur. Çevresel faktörlerin bilinmesi, bu hastalığın 

önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Su ve toprakta en bol 

bulunan kirleticilerden biri olan arsenik ile tip 2 diabetes mellitus, 

hipertansiyon ve kanser arasında bir ilişki bulunmakla birlikte, kronik 

böbrek hastalığı ile ilişkisi hakkındaki epidemiyolojik çalışmalar sınırlıdır. 

Son zamanlarda bazı bileşiklerin arsenik kaynaklı nefrotoksisitedeki 

koruyucu etkinliğini araştıran çalışmaların sayısı artmakla birlikte, dünya 

genelinde arseniğe maruz kalma prevalansının yüksek olması nedeniyle, 

arsenik ve böbrek hastalığı arasındaki ilişkiyi aydınlatmak için daha 

ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Antik dönemlerde yaşamış olan büyük düşünürlerden olan Platon 

“Devlet” isimli kitabında Aristo ise “Nikomakhos’a Etik” adlı kitabında 

yaşam kalitesinin üzerine düşüncelerini anlatmışlardır. Yaşam kalitesi 

insanlığın her döneminde üzerinde çalışılması ve tartışılması gereken bir 

kavramdır (Edisan ve Kadıoğlu, 2013). Terim olarak ilk defa 1960’da “On 

the quantity and quality of life” adlı makalede bahsedilmiştir (Long, 1960). 

Bütün toplumlar tarafından ulaşılmak istenen hedef nokta olarak görülmesi 

politikalara da konu haline gelmesi durumunu ortaya çıkartmıştır.  

Maslov ihtiyaçlar hiyerarjisinde yerine getirilmesi gereken ihtiyaçları 

sıralarken, yaşamın daha anlamlı olması adına ihtiyaçların giderilmesinde 

niceliğin yanında niteliğin de yani kalitenin de önemli olmasını ön plana 

çıkarmaktadır. Örneğin uzun süre hayatta kalmaktansa hayatın her anını 

kaliteli yaşamanın, ekonomik durumun iyi olmasından ziyade bireyi tatmin 

edebilmesi, çok fazla sosyal grup içerisinde yer almaktansa mutlu olacağı 

ve sevileceği bir sosyal ortamın olması gibi durumlar üzerinde durmaktadır 

(Aksungur, 2009); (Torlak ve Yavuzçehre, 2008).  

Günümüzde yaşam kalitesini tek bir bilim açısından tanımlamak 

doğru değildir (Bilir ve ark., 2005). Birbirinden farklı bilimlerin yaşam 

kalitesi kavramıyla ilgili tanımlamalar arasında farklılıklar olsa tüm 

tanımlarda ortak olan insan faktörü üzerinde durulduğu görülmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “bireyin kendi amaçlarına, beklentilerine, 

çıkarlarına göre bir kültür ve değer yargısı içerisinde kendi farkına varmak” 

olarak açıklanan yaşam kalitesi kavramında temel nokta, bireyin kendi 

kendini değerlendirebilmesi ve bunu sürdürülebilir kılmasıdır (Bilir ve ark., 

2005); (Top ve ark., 2003).  

Yaşam kalitesi bireyin yaşamıyla ilgili algısı çerçevesinde sübjektif 

bir kavram olarak lanse edilse de subjektif ve objektif olarak iki yönden 

incelenmektedir (Aydıner Boylu, 2007). Yaşam kalitesinin objektif 
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göstergeleri, bireyin gelir durumu, eğitim düzeyi, mesleği, sağlık durumu, 

yaşadığı fiziki çevre iken; subjektif göstergeleri ise bireyin objektif 

göstergelerden duyduğu tatmin olma ve memnuniyetidir (Torlak ve 

Yavuzçehre, 2008). Yapılan bazı araştırmalarda yaşam kalitesinin objektif 

göstergeleri ön plana çıkarılırken, bazı araştırmalarda ise subjektif 

göstergeler üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Fakat ne objektif 

göstergeleri ne de subjektif göstergeler adına uluslararası bir model veya 

standart bulunmamaktadır (Demirkaya, 2010). 

Yaşam Kalitesinin Göstergeleri 

Yaşam kalitesi göstergelerinin kullanımı araştırma yapan kişilerin 

amacına göre değişik şekiller almaktadır. Yaşam kalitesi göstergeleriyle 

yapılan bilimsel araştırmalar yereldeki ve ulusal idarelere bireyler, gruplar 

ve toplumun sosyal, ekonomik ve kişisel profillerini belirleme, yaşam 

kalitesi konusunda oldukları seviyeyi görme ve buna yönelik geliştirme 

planları yapmanın yanısıra, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırma 

yapma olanağı sunmaktadır. Yaşam kalitesi göstergeleri yöneticilere ve 

araştırma yapmak isteyenlere araştırma zemini hazırlamaktadır (Akpolat ve 

ark., 2021).  

Cinsiyet 

Cinsiyet ile yaşam kalitesi arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. 

Özellikle bu ilişki yaşam kalitesinin objektif olarak ölçümünde 

kullanılmaktadır. Gelişmemiş veya gelişmekte olan toplumlar üzerinde 

yapılan araştırmalarda istihdam ve eğitimde cinsiyet yönünden büyük 

farklılıklar olduğu görülmektedir.  Bu toplumlarda ev hanımı olan 

kadınların oranının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu da kadınların 

yaşam stardartlarının eşlerine bağlı olduğu durumunu gözler önüne 

sermektedir (AREM, 2007). Bununla beraber toplumun özellikle yüklediği 

ev işlerini yapma, çocuk bakma gibi bazı sorumluluklar kadınların yaşam 

kalitesi seviyesini düşürmektedir (Sabbah ve ark., 2003); (Saphiro, 1998).  
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Literatüre baktığımızda yapılan bazı araştırmalarda kadınların yaşam 

kalitelerinin erkeklerden daha iyi olduğu, bazılarında erkeklerin yaşam 

kalitelerinin kadınlardan daha iyi olduğu ve son olarak bazı araştırmalarda 

ise ne kadın ne de erkeklerin yaşam kalitelerinin birbirine üstün olmadığı 

aktarılmaktadır (Vural ve ark., 2010); (Koçoğlu ve Akın, 2009); (Torlak ve 

Yavuzçehre, 2008); (Castillion ve ark., 2005); (Gülmez, 2013); (Eriş, 

2012); (Ergen ve ark., 2011); (Avcı ve Pala, 2004). 

Yaş 

Yaşamın farklı dönemlerinin yaşam kalitesi ile olan ilişkisi üzerine 

yapılmış olan araştırmaların çokluğu yaş kavramını da yaşam kalitesinin bir 

göstergesi haline getirmiştir (Öztop ve ark., 2009); (Memik ve ark., 2007). 

Yaşlılık döneminin özellikle yaşam kalitesi açısından ele alınması 

gerekmektedir (Bilir ve ark., 2005); (Azman ve ark., 2003); (Sabbah ve ark., 

2003). Yaşlılık döneminde emeklilikle beraber gelir düzeyinin düşmesi, 

sağlık problemlerinin artması, rol ve statünün kaybedilmesi, yalnız kalma, 

toplumdan soyutlanma ve zihinsel becerilerin azalması gibi etkenler yaşam 

kalitesi düzeyini azaltmaktadır (Güven ve Şener, 2010); (Altuğ ve ark., 

2009); (Aslan, 2009). 

Medeni durum  

Gelişmekte olan veya gelişmemiş toplumlarda özellikle dul ve 

boşanmış kadınların toplum tarafından dışlanması bu bireylerdeki yaşam 

kalitesi düzeyini azaltmaktadır. Boşanma ile beraber kadınların erkeklerden 

daha fazla dışlanmaları onları ekonomik olarak sıkıntılara sokmakta, 

sorumluluklarını artırmakta ve dolayısıyla yaşam kalitesi düzeyleri 

azalmaktadır (Aydıner Boylu ve Öztop, 2013); (Akgül Sarpkaya, 2012); 

(Özar ve Yakut Çakar, 2012).  

Literatüre baktığımızda yapılan çalışmalarda evli olmak veya bir eş 

ile aynı evde yaşamanın bireylerin yaşam kalitesi düzeyini artırdığına dair 
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örnekler bulunmaktadır (Perim, 2007); (Avcı ve Pala, 2004); (Baydur, 

2001).  

Eğitim durumu 

Eğitim durumu, yaşam kalitesi üzerinde etkili olan en önemli 

kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim durumu özellikle 

bireyin kişisel gelişimi ve nitelikli bir meslek edinmesinde önemli yer 

tutmaktadır (European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, 2004). Yapılan çalışmalardan elde ettiğimiz bilgilere 

göre eğitim düzeyi yükseldikçe gelir durumunun arttığı ve dolayısıyla 

yaşam kalitesi seviyesinin yükseldiği görülmektedir (Torlak ve 

Yavuzçehre, 2008); (European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions, 2004). 

Ekonomik durum 

Bir bireyin fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, iyi bir eğitim 

alabilmesi, en iyi sağlık uygulamalarından faydalanabilmesi, iyi bir konutta 

yaşamını sürdürebilmesi iyi bir ekonomik durumla olabilmektedir (Torlak 

ve Yavuzçehre, 2008); (Aydıner Boylu, 2007); European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, 2004). İyi bir gelire sahip 

bir mesleği bulunan bireylerin yaşam kalitesinin diğer göstergelerinde de 

başarılı olduğu ve dolayısıyla yaşam kalitesi düzeyinin yüksek olduğu 

görülmektedir (Koçoğlu ve Akın, 2009). Toplum içerisinde yoksul sınıfında 

görülen bireylerin yaşam kalitesi düzeyleri yoksul olmayan gruba göre daha 

düşük olduğu görülmüştür (Demirkıran, 2012).  

Sağlık göstergesi 

Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlıkları, yaşam kalitesinin 

önemli bir göstergesi olarak görülmektedir (Aghaei ve ark., 2013). Sağlıkla 

ilişkili en temel objektif yaşam kalitesi göstergeleri, bireyin bedensel 

dayanıklılığa dayalı aktiviteleri yapabilmesi, günlük yaşam aktivitelerini ve 
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kendine bakım aktivitelerini yapabilmesine olanak sağlayacak düzeyde 

olmasıdır (Yapıcı, 2006); (Yancar, 2005). Sağlıkla ilişkili sübjektif yaşam 

kalitesi göstergeleri ise, bireylerin ruhsal, bedensel ve sosyal sağlıklarına 

ilişkin öznel düşünceleridir (Aksungur, 2009); (Üstündağ ve ark., 2007).  

Sosyal açıdan destek  

Bireylerin toplum içerisinde kendini sosyalleşebileceği bir çevrede 

görmesi ve sosyalleşebilmesi adına çevresinden destek görmesi de yaşam 

kalitesinin önemli göstergelerinden biridir (Özmete, 2010). Bireyin sosyal 

çevresi geliştikçe yaşam kalitesi düzeyi de gelişmektedir. Bununla beraber 

özellikle bireyin kendi ailesi içindeki iletişimi ve aile bireyleriyle olan 

sosyal ilişkileri ile de doğru orantılı olarak yaşam kalitesi düzeyi de 

gelişmektedir (Özmete, 2010). Literatüre baktığımızda bireyin arkadaş 

çevresinin genişledikçe kendini daha mutlu ve huzurlu hissettiği dolayısıyla 

yaşam kalitesinin de arttığı görülmektedir (Hollar, 2003); (Eriş, 2012). 

Yaşanılan ev ve evin sahip olduğu özellikler 

Korunaklı ve konfor düzeyi yüksek bir ev her bireyin ihtiyaç duyduğu 

yaşam ortamı olarak görülmektedir. Bu evin gecekondu  mu yoksa 

apartman dairesi mi gibi konutun hangi tip olduğu, ısınma durumu, elektrik 

ve su durumlarının ne olduğu o evin konforu hakkında bize bilgi verecektir 

(Aydıner Boylu, 2007). Dolayısıyla yaşanılan evin özellikleri iyi olduğunda 

o evde yaşayan bireylerin yaşam kalitelerinin de iyi olduğu, eğer evin 

özellikleri kötüyse orda yaşayan bireylerin yaşam kalitelerinin de kötü 

olacağı yapılan çalışmalarda belirtildiği görülmektedir (Kowaltowski, 

2006).  

Meslek hayatı 

Çalışan bireylerin gündelik hayatının büyük bir kısmı mesleki 

ortamında geçmektedir (DeCoster, 2004). Bireyin mesleki ortamında 

yaşadığı olumlu ve olumsuz haller, başarılı-başarısız olma hali, meslek 
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ortamındaki bireylerle sosyalleşebilmesi ve dışlanıp-dışlanmaması gibi 

durumlar yaşam kalitesini etkilemektedir (Kırcı Çevik ve Korkmaz, 2014); 

(Saldamlı, 2008). Bununla beraber işi olmayan veya iş arayan bireylerin 

mental problemler yaşadığı ve dolayısıyla yaşam kalitelerinin olumsuz 

etkilendiği görülmektedir (Demiral (2001). 

Boş zaman aktiviteleri  

Gelir düzeyi yüksek olan bireylerin boş vakitlerini daha kaliteli 

geçirdikleri dolayısıyla yaşam kalitelerinin daha iyi düzeyde olduğu 

görülmektedir (Sabbağ ve Aksoy, 2011); (Aydıner Boylu, 2007). 

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi 

Yaşam kalitesinin bir alt bileşeni olan sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi 

ile yaşam kalitesi kavramı sıkı bir ilişki içerisindedir. Yaşam kalitesiyle 

ilgili göstergeler aynı zamanda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini de 

belirlemektedir. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi değerlendirilirken mutlaka 

hastanın kendisinden bilgiler almamız gerekmektedir (Fitzpatrick ve 

ark.,1998).  

SONUÇ 

Günümüz toplumlarının ulaşmak istediği temel hedeflerden biri olan 

yaşam kalitesi kavramı, bireyin yaşamının her aşamasından 

etkilenmektedir. Bireylerin iyi bir yaşam kalitesine sahip olmaları için 

yapılması gereken yaşam kalitesiyle ilgili göstergelerin iyileştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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GİRİŞ 
 

Kas-iskelet sistemi ve sinir sistemini doğrudan ilgilendiren yaralanma 

veya hastalıkların sebep olduğu fonksiyonel yönden ortaya çıkan kayıplara 

bağlı bedensel yönden hareket kabiliyetlerini çeşitli seviyelerde 

kaybetmesine yol açan, günlük yaşam aktivitelerine uyum sağlama ve 

günlük gereksinimlerinde zorluklarla karşı karşıya kalan, bakım, korunma, 

rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerine ihtiyacı olan bireyler engelli 

birey olarak tanımlanmaktadır (WHO, 1981).  

Vücut yapı ve sistemlerindeki fonksiyonel bozukluklara bağlı ortaya 

çıkan kısıtlılıklar çevrenin yetersizliği ve bireylerin engel durumları 

sebebiyle yaşadıkları psikolojik ve ruhsal sorunların etkileşimiyle beraber 

bireyin sosyal ortama katılımı kısıtlanmaktadır (Murphy ve Carbone, 2008).  

Spor bireyin, kas-iskelet ve sinir sistemini, ruhsal ve bedensel iyilik 

halini desteklemenin yanında fizyolojik ve metabolik yönden de bireyi 

geliştiren bir araç olarak görülmektedir (Beasley, 1982).  

Engelli bireylerin de normal gelişim gösteren bireyler gibi spor, 

fiziksel aktivite ve egzersiz yapmaya gereksinimleri vardır. Spor, engelli 

bireylerin topluma entegre edilmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır 

(Açak ve Kaya, 2015).  

Toplum yaşamında engelli bireylerin karşılaştığı fırsat eşitsizliği, 

sosyal yönden ayrımcılık ve fiziksel uygunluk seviyelerinde düşüklük 

beklentisi gibi nedenler engelli bireylerin fiziksel etkinliklere 

katılmalarında birçok probleme sebep olmaktadır (Ergün, 2008).  

Engelli bireyler toplumun geneline göre daha az hareketli bir yaşam 

stiline sahip oldukları görülmektedir. Dünya sağlık örgütü de (WHO) 

özellikle bu durumun ciddi bir sağlık sorunu teşkil ettiğini ifade etmektedir. 

Oysaki  sportif ve fiziksel etkinliklere katılma ile beraber oluşabilecek 

ikincil bir sağlık problemi ortadan kalkacaktır (Fernhall, 2008). 
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Son dönemlerde özellikle engelli bireylerin farklı spor branşlarına 

yönelmesi ve önemli başarılar elde etmesi toplum içerisinde engelli 

bireylere yönelik tutum ve davranışlarda olumlu yönde değişimler olmasını 

sağlamıştır. Toplumun %10-14’ünü oluşturan engelli bireylerin her türlü 

fiziksel aktiviteye katılımları için gerekli koşullar oluşturulmuştur (Aslan 

ve Çalışkan, 2017).  

Yıllardır yapılan çalışmalarda engelli çocuk ve genç bireylerde motor 

gelişimdeki gecikme ve kayıplar yetersiz bir fiziksel aktiviteye sahip 

olmalarına bağlanmıştır. Özellikle bu bireylerin yeterli oyun ve eğitim 

alamamasının fiziksel aktivite düzeyleri üzerinde olumsuz etki yaptığı 

söylenmiştir. Bununla beraber yetersiz fiziksel aktivite motor becerilerde 

yetersizliğe sebep olduğu görülmüştür. Fiziksel aktivite yapma imkanı 

bulan engelli bireylerin motorik özellikleri fiziksel aktivite yapma imkanı 

bulamayan engelli bireylerinkinden daha yüksek seviyelerde olduğu 

görülmüştür (Biçer ve ark., 2004).  

Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktif olma durumu birbirleriyle kuvvetli 

bir ilişki içerisindedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde fiziksel 

uygunluk parametlerinden biri olan koordinasyon düzeyi düşük olan 

bireylerin, koordinasyon düzeyi yüksek olan bireylere göre fiziksel olarak 

daha az aktif oldukları belirtilmiştir (Ploughman, 2008). Bireylerin kısıtlılık 

tür ve seviyeleri farketmeksizin fiziksel olarak aktif olma, sportif faaliyetler 

ve çeşitli fiziksel aktivitelere katılım sağlamaları onları mutlu etmenin 

yanında özgüvenlerini de geliştirmektedir (Eichstaedt ve Lavay, 1992). 

Fiziksel aktivite seviyesi arttıkça bireylerin yaşam kalitesi 

düzeylerinde de artış olduğu görülmektedir. Bu sebeple özellikle engelli 

bireylerde, düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitelerin ve farklı egzersiz 

uygulamalarının yapılması, engelli bireylerde ortaya çıkabilen pek çok 

fiziksel, zihinsel ve psikolojik problemlerin çözümünde çok önemli bir yer 

tuttuğu yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur (Vatansever ve ark., 

2015). Düzenli yapılan spor, sağlam bir bedensel yapının oluşmasında etkili 
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bir yer almaktadır. Spor sonrasında vücutta salınan endorfin ve opioidler 

ağrı eşik düzeyini yükselterek engelli bireylerde psikolojik açıdan genel bir 

iyi olma halini ortaya çıkartır. Bu bağlamda özellikle bedensel engelli 

bireyler başta olmak üzere bu bireylerin fiziksel aktivitelere katılımlarının 

sağlanmasına yönelik uygulamaların sosyal yaşama uyarlanması 

gerekmektedir (Özdoğru, 2018).  

Engelliliğin nedenleri 

Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası şeklinde farklı 

dönemlerde birbirinden farklı sebeplere bağlı farklı engellilik tipleri ortaya 

çıkabilmektedir. 

Doğum öncesi nedenler: Evlenen bireyler arasında bulunan kan 

uyuşma sorunu, metobolik problemlere sahip olma, doğum yapan annenin 

normal doğurganlık çağında olmaması, ailede bulunan genetik hastalıklar, 

genetik hastalığı olan akraba bireylerin evlilikleri, gebelik dönemi 

içerisinde bulunan gebenin doktor önerisi olmadan ilaç kullanımı, anne 

adayının tütün ve alkol içerikli ürün tüketimi, uyuşturucu kullanımı, besin 

zehirlenmesiyle beraber radyoaktif maddelere maruz kalma, gebelik 

öncesinde veya sırasında yapılması gereken testlerin ve gerekli kontrollerin 

doktor tarafından yapılıp kontrol edilmemesi, mineral ve vitamin 

eksiklikleri doğum öncesi engelliliğe sebep olabilecek durumlar arasında 

sayılmaktadır (Eripek, 2009); (Özer ve Ay, 2012).  

Doğum esnasında oluşan nedenler: Bebeğin havayolunun tıkanması 

ile beraber oksijensiz kalması, makat doğum olması, gebelik dönemindeki 

zehirlenmelerin bebeğe enfeksiyon geçirmesi, doğum esnasında bebeğin 

düşmesi ve travmaya maruz kalması, annenin zorlanmasıyla bebeğin 

doğum esnasında sinir, kas ve kemiklerin zedelenmesi ve beyin kanaması 

oluşması doğum esnasında engellilik oluşturabilecek sebepler arasında 

görülmektedir (Aydın, 2004). 
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Doğum sonrasında ortaya çıkan nedenler: Bireyin içinde bulunduğu 

çevresel şartlar, ailenin sosyokültürel düzeyi, ailenin ekonomik düzeyi, 

salgın ve bulaşıcı hastalar, zehirlenmeler, yetersiz beslenme ve ailenin 

eğitim düzeyinin düşük olması gibi sebepler doğum sonrasında engelliliğe 

sebep olabilmektedir (Özer, 2012); (İnanç ve ark., 2004). 

Engellilik tipleri 

Ortopedik engelli birey 

Kas-iskelet sisteminde kısıtlılığa sahip olan ve fonksiyonel yönden 

kayıp yaşayan bireylerdir. Alt ekstremite, üst ekstremite, vertebral kolonda, 

kısalık, eksiklik veya limitasyonları bulunan, eklem hareket açıklığında 

kısıtlılığa sahip, kas kuvvetsizliği olan bireylerin yanında inme, serebral 

palsi ve spina bifida gibi hastalığı olan bireyler bu gruba girmektedir 

(Müftüoğlu, 2006).  

Görme engelli birey 

Tek veya iki gözünde kısmi veya tam bir görme problemi yaşayan 

bireyler bu gruba girmektedir. Gözü için protez kullanan, renk körü ve gece 

körlüğü bulunan bireyler de bu gruba girmektedir (Keskin Aktaş, 2008).  

İşitme engelli birey 

Bir ya da iki kulağında da kısmi veya tam işitme kaybı olan ve işitme 

cihazı kullanan bireyler bu gruba girmektedir (Özel Gökkuşağı, internet 

erişimi, 2017). 

Dil ve konuşma engelli birey  

Bilinen veya bilinmeyen bir sebeple konuşamayan, konuşmanın hız, 

anlam, akıcılığında problem olan, konuşmak için cihaz kullanan, dil-dudak-

damak veya ağız yapısı ile ilgili problemi olan kişiler bu gruba girmektedir 

(Öztürk, 2011). 
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Zihinsel engelli birey 

Farklı seviyelerde zihinsel yetersizlik yaşayan, mental retarde olan 

veya genel zihin fonksiyonları ortalama değerlerin altında kalan bireyler bu 

gruba girmektedir ( Emci Özaydın, 1995). 

Süreğen hastalığı bulunan bireyler 

Sürekli bir bakım ve tedaviye ihtiyaç duyulan sistemik veya 

psikolojik hastalığı olan çalışma fonksiyonları ve kapasitesi azalmış olan 

bireyler bu gruba girmektedir (Öztürk, 2011).  

Engelli bireylerde hareketsiz yaşam tarzı 

İngiltere’de yapılan bir bilimsel araştırmaya göre 45-64 yaş aralığında 

bulunan engelli bireylerin %79,2’sinin herhangi bir spor yapmadığı bir 

kısıtlılığa sahip engelli bireylerin %34’ü, 3 ve daha fazla kısıtlılığı bulunan 

engelli bireylerin %51’i bir hafta boyunca toplam 30 dakika bile fiziksel 

etkinlik yapmamaktadır (Lisa, 2017). 

Engelli bireylere fiziksel etkinliklere katılımının az olması ve inaktif 

bir yaşam tarzına sahip olmaları kronik hastalıklara daha fazla 

yakalanmalarına ve bu bireyler arasında obezite oranının fazla olmasına 

sebep olmaktadır. 20-65 yaş aralığında bulunan 258 bedensel engeli 

bulunan bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada obezite oranının %13,2 

olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya zihinsel engeli bulunan bireylerin dahil 

edilmemesi obezite oranının düşük çıkmasında etkili olmuştur. Ayrıca bu 

çalışmada engelli bireylerin %7,7’si düzenli egzersiz yaptığı için bu 

bireylerde obezite görülmemiştir (Bozkir ve ark., 2016). 

Hong Kong’da yapılan 259 engelli çocuğun dahil edildiği bir 

çalışmada, bu bireylere 3 boyunca akselerometre takılıp izlenmişlerdir. 

Çocukların fiziksel aktivite yaptığı sürenin ortalama 17 dakika olduğu 

görülmüştür (Sit ve ark., 2017). 
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Engelli bireylerin egzersize katılımında ortaya çıkan zorluklar 

Hem doğal ortam hem de özel olarak yapılmış spor alanlarına 

erişimde engelli bireyler güçlüklerle karşılaşmaktadır. Açık hava gezinti 

mekanları, deniz sahilleri, oyun parkları gibi alanlarının kullanımı engelli 

bireyler için zordur. Ülkemizde bulunan engelli bireylerin %66,9’u yaya 

yolları, alt ve üst geçitlerin, market, kaldırımların kullanımı ve kamu 

binalarına erişimde problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir (aile ve sosyal 

politikalar bakanlığı, 2011). 

Özel olarak yapılmış spor alanlarında da uygun kapı 

mekanizmalarının bulunmaması, spor aletleri arasında bulunan mesafenin 

tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmaması, uygun duş alma yerlerinin 

olmaması gibi sorunlar engelli bireylerin bu alanları kullanması önünde 

büyük engeller oluşturmaktadır. 20 yaşında yakın dönemde medulla 

spinalis yaralanması geçirmiş bir birey ile 70 yaşına gelmiş ve yaşlanma 

süreciyle beraber hareketlilikte azalma meydana gelmiş olan bireyin 

egzersizlerinin tamamen ayrı olması ve bireye özgü olarak planlamasıyla 

beraber ortamın da bireysel farklılıklara dayalı dizayn edilmesi 

gerekmektedir (Blauwet, 2019).  

Oyunsal aktivitelerin ve aktivite alanlarının engelli çocuk bireylere 

yönelik tasarlanması üzerine olan girişimlerin desteklenmesi gerekmektedir 

(Pouya ve ark., 2017). Engelli bireylerin fiziksel etkinlik, sportif veya 

oyunsal aktivitelerdeki başarısını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi 

de adaptif cihazların kullanımı hakkında bilgi ve farkındalığın olmasıdır. 

Bu konuda Norveç’te yapılan bir çalışmada birçok farklı meslek dalında 

uzman bireylerin engellilerin kullandığı adaptif cihazlara erişimde ve 

kullanımında bilgi eksikliğine sahip oldukları görülmüştür (Bergem, 2019). 

Engelli bireylerle ilgili fiziksel aktivite imkanları konusunda da bilgi 

akışı problemi olduğu görülmektedir. Hekim, sosyal hizmet uzmanı, 

fizyoterapist, ergoterapist, engelli bireyler ve engelli bireylere yönelik 
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kurulan derneklerin içerisinde yer alacağı bir iletişim ağı kurulmalıdır. 

Engelli bireylere yönelik bilgi akışı yapılabilmesi için internet, sosyal 

medya, televizyon ve basın yolu kullanılmalıdır (Jarsma ve ark., 2019). 

Engelli bireylerin fiziksel aktivite katılımını kısıtlayan faktörler 

Engelli bireylerin fiziksel aktivite katılımlarını engelleyen kişisel 

faktörler, sosyal faktörler, çevresel faktörler ve diğer faktörler tablo 1.’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 1. Engelli Bireylerin Fiziksel Aktivitelere Katılımını Kısıtlayan Faktörler 

Kişisel Faktörler 

A. Yetenek kısıtlılığı 

ve fiziksel kapasite 

B. Bilgi düzeyindeki 

eksiklik 

C. Psikoloji ile ilgili 

faktörler 

D. Diğer 

faktörler 

Atletik açıdan 

yetenek durumu, 

denge-koordinasyon 

ve beceri kısıtlılığı 

Egzersizin yapıldığı 

veya yapılacağı yer 

ile ilgili bilgi sahibi 

olmamak 

İlgi çekmekten 

korkma, tek başına 

egzersiz yapmak 

durumunda kalmak 

Fiziksel 

etkinlik 

yapacak 

zamanı 

olmaması Engel durumu,  Egzersiz yapma 

konusunda isteksiz 

olmak,  

Yorgun olma durumu Daha önce 

yaşadıkları 

istenmeyen acı 

deneyimler 

Fiziksel egzersiz 

sırasında ağrı 

hissetme ve rahat 

hissedememe 

Güvenlik ile ilgili 

endişeli olmak, 

akranları tarafından 

çaresiz görülme 

hissine kapılmak 

Sosyal Faktörler 

A. Ailenin engelli 

bireye karşı 

davranışları ve 

endişeleri 

B. Arkadaşlık 

ilişkileri 

C. Diğer sosyal 

faktörler 

 

Aile tarafından 

kısıtlanma 

Aktivite sırasında 

yaşıt bulamamak 

Toplum tarafından 

destek görmemek 

Bütün aile 

bireylerinin 

katılacağı bir fiziksel 

aktivite olmaması 

Fiziksel aktivite 

yapabilmek için 

başka bir yardımcıya 

ihtiyaç duymak 

Sosyal izolasyona 

maruz bırakılmak 
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Ailenin önceliğinin 

fiziksel aktivite 

olmaması ve aşırı 

koruyucu bir tavır 

sergilemesi 

Arkadaş 

bulunmaması veya 

arkadaşlar tarafından 

egzersiz konusunda 

desteklenmemek 

Topluma entegre 

edilmemek 

Aile tarafından 

desteklenmemek  

   

Çevresel Faktörler 

A. Tesis ve spor 

malzemeleri ile ilgili 

faktörler 

B. Ulaşım ile ilgili 

faktörler 

C. Çevre ile ilgili 

diğer faktörler 

 

Engelli bireylere 

uygun şekilde 

yapılandırılmamış ve 

yetersiz tesisler 

Engelli bireylerin 

ulaşımına uygun 

taşıtların 

bulunmaması 

Hava şartlarının 

uygun olmaması 

 

Engelli bireylerin 

egzersiz yapmasına 

imkan verecek uygun 

malzemelerin 

bulunmaması 

Engelli bireylere 

uygun otoparkların 

eksikliği 

Çevresel 

düzenlemelerin 

engelli bireylere 

uygun hale 

getirilmemesi 

 

Diğer Faktörler 

A. Programlar B. Personel C. Maliyetler  

Engelli bireylere göre 

tasarlanmış fiziksel 

etkinlik 

programlarının 

olmaması 

Personellerin 

engellilik 

durumlarıyla ilgili 

bilgi sahibi olmaması 

Engelli ailelerin 

ekonomik 

durumunun yeterli 

düzeyde olmaması 

 

Devlet programları Liderlik yapacak bir 

personelin olmaması 

Ulaşım ve 

malzemeye yetecek 

ekonomik düzeye 

sahip olmamak 

 

Fiziksel etkinliklerde 

çeşitlilik 

oluşturamama 

Engelli bireylere 

yönelik çalışma 

yapan personelin az 

olması ve bu 

bireylerle çalışan 

yetersiz kişinin 

olması 

  

(Blauwet, 2019). 

Engelli bireylerde fiziksel aktivitenin yararları 

Engelli bireylerin yaptıkları fiziksel aktivitelerin bu bireylerin 

bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlıkları üzerinde olumlu etkiler göstermesinin 
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yanında engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılımının sadece tıbbi bir 

müdahale olmasının yanında temel bir insani hak olarak görülmesi 

gerekmektedir (Blauwet, 2019). 132 tane bilimsel araştırmanın incelendiği 

bir derleme çalışmasında sırasıyla multipl skleroz, inme ve medulla spinalis 

yaralanmalı hastalar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmaların %80’ninde 

başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir (Martin Ginis KA., 2018). Engelli 

bireylerde fiziksel etkinliklerin faydaları tablo 2.’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Engelli bireylerde fiziksel etkinliklerin yararları 

Fiziksel etkinlikler engelli bireylerde genel sağlığı iyileştirir. 

Postür, denge ve koordinasyonu geliştirir. 

İnaktiviteye bağlı oluşabilecek kas-iskelet sistemi problemlerinin 

oluşmasını önler. 

Kilo kontrolüne yardım ederek obezitenin oluşmasını engeller. 

Fiziksel uygunluk seviyesini yükseltir. 

Stres düzeyini azaltıp, gevşeme sağlar. 

Kemik ve kasların gelişmesini sağlar. 

Engelli bireyin öz saygısını ve bağımsız yaşamını destekler. 

(Argün, 2019). 

Engelli bireylerde fiziksel aktivite ve egzersiz önerileri 

Engelli bireylere yönelik fiziksel aktivite önerileri tablo 3.’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Engelli bireylere yönelik fiziksel aktivite önerileri 

Yaş aralığı Ev içi ve ev dışı 

aktivite örnekleri 

Sportif aktiviteler İş ve okul 

etkinlikleri 

 

 

 

0-18 yaş 

Koşma ve zıplama 

egzersizleri 

Paralimpik sportif 

aktiviteler 

Okulda sınıf içinde 

etkinlik 

Ev dışında yürüme 

egzersizi ve 

tekerlekli sandalye 

kullanımı 

Ampute futbol, 

tekerlekli sandalye 

basketbol, tekerlekli 

sandalye tenis 

Okulda evcilik, 

yakan top, 

saklambaç oyunları 

Hippoterapi Okçuluk  Su oyunları 

Yüzme ve su içi 

egzersizler 

Oturarak voleybol Ders aralarında kısa 

yürüme egzersizleri 

Bisiklet kullanma Tekerlekli sandalye 

curling sporu 

Folklor oyunları 

Grup oyun 

aktiviteleri 

Tekerlekli sandalye 

eskrim 

İp atlama aktivitesi 

Oyun parkında 

aktivite yapma 

Tekerlekli sandalye 

dans 

Uçurtma uçurma 

etkinliği 

Balık tutma Masa tenisi Körebe oyunu 

Kamp yapma 

etkinliği 

Atıcılık ve kürek 

sporları 

Beden eğitimi 

derslerine aktif 

katılım 

 

 

 

 

19 yaş ve üzeri 

Ev içi ve ev dışı 

aktivite örnekleri 

Sportif aktiviteler İş ve okul 

etkinlikleri 

Ev dışında yürüme 

egzersizi ve 

tekerlekli sandalye 

kullanma 

18 yaş ve altındaki 

bireylerle aynı 

aktivitelere katılım 

sağlanabilir. 

Masa başı 

aktiviteler, telefon 

veya klavye 

kullanımı 

Kamp yapma 

aktivitesi 

Düzgün postür 

sağamaya yönelik 

masa başı 

egzersizleri 
Balık tutma 

etkinliği 

Bahçe işlerine 

yardım 

Boya işleri 

Ev işlerinde aile 

üyelerine yardım 

etmek 

(Argün, 2019). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Engelli olma durumu hepimizin karşılaşabileceği bir durum olmakla 

beraber özellikle yaş ilerledikçe risk oranı da artmaktadır. Ülkemizde 

özellikle son 20-30 yıllık süreç içerisinde toplumun engelli bireylere 

yaklaşım tarzında olumlu yönde değişimler olsa da bu değişimler bütün 

engelli bireylerin topluma entegre edilebilecek düzeyde değildir. Engelli 

bireylerin topluma entegrasyonuna yönelik çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. Engelli bireyler topluma katılım konusunda kendilerini 

rahat hissettiklerinde fiziksel aktiviteye katılımları da artacaktır. Engelli 

bireylerin fiziksel aktivitelere katılım sağlamaları ile engellilik durumuyla 

beraber ortaya çıkabilecek obezite, inaktif olma durumu vb. birçok 

probleme de çözüm gelmiş olacaktır. Engelli bireylerin fiziksel aktivite, 

etkinlik ve sportif faaliyetlere katılımı bir insani hak bağlamında ele 

alınması ve olası sorunlara yönelik politikaların da hayata konması 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Beslenme; vücudun gereksinimi olan besin maddelerinin,  sağlığın 

korunması ve geliştirilmesi ayrıca hayat kalitesinin artırılması için doğru 

zamanda ve yeterli miktarda tüketilmesidir. Dengeli ve yeterli beslenme,  

kişinin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi, sağlıklı yaşaması, konfor 

seviyesinin yükseltilmesi için temel koşullardandır (Yetkin, 2008). Bilim 

ve teknolojideki gelişme ve ilerlemeler, ekonomik gelişme, yeterli olmayan 

beslenmeyle alakalı sağlık problemlerinin daha az görülmesine sebep 

olurken, aşırı yemek yeme de fazla kalori alımına bağlı problemlerin de 

meydana gelmesine sebep olmaktadır (Şanlıer, 2005). Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ)’ne göre obezite, “yağ dokusunun, sağlıkla ilgili olumsuz etkilere 

sebep olacak ölçüde artış göstermesi” olarak  ifade edilmektedir 

(Erişim:2009). Obezite; global ölçekte ciddi bir halk sağlığı problemi 

şeklinde meydana gelmekte olup, modern toplumlarda en fazla karşılaşılan 

sağlık problemlerinden biridir. Ayrıca ülkemizde ve gelişmiş- gelişmekte 

olan ülkelerde salgın derecesine erişen ve görülme olasılığı giderek artış 

gösteren önlenebilir bir sağlık problemidir (Bakhshi ve ark.,2008; James ve 

ark., 2001; Deepa ve ark., 2009; Insel ve ark., 2007). Obezitenin sağlığa 

olumsuz etkilerini  ilk defa Hipokrat 2000 sene önce ortaya çıkarmış fakat  

gerçeğin farkedilmesi 20. Yüzyılın sonlarına doğru farkedilmiştir. 

Günümüzde obezite artık organik, metabolik, sistemik, psikolojik, 

fizyolojik, estetik, hormonal ve sosyal faktörleriyle hayat süresini ve 

kalitesini  negatif yönde etkileyen bir problem şeklinde  kabul görmüştür 

(Menteş ve ark., 2011). 

Obezitenin sebepleri arasında  %30-70 olarak genetik faktörler 

görülse de azalmış fiziksel hareket, değişen hayat stili ve davranışlar, 

yüksek kaloriye sahip besin tüketimi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 

obezitenin artış göstermesine sebep olmuştur. Obezite prevalansı, bölgeden 

bölgeye ve ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Obezite prevalansı, 

erişkin popülasyonda %15-60 olup, Hollanda’da erişkinlerin  %34’ü 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde ise %65’i obezdir. Türk Erişkinlerde Kalp 

Hastalığı Risk Faktörleri (TEKHARF) araştırmasına binaen  otuz yaş ile 

üstündeki kadınlarda obezite görülme sıklığı %44.2; erkelerde ise %25.2 

‘dir. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar 

Prevalans Çalışması-II (TURDEP II) çalışmasına göre obezite görülme 

sıklığı, kadınlarda %38 iken  erkeklerde ortalama %22’dir (Çayır ve ark., 

2011). Türkiye Obezite ve Hipertansiyon Araştırması (TOHTA) 

çalışmasının sonuçlarına göre total  görülme sıklığı  %44.4; kadınlarda 

%50.0, erkeklerde %40.0’dır. Türkiye Obezite Profili çalışmasının 

sonuçlarına göre ise total görülme sıklığı  %34.3; kadınlarda %48.4, 

erkeklerde %16.9’dur. Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, 

dislipidemi, hipertansiyon, hipertansiyon, metabolik sendrom, obstrüktif 

uyku apnesi sendromu gibi bazı rahatsızlıklar açısından obezitenin tehdit 

meydana getirdiği bilinmektedir  (Çayır ve ark., 2011). 

Tablo 1. Metabolik sendrom ölçütleri (Kalan ve Yeşil, 2010) 

Risk etmenleri  Tanımlayıcı değer 

Abdominal obezite 

(bel çevresi) 

Kadın 

Erkek 

 

 

>88 cm 

>102 cm 

High Density 

Lipoprotein (HDL) 

kolesterol 

Kadın 

Erkek 

 

 

 

<50 mg/dl 

<40 mg/dl 

Trigliserid > 150mg/dl 

Açlık kan şekeri > 110mg/dl 

Kan basıncı >130/85 mmHg 

 

Obezitenin meydana gelmesinde sosyo-kültürel etmenler, beslenme 

alışkanlıkları, cinsiyet, yaş, genetik faktörler ve yetersiz fiziksel aktivite 
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önemli rol almaktadır.  Gereken tedbirlerin alınabilmesinde obezite 

prevalansını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve olası sağlık 

problemlerinin çözülmesi önem arz etmektedir (Çayır ve ark., 2011). 

Obezite yağın vücuttaki dağılımına bağlı olarak iki türe ayrılmış olup 

bunlar; gluteofemoral (jinekoid) ve sentral abdominal (android) obezite.  Bu 

2 türün temel farkı bel çevresi ölçümünün kalça çevresi ölçümüne oranıyla 

hesaplanmaktadır. Kadınlarda bu oranın 0,9 erkeklerde ise 1.0’den az 

olması ‘jinekoid obezite’, fazla olması ise ‘android obezite’ şeklinde ifade 

edilmektedir (Jeffrey ve ark., 2011). Bel çevresinin ise kadınlarda 88 cm 

erkeklerde 102 cm altında olması periferal obezite,  üstünde olması ise 

sentral obezite şeklinde tanımlanmaktadır (Legato, 1997). 

Vücutta depo edilen yağ miktarının normalden fazla olması şeklinde 

de tanımlanan obeziteyi  klinik olarak tanımlayabilmek için vücut kitle 

indeksi (VKİ) kullanılmaktadır. VKİ, kilonun boyun karesine oranlanması 

(kg/m2 ) ile elde edilir (Babaoğlu ve Hatun, 2002). 

Etyolojisi tam olarak aydınlanmamış olan obezitenin meydana 

gelmesinde en büyük rol genetik ve çevresel faktörlere aittir. Dünyadaki 

büyük sağlık sorunlarından birisi olup salgın halini almıştır. Endokrin, 

metabolik ve davranış farklılığı ile spesifik olup çok yönlü bir hastalıktır. 

Obez kişilerde hastalık ve ölüm oranının fazla olması ve kilo verilmesiyle 

bu tehditlerin azalış göstermesi onun ehemmiyetini sergiler (GATA, 2010). 

Obezite tüm yaş aralığında ortaya çıkabilmektedir bunun sebebi de 

modern yaşam koşullarıyla beraber beslenme düzenininde yağ ve 

karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve çocukların televizyon izlemeye ve 

bilgisayar oyunlarına yönelmelerine bağlı olarak fiziksel aktiviteden 

uzaklaşması önemli bir faktördür (Günöz ve ark., 2003; Hintz, 2001). 
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Tablo 2. Obezitenin Sınıflaması 

VKİ’ne Göre Obezite Sınıflaması 

Normal 20-25 kg / m2 

Kilo Fazlası 25-30 kg / m2 

Obez 30-40 kg / m2 

     Evre-1 Obez 30-35 kg / m2 

     Evre-2 Obez 35-40 kg / m2 

     Evre-3 Obez 40 kg / m2 ve Üstü 

 

Obezitenin seviyesine göre ki o da BKİ ( Beden Kitle İndeksi)’nin, 25 

ve üzerine çıktığı zaman kardiyovasküler hastalık,  tip 2 Diyabetes Mellitus 

(DM) ve hipertansiyon (HT) görülme olasılığı  artış sergilemektedir. 

Obezitenin metabolik komplikasyonlarıyla ilişkili olan vücut yağ 

dağılımıyla ilgili bilgi vermemesi  BKI‘nin majör eksikliğidir. Gluteal-

femoral obezite (armut biçimli/kadın tipi obezite, santral veya visseral-

abdominal obezite (elma biçimli/erkek tipi obezite) ile karşılaştırılacak 

olursa santral obezite metabolik komplikasyonlar ile daha sıkı bir bağ 

kurmaktadır. Bu yüzden artık VKİ’ne ilave olarak yaygın olarak bel çevre 

ölçümüne de bakılmaktadır. Yalnızca bel çevresinin kadınlarda 88 cm 

erkeklerde 102 cm ‘in üzerine çıkması artmış kardiyovasküler hastalık 

riskiyle alakalıdır (Kalan ve Yeşil, 2010). 
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Tablo 3. Obezite Ölçüm Teknikleri (Kabalak, 2004) 

1.Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri   

2. Kilo Kontrolü 

3. İndirekt vücut dansite ölçümü 

4. Deri kalınlıkları ölçümü 

5. İzotopik yöntemler 

6. Vücut kitle indeksi 

7. Direkt vücut dansite ölçümü 

8. Vücut empedans ölçümü 

Tablo 4. Obezitenin sebep olduğu hastalıklar ( Kalan ve Yeşil, 2010) 

1. Psiko-sosyal komplikasyonlar 

2. Obezitenin mekanik komplikasyonları 

3. Kanser  

4. Cerrahi komplikasyonlar  

5. Polikistik Over Sendromu 

6. Cilt hastalıkları  

7. İmmün sistem disfonksiyonu 

8. Sindirim Sistemi Hastalıkları 

9. Solunum sistemi hastalıkları  

10. Kardiyovasküler sistem hastalıkları 

11 .Metabolik-hormonal komplikasyonlar 
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Ülkemizde de tıpkı tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite 

prevelansı giderek artış göstermektedir. Obezite prevalansı Türkiye’de 

TURDEP çalışmasının sonuçlarına binaen 24788 bireyin incelenmesiyle 

%22 bulunmuştur. TEKHARF yaptığı çalışmada 2000 senesinde obezite 

prevalansını %21.9, erkeklerde %21.1, kadınlarda %43 olarak tespit 

etmiştir.  Obezite prevalansı  Türkiye kadınlarında dünya ortalamalarına 

göre daha yüksek tespit edilmiş,  düşük eğitim seviyesinin ve yüksek doğum 

sayısının obeziteyle ilişkili olduğu anlaşılmıştır (Sansoy, 2003). 

OBEZİTENİN SINIFLANDIRILMASI  

Obezite bir çok etiyolojik etmenlere bağlı olarak meydana gelebilir 

(Ersoy ve Çakır, 2007). Obezitenin  birtakım sebeplere göre 

sınıflandırılması 2 temel başlıkta  toplanabilir. 

Eksojen Obezite 

Bu tür obezite dengeli olmayan beslenmeyle ilişkilidir. Adölesanlarda 

ve obez çocuklarda büyük  oranda eksojen obezite bulunmaktadır. Harcanan 

kalori  ile alınan kalori arasındaki dengenin bozulmasından dolayı meydana 

gelmiş olsa da eksojen obezite,  bunun ortaya  çıkması birtakım etiyolojik 

sebeplerden köken alır (Güler ve ark., 2009; Ersoy ve Çakır 2007; 

Öztora,2005). 

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; 

Kalıtsal Etmenler 

Kalıtsal faktörlerin obezitenin ortaya çıkmasında önemli bir rol aldığı 

düşünülmektedir. Ailede şişman kişilerin varlığı çocukluk çağındaki 

obezitenin en güçlü risk faktörüdür. Obeziteye sebep olarak, biyolojik 

hasarın hipotalamustaki enerji dengesini kontrol eden mekanizmalarda 

bulunduğu tahmin edilmektedir (Öztora, 2005). Kalıtsal olarak obeziteye 
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eğilimli  çocuklarda obezitenin meydana gelmesinde çevresel etkenlerin 

katkısının bulunduğu anlaşılmıştır  (Parlak ve Çetinkaya, 2007). 

Obezitenin sebepleri arasında genetik etkenlerin ehemmiyeti giderek 

daha  çok vurgulanmaktadır. İnsanlarda yapılan klinik çalışmalar ve hayvan 

deneyleri genetik mekanizmanın yağ dağılımı, enerji tüketimindeki 

farklılığı ve yemek yeme kontrolünü düzenlediği belirtilmektedir. Genlerin 

yağ dağılımında görev aldığını ortaya çıkaran çalışmalar vardır En son 

yapılan araştırmalar ve kompleks segregation incelemeleri erişkin vücut 

ağırlığını etkileyen farklılıkların üçte birine kalıtsal etmenlerin sebep 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Normal sınırlardaki kiloya genetiğin 

obeziteden daha etkili olduğu düşünülmektedir. Genler bir bütün göz 

önünde bulundurulduğunda obezitenin etiyolojisinin % 25- 40’ını 

oluşturduğu görülmüştür (Gülcan E., Özkan A., Obezite. 2006) . 

Hipogonodotropik hipogonadizmde ve aşırı derecede obez kişilerde 

genlere bağlı obezite görülmektedir. Genetik sebeplere bağlıdır bazı obezite 

sendromları.  Bunlar şu şekilde sıralanabilir; Laurence-Moon-Biedl 

sendromu, Carpenter’s sendromu,  Prader- Willi sendromu, Cohen’s 

sendromu,  lipodistrofi ve Simpson-Golabi-Behmel sendromudur.  Bu 

sendromlar ender görülür ve kişiler orta düzeyde ve şiddetli obezite ile 

karşılaşırlar. Yaygın şekilde karşımıza çıkan obezitede bu tip genetik 

defektlerin  rol almadığı tahmin edilmektedir (Gülcan E., Özkan A., 

Obezite. 2006). 

Yaş 

Her yaşta görülebilen obezite,  kilolu kişilerin büyük bir kesiminde 

şişmanlığın çocukluk ve hatta süt çocukluğu döneminde görülmeye başlar 

(Parlak ve Çetinkaya, 2007). Vücuttaki yağ dokusunun fizyolojik açıdan 

hızlı bir şekilde arttığı  dönemlerde obezite daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu 

dönemler hayatın ilk 5 senesi, 5-6 yaş arası adölesan dönemdir. Fizyolojik 

anlamda yağ dokusundaki bu artış bir anlam ifade etmektedir. Vücutta bu 
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yaşlarda büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yürümenin süt çocukluğu 

dönemi sonunda başlamasıyla artış gösteren hareket için gerekli enerji, 

adölesan dönemdeyse  hızlı büyümeden dolayı elzem olan enerji 

gereksinimi yağ dokusundaki artma ile dengede tutulmuştur. Yağ dokusu 

meydana geldikten sonra kaybolmaz (Güler ve ark., 2009) 

Çocukluk döneminde ortaya çıkan obezitenin yaşın ilerlemesiyle 

kendi kendine düzelmesi mümkün iken, adölesan dönemi ve çocukluk 

döneminde ortaya çıkan obezitenin erişkin dönemde de sürme olasılığı 

fazladır (Öztora, 2005). 

Cinsiyet 

İlkokul çağı ve puberte dönemindeki çocuklarda yapılan araştırmalar 

erkeklerle kıyaslandığında  kızlar arasında daha yüksek oranda şişmanlığın 

olduğunu ortaya çıkarmıştır  (Güler ve ark., 2009). Kızlarda adipoz doku 

adölesan dönemde erkeklerle kıyaslandığında daha çok artar. 

Bursa/Orhangazi’de gerçekleştirilen araştırmada kızlarda yaş artttıkça 

kiloda da artış olasılığının arttığını tespit etmiştir (Güler ve ark., 2009). 

Beslenme Düzeni 

Bilinçsiz ve dengeli olmayan beslenmeye bağlı olarak şişmanlık 

ortaya çıkmaktadır (Karacabey, 2009). Obezitenin ortaya çıkmasında en 

önemli etken fazla ve hızlı yeme davranışıdır. Çünkü yağ hücrelerinin 

meydana gelme hızı yağ depolanması hızlandıkça özellikle fazla 

olmaktadır. Yağ hücrelerinin sayısı da yağ depolanması hızlandıkça artış 

gösterir. Ayrıca bebeklik dönemindeki beslenme stili ilerde çocuğun 

beslenme alışkanlıklarına yön verir (Parlak ve Çetinkaya, 2007). 

Fiziksel Hareket 

Sedanter yaşam stili ve yetersiz egzersiz hem erişkin dönemde hem 

adölesan dönemde hem de çocukluk döneminde obezitenin meydana 



135 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

gelmesine neden olan en etkili etmenlerdendir (Öztora, 2005; Parlak ve 

Çetinkaya, 2007; Karacabey, 2009). Fiziksel aktiviteyi adölesan dönemde 

engelleyen en etkili etmenlerden biri televizyon seyrederken besin 

tüketmektir, o da durgun hayat tarzına sebep olmaktadır. Obezite ile günlük 

televizyon seyretme süresi arasında olumlu bir bağlantı  vardır (Güler ve 

ark., 2009). Obezite ile televizyon izleme arasında pozitif bir bağlantı 

olduğu  Öztora ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen  bir çalışmada 

ortaya çıkmıştır (Öztora, 2005). Günde 4 saaten fazla televizyon 

izleyenlerde obezite görülme olasılığı 1 veya 1 saatten az televizyon 

seyredenlere oranla daha fazla şeklinde tespit edilmiştir (Babaoğlu ve 

Hatun, 2002). 

Kültürel ve Sosyo-ekonomik Düzey 

Gerçekleştirilen çalışmalarda gelişmekte olan ülkelerde sosyo-

ekonomik düzeyi iyi olan kesimlerde obezitenin daha fazla görüldüğü 

gelişmiş ülkelerde ise  sosyo-ekonomik durumu düşük olan kesimde daha 

fazla görüldüğü belirlenmiştir (Babaoğlu ve Hatun, 2002). Şiddetli obezite  

ise sosyo-ekonomik düzeyden bağımsız olup yemek yeme tarzı ve yemek 

yeme düzeni olarak fazla kalori içeren gıdaları tüketen kişilerde eksojen 

obezite daha kolay ortaya çıkmaktadır (Babaoğlu ve Hatun, 2002). 

Psikolojik Etmenler 

Psikolojik etmenlerle obezite arasında bir bağlantı olduğu onay 

görmüştür.  Psikolojik etmenlere bağlı olarak sosyalleşememe, arkadaş 

edinememe görülebilmekte olup o da davranış bozukluklarının ortaya 

çıkmasına bağlı olarak bireyin pasifleşerek sürekli yemek yeme 

davranışının meydana gelmesine yol açar (Güler ve ark., 2009; Öztora, 

2005). Psikolojik problemlere tepki olarak bazı kişilerde fazla  yemek yeme 

bazı kişilerde ise iştahsızlık meydana gelmektedir (Parlak ve Çetinkaya 

2007). Bu yüzden obezitenin meydana gelmesi psikolojik problemler 

sebebiyle daha fazla görülmektedir (Güler ve ark., 2009). 
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Endojen Obezite 

Genetik ya da hormonlarla ilişkili bir bozukluğa binaen olarak ortaya 

çıkan  obeziteye  sekonder  ya da endojen obezite denir (Güler ve ark., 

2009). 

Endokrin Sebepler 

Kanda gliserol, serbest yağ asitleri ve keton seviyeleri obez kişilerde 

yükselmiştir. İnsüline karşı direnç olup bu yüzden de  hiperinsülinizm 

ortaya çıkar. İnsüline bağlı olarak  lipid depolanması artmış, lipoliz ise 

azalmıştır (Ataş ve ark., 1997; Karacabey, 2009). 

İlaçlar 

Fenotiyazin, östrojen, glikokortikoidler, antitiroid ilaçlar,  

siproheptadin, trisiklik antidepresanlar lityum, progesteron. 

Genetik Sendromlar 

Turner sendromu, cohen sendromu, down sendromu,  bardet-biedl 

sendromu, carpenter sendromu, prader-willi sendromu. 

Hipotalamik Bozukluklar 

Son senelerde obezitenin daha fazla görülmesine sebep olarak, 

endüstrinin gelişmesine bağlı olarak fiziksel güce dayalı hayat stili yerine 

fiziksel aktivitenin azalması ve fazla kalorili gıdaların tüketilmesi şeklinde 

gözükmektedir (Güler ve ark., 2009). 

TEDAVİ 

Medikal tedavi ve hayat stili değişikliği olarak ikiye ayrılmaktadır 

obezitenin tedavisi. Hayat stilindeki değişikliği ise davranış değişikliği, 

egzersiz değişikliği, tıbbi beslenme tedavisi olmak üzere üçe ayrılmaktadır 

(Orhan, 2001). Kilonun azalması ve korunması ana basamaklardan biri olup 



137 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

farklı bir beslenme düzeninin edinilmesine de olanak tanımaktadır 

(Kabalak, 2004). Bireyin hayat tarzına ve sosyo-ekonomik şartlarına uygun,  

devamlı uygulanabilir kalitede, tüketilenden daha az kaloride, sık öğüne 

ayrılmış, yeteri kadar vitamin ve protein içeren, lif içeriği yüksek, değişime 

uygun ucuz ve dengeli olmalıdır. Günlük kalori ihtiyacı kadınlarda 25- 30 

kcal/kg/gün erkeklerde 30-35 kcal/kg/gün şeklinde hesaplanmalıdır. 

Günlük alınan kalorinin 500-1000 kalori eksiği şeklinde verilir 

(Erişim:2003). Burdaki amaç, National Heart, Lung and Blood 

Enstitüsünün tavsiyelerine binaen kilo kaybının 6 ay içinde mevcut kilonun 

% 10 kadarını vermektir. Obezitenin  tedavisinde egzersiz, alışkanlık 

şekline dönüştürülürse hem kişide  kilo kaybına hem kilonun korunmasına 

hem de yeniden kilo almamasına olanak tanır. Maksimum kalp hızının % 

60-70’ine  erişmeyi  sağlayan bir egzersiz programı   45- 60 dakika / 2-3 

kez / hafta ya da  20-30 dakika / 4-5/ hafta kez uygulanması tavsiye 

edilmektedir (Orhan, 2001). 

12-20 hafta süresince ve  haftada 1-2 saat on kişilik gruplar şeklinde 

davranış tedavisi tavsiye edilmektedir. Davranış tedavisinde amaç fiziksel 

aktivitenin arttırılması ve yiyecek alımının azaltılmasıdır. Hayat stili 

farklılığı uygulanan obez kişilerde 3-6 ay sonra hedeflenen kilo kaybı (6 

ayda %10 dan az) gerçekleşmezse ve BMI> 30 kg/m² ise farmakolojik 

tedavi akla gelmelidir (Kabalak, 2004). 

Aynı şekilde obezitenin tedavileri arasında bulunan çevresel 

etmenleri değiştirme alternatifinde ise obeziteden  korunmak için 

davranışlarımızı değiştirecek üç önemli yol ileri sürülmüştür. İlk olarak 

yemek porsiyonlarımızı küçültme konusunda kendimizi eğitmeliyiz. Bu 

sayede "pasif  aşırı  yeme" engellenmiş olacaktır. Aynı zamanda yüksek 

kalorili yiyeceklerde porsiyonları ufaltma konusunda restoran endüstrisi 

cesaretlendirilmelidir.  İkinci yol düşük kalori ve düşük yağ içeren gıda 

tüketimi arttırılmalıdır. Bu tür yiyecekler; meyve, tahıl ve sebze gibi,  

marketlerde ve restoranlarda daha kolay kullanılabilir olmalıdır. Düşük 
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kalorili ve düşük yağlı gıdalarda eş değer oranda lezzetli olmalıdır. 

Özellikle çocuklarda düşük kalori içeren yiyecek tüketimi sağlanmalı ayrıca 

bu konuda ailelerin yeme düzeni de kontrol edilmeli ve bu konuda 

eğitilmelidirler. Çok küçük çocuklar enerji tüketiminin çok iyi 

regülatörleridir. 

Halk sağlığı açısından amaca ulaşabilmek için bu konuda araştırıcılar, 

ziraatciler, eğitimciler, gıda endüstrisi  ve devletin birlikte çalışması gerekir.  

Üçüncü yol ise fiziksel hareketin önemine uygun olarak çevreyi 

düzenlemektir. Düzenli fiziksel hareket  yapan kişiler; çalışma sırasında 

daha az sedanter olanlar, daha az sağlık problemi olan ve daha sağlıklı olan 

kişilerdir. Aktif olan bireyler ek olarak tatille ödüllendirilebilir ya da sağlık 

sigortaları azaltılabilir. Çocuklar okullarda muhakkak fiziksel aktivite 

açısından cesaretlendirilmelidirler. Çocukların fiziksel aktivite yaparken 

zevk almaları ve bu edinimi hayat süresince devam ettirmeleri 

gerçekleştirilmelidir  (Gedik, 2003). 

Obezite Tedavisinde Egzersizin Etkisi 

Obezitenin neden olduğu birçok sağlık sorunu sebebiyle tedavi 

edilmesi  zorunlu bir hal almıştır (Güler ve ark., 2009). İyi bir ekip 

çalışmasını zorunlu kılmıştır obezitenin tedavisi.  Bu tedavide spor hekimi, 

egzersiz uzmanı, klinik psikolog, aile ve diyetisyen yer almalıdır. Ana kural 

olarak obezitede , harcanan enerji ile alınan enerji arasında bir denge olması 

ve buna bağlı olarak hedef vücut ağırlığının muhafaza edilmesidir. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi uygulanan yöntemler egzersiz tedavisi, 

davranış tedavisi, cerrahi tedavi ve ilaç tedavisidir. 

Bazal seviyenin üzerinde enerji harcanmasını zorunlu kılan, çizgili 

kasların kasılması sonucunda ortaya çıkan bedensel hareketlere fiziksel 

aktivite denir. Egzersiz, fiziksel aktivitenin alt türü şeklinde onay 

görmüştür. İstemli, programlı yapılan fiziksel uygunluğun bir ya da birkaç 

öğesini geliştirmeyi amaçlayan sürekli aktivitelerdir (Karacabey, 2009). 
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Egzersizde hedef, metabolik işleyişi yonula koymak, oksijen dağılımını 

dengelemek, enduransı ve gücü geliştirmek, kas-eklem hareketlerini 

iyileştirmek ve vücut yağını azaltmaktır. 

Tüm bu faydalar sağlığın iyi olması için elzemdir ve günlük hayatına 

herkes rutin bir egzersiz programı koymalıdır. Genç-yaşlı ayrımı 

yapılmamalıdır egzersizler için bununla beraber yoğun egzersizlerin 

risklerinin olabileceği de unutulmamalıdır. 20 dakika ve üstü bir egzersiz 

programının haftada 3 kez yapılması yeterlidir. 15-25 dakikalık seansların 

haftada 5 kere yapılması uygundur ve kişiye fayda 

sağlar(http://www.tip2000.com/aktualite/spor.asp.Erişim:05.05.2010). 

Anaerobik ve aerobik olarak iki tür egzersiz mevcuttur (Çiftçi, 2006; 

Karacabey, 2009). 

Tablo 5. Obezite Tedavisinde Egzersizin Yararları (Serter, 2003) 

- Fizyolojik etmenler düzelir 

- Obeziteye bağlı komplikasyonların ortaya çıkma riski düşer 

- Enerji dengesi negatif olur, kilo kaybı artar 

- Egzersiz sırasında ve sonrasında enerji tüketimi artar 

- Bazal metabolizma hızı artar 

- Günlük yaşamda fiziksel aktivite artar 

- Yağ içeriği fazla olan besinlerin seçimi azalır 

- Besinlerin termik etkisi artar 

- Morbidite ve mortalite azalır 

- Kişi kendini iyi hisseder 

- Kas kitlesi korunurken yağ dokusu azalır 

Aerobik Egzersiz 

Uzun süreli ama az efor harcanarak gerçekleştirilen egzersiz aerobik 

egzersizdir (Karacabey, 2009). Kayak, uzun mesafe koşuları ve yüzme 

aerobik egzersizlerdir. Aerobik egzersizde yalnızca kaslarda depolanmış 

enerji kaynakları (karaciğer glikojeni ve yağ dokusundaki yağ) 

kullanılmaktadır (Çiftçi, 2006). 
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Aerobik egzersizler, kalbin pompalama gücünün dengede olmasını 

sağlar, enduransı sağlar ve uzun dönemlerde çalışma oranını arttırır. 

Düzenli uygulandığı takdirde HDL (iyi kolesterol) seviyesini yükseltir, 

kardiyak fonksiyonları güçlendirir, kan glikoz seviyesini düşürür ve 

omurgayı güçlendirir.  Birtakım kanser çeşidine de olumlu katkıları 

bulunmaktadır. Stres ile baş edebilmede en iyi yoldur. Ayrıca vücuttaki yağ 

miktarını düşürerek estetik görünümü düzenler, kişide kendisini iyi 

hissetme duygusunu sağlar 

(http://www.tip2000.com/aktualite/spor.asp.Erişim :05.05.2010). 

Anaerobik Egzersiz 

Anaerobik egzersize örnek olarak ağırlık kaldırmayı verebiliriz. Bu 

tür egzersizler  kısa sürede güç gerektiren egzersizlerdir (Karacabey 2009). 

Anaerobik egzersizin en önemli  özelliği kısa zamanda daha çok enerji 

kullanımının gerekliliğidir. Bundan dolayı gereksinim duyulan enerji 

glikojen ya da fosfokreatinden yani kasta bulunan enerji depolarından temin 

edilir (Çiftçi, 2006). Laktik asit dışarı atılır, kanın ve kasların laktik asit 

tolerasyonu artar, kaslar kuvvetlenir 

(http://www.itusozluk.com/goster.php/anaerobik+egzersiz.Erişim: 

05.05.2010). 
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GİRİŞ  

Demans, biyolojik yaşlanmanın doğal sonuçlarından öte bilişsel 

işlevde bozulmaya yol açan, genellikle kronik ve ilerleyici bir sendromdur. 

Hafızayı, düşünmeyi, oryantasyonu, kavramayı, hesaplamayı, öğrenme 

kapasitesini, dili ve muhakemeyi etkiler. (https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/dementia 2022). Demansın önemli bir 

nedenlerinden biri Alzheimer hastalığıdır (AH). AH ilerleyici bir 

nörodejeneratif bozukluktur (Khan, Barve, and Kumar 2020). Dünya Sağlık 

Örgütü verilerine göre şu an dünya üzerinde 55 milyondan fazla demanslı 

hasta yaşamakta ve her yıl bu sayıya 10 milyon yeni tanı alan hasta 

eklenmektedir (https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/dementia 2022). Demans, ölüme neden olan tüm hastalıklar 

arasında yedinci sırada yer alır ve dünya çapında yaşlı insanlar arasında 

engelliliğin ve bağımlılığın başlıca nedenlerinden biridir. Demansın 

yalnızca demansla yaşayan insanlar için değil, aynı zamanda bakıcıları, 

aileleri ve genel olarak toplum için de fiziksel, psikolojik, sosyal ve 

ekonomik etkileri vardır (https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/dementia 2022) .  

Alzheimer hastalığı (AH) karmaşık ilerleyici bir nörodejeneratif 

bozukluktur ve demansın önde gelen önemli bir nedenidir (Blennow, de 

Leon, and Zetterberg 2006). AH için risk faktörleri arasında yaş, aile 

öyküsü, diyabet, hipertansiyon, obezite, hiperkolesterolemi, travmatik 

beyin hasarı ve düşük eğitim düzeyi yer alır (Reitz, Brayne, and Mayeux 

2011). Demans insidansı yaşla birlikte artar, 65 yaş üzerinde ki hastaların 

% 5-8’i etkilenir, bu oran 85 yaş üzerindeki hastalarda ise %25- 50’a kadar 

yükselir (Khan, Barve, and Kumar 2020).  

AH patogenezinin açıklanabilmesi için birçok mekanizmanın 

üzerinde durulsa da AH nedeni tam olarak açıklanamamaktadır. AH’da 

birçok vakanın nedeni tam olarak açıklanamamakla birlikte tedavi 

seçenekleri de yetersiz kalmaktadır ve dolayısıyla birçok tedavi seçeneği 
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hastalığın ilerlemesini durduramamakta veya ortaya çıkan belirtileri geri 

döndürememektedir. Ancak bazı semptomlar geçici olarak 

iyileştirilebilmektedir. Henüz klinik olarak onaylanmamış birçok terapotik 

ajanlar mevcuttur ancak AH’ da erken teşhis ve tedaviye hızlı başlanması 

da süreci olumlu etkileyerek hastaya fayda sağlamaktadır (Khan, Barve, and 

Kumar 2020).   

AH, aşamalı olarak günlük yaşam aktivitelerini etkiler, bilişsel 

işlevde kademeli olarak hafıza kaybına ve düşüşe neden olur. Ayrıca bu 

hastalar sıklıkla nöropsikiyatrik ve davranışsal semptomlar yaşarlar ve bu 

durum AH hastalarının bakımının devam ettirilmesinde önemli bir sorun 

olmaktadır. AH, ailelere önemli bir yük getirmekte ve birçok ülke için 

büyük zorluklar haline gelmektedir (Lyu et al. 2018; Wimo et al. 2013). 

Bununla birlikte farmakolojik tedaviler de istenen yanıtlar etkili 

sonuçlanamamıştır. Farmakolojik olmayan tedaviler Alzheimer’lı hastalar 

için alternatif bir seçenek görülmekte ve alternatif seçeneklere ilgi giderek 

artmaktadır (Lyu et al. 2018). Son yıllarda bilişsel eğitim, duyusal uyarım, 

müzik terapisi ve motor uyarım gibi çok çeşitli müdahaleler geliştirilmiştir 

(Spector, Orrell, and Woods 2010; Hansen, Jørgensen, and Ørtenblad 2006; 

Vink, Bruinsma, and Scholten 2003). Tamamlayıcı ve alternatif tıp son 

yıllarda demans dahil çeşitli sağlık sorunların da yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmış. Tamamlayıcı ve alternatif tedavide müzik terapisi, 

dokunma (masaj), sanat terapisi ve aromaterapi kullanılmaktadır (Zucchella 

et al. 2018).  

Nörofizyolojik ve psikolojik verilere göre, müzik 

terapisinde çalışmalar sesin çok sayıda kortikal ve subkortikal alanı ve 

özellikle duygusal işlemeye ayrılmış limbik ve paralimbik alanları 

aktive ederek beyin üzerinde önemli bir etki gösterebildiğini göstermiştir 

(Koelsch 2009, 2010; Zucchella et al. 2018). Psikolojik bir bakış açısından 

müzik, iletişimsel ve ilişkisel süreçleri, duygusal ifadeyi kolaylaştırır (Gold 

et al. 2009). Ayrıca müzik hem motor hem de bilişsel işlevleri 
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uyarabildiğinden rehabilitasyon için etkili bir araç olabileceği üzerinde 

durulmuştur (Schlaug 2009).  

Masaj ve dokunma; demans ile ilişkili bir dizi durumu azaltmak için 

bir Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviye veya diğer tedavilere ek olarak 

önerilmiştir. Yapılan çalışmalar, masaj ve dokunmanın demanslı yaşlı 

insanları rahatlatabileceğini, hızlanma, gezinme ve bakıma direnme gibi 

demansın psikolojik ve davranşsal bazı semptomlarını azaltabileceğini, 

iştahı, uyku ve iletişim sorunlarını iyileştirebileceğini ayrıca bir dereceye 

kadar bilişsel gerilemeye karşı koyabileceğini göstermektedir (Remington 

2002; Nelson 2004; Rodríguez-Mansilla et al. 2015).  

Aromaterapi, aromatik bitkilerden elde edilen esansiyel (uçucu) 

yağların kullanıldığı doğal bir tedavi yöntemidir; bu esansiyel yağların tıbbi 

etkileri olduğuna beyni, zihni ve vücudu etkilediğine inanılmaktadır 

(Takeda, Watanuki, and Koyama 2017). Esansiyel yağların potansiyel 

etkileri; gevşeme ve uykunun teşvik edilmesi, ağrının giderilmesi (Scuteri 

et al. 2019), depresif semptomların azaltılması dahil olmak üzere 

çeşitlidir. Aromaterapi, bilişsel bozuklukları olan, kafası karışan veya sözlü 

etkileşimin zor olduğu ve mevcut geleneksel tıbbın yalnızca kısmi fayda 

sağladığı kişiler için yararlı bir müdahale olabileceği gösterilmiştir (Soares-

Weiser 2014). Aromaterapi, demansın psikolojik ve davranışsal 

semptomlarını (Lin et al. 2007; Nguyen and Paton 2008; Yang et al. 2015), 

uyku bozukluklarını (Takeda, Watanuki, and Koyama 2017) düzenlemek 

motivasyonel davranışı teşvik etmek (Kermode and MacMahon 1998) için 

kullanılmıştır.  

Koku Duyusu 

Koku duyusu son zamanlarda nörodejeneratif hastalıklar ve yaşlanma 

ile ilgili çalışmalarda ilgi odağı olmuştur. Alzheimer gibi nörodejeneratif 

hastalıklar da koku kaybı birçok semptomdan çok daha öncesinden belirti 
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olarak görülmektedir ve AH için ilk başlangıç aşaması (Marin et al. 2018) 

olarak kabul edilir. Ancak genellikle hasta tarafından göz ardı edilir.  

Koku duyusunun uyarılması serebral limbik sisteme 

yansıtılır. Hipokampus ve amigdaloid cisim gibi çok önemli alanlar serebral 

limbik sistemin parçalarıdır. Bu alanlar demansın merkezi ve semptomu 

olan bilişsel bozulma ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Ayrıca AH’ın erken 

evrelerinde serebral limbik sistemden uyarı alan entorhinal korteks 

(Temporal lob üzerinde, hafıza oluşumunda önemli bir rol oynayan beyin 

bölümü), hipokampus, amigdaloid cisim ve talamusta nörofibriler yumaklar 

gözlenir. Bu bilgiler doğrultusunda koku alma alanının AH ile yakından 

ilişkili olduğu ve erken evre AH’da disosmi (koku algılamada bozukluk) 

gelişimi kaçınılmaz olabilmektedir. İnsan hipokampal dentat girus ve 

subventriküler bölgedeki nöropoez, çeşitli çevresel faktörler tarafından 

kontrol edilir ve yaşam boyu devam eder. Yapılan çalışmalara göre, koku 

ile uyarımın insan hipokampal dentatında nöropoezi teşvik ettiğini belirtir. 

Koku uyarımının hipokampal dentat girus çevresinin senil plakları olumlu 

yönde etkilediğine dair bir çalışmalar da vardır (Lazarov et al. 2005). 

Aromaterapi ile serebral limbik sisteme yansıtılan kokudan gelen uyarıyla 

güçlenen nöropoezisin, bilişsel işlevin iyileştirilmesinde önemli bir rol 

oynadığı düşünülmektedir (Jimbo et al. 2009).  

Aromaterapi 

Aromaterapi; fitoterapinin bir parçasıdır, sağlık sorunlarını gidermek 

ve yaşam kalitesini iyileştirmek için kokulu bitkilerden elde edilen saf 

uçucu yağların kullanımına dayanır (Scuteri et al. 2019). Aromaterapi, 

dünya çapında hızla büyüyen bir tamamlayıcı terapidir, bütünleştirici tıp 

olarak da adlandırılmaktadır. Alternatif tıpta; aromaterapi, geleneksel tıbbi 

tedaviye ek olarak çalışır, bütünleştirici terapi ise tek başınadır ve herhangi 

bir geleneksel tıbbi bakımın yerini alır (Farrar and Farrar 2020). 

Aromaterapi binlerce yıldır kullanılmaktadır. Modern tıbbın babası olarak 

kabul edilen Hipokrat, aromatik banyoların ve kokulu masajın sağlığın 
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anahtarı olduğuna inanmış ve aromaterapi kullanımını savunmuştur (Farrar 

and Farrar 2020). Aromaterapide esansiyel yağlar solunduğunda 

moleküller; aktivasyon yoluna bağlı olarak koku alma, solunum, 

gastrointestinal ve/veya örtü (deri) sistemlerini aktive eder. Bu moleküller, 

endorfinler gibi nörotransmiterleri salgılama yeteneğine sahiptir ki bu 

durum da iyi olma hissini ve analjezik etkiyi tetiklemektedir (Farrar and 

Farrar 2020; Aromatherapy nd).  

Aromaterapi moleküllerine fizyolojik yanıtı tetikleyen iki ortak yol 

vardır. En yaygın yol inhalasyondur, diğer yaygın ikinci yol masaj, deriden 

emilim yoluyla moleküllerin aktivasyonudur.  

Koku uyarısının neden olduğu aktivasyon, kan basıncı, nabız hızı, kas 

gerginliği, göz bebeği genişlemesi, vücut ısısı ve kan akışı parametrelerinde 

ani değişikliklere neden olur (Aromatherapy nd; Farrar and Farrar 2020). 

Aromaterapinin sonuçlarının altında yatan temel etki mekanizması tam 

olarak açıklanamamakla birlikte; lavanta yağının uyku bozukluklarını 

iyileştirdiği bildirilmiş, limon esansiyel yağının E vitaminin antioksidan 

etkisini arttırdığı ve yüzeysel kan damarlarını iyileştirdiği gösterilmiştir 

(Lewith, Godfrey, and Prescott 2005; Graßmann et al. 2001).  

Demans semptomlarında aromaterapinin etkisini araştırmak için daha 

önce yapılmış çalışmalara bakıldığında; Fujii ve arkadaşları, lavantanın 

alzheimer hastalarında demansa bağlı davranışsal ve psikolojik davranış 

bozukluklarını azalttığını göstermiştir. Sedir kokusuna maruz kalan 

Alzheimer hastalarında da demansa bağlı görülen psikolojik ve davranışsal 

semptomların önemli bir şekilde azaldığı gösterilmiş ve bakım verenlerin 

bakıcı yükü önemli bir şekilde azaldığı (bakıcı yükü değerlendirme 

ölçekleri kullanılarak) görülmüştür (Takahashi et al. 2020; Fujii et al. 2008). 

Sayorwan W. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre ise lavantanın 

otonom sinir sistemi (parasempatik sinir aktivitesini artırarak), beyin 

dalgaları ve ruh hali üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın 

verilerine göre lavanta yağı hipertansiyonda ve depresyonda 
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kullanılabileceği üzerinde durulmuştur (Sayorwan et al. 2012).  AH 

hastalığında karışık aromaların etkisini araştırmak için yapılan bir başka 

çalışmada sabah 09:00-11:00 arasında 0,8 ml biberiye ve 0,4 ml limon 

esansiyel yağları, akşam 19:30-21:00 arasında ise 0,4 ml portakal ve 0,8 ml 

lavanta esansiyel yağları 28 gün boyunca difüzör yardımıyla uygulanmış. 

Çalışma sonrasında yapılan bilişsel fonksiyon testlerinde orta dereceli 

AH’larında bilişsel işlevlerde hafif bir iyileşme görülmüş ve bütün 

gruplarda da davranışlarda anlamlı değişiklikler kaydedilmiştir (Jimbo et al. 

2009). Deney hayvanlarında yapılan aromaterapi çalışmaların da bergamot 

esansiyel yağının anksiyolitik etkilerini azalttığı görülmüş, başka bir 

çalışma da bergamot yağının beynin alfa ve beta dalgalarını değiştirebildiği 

gösterilmiştir (Rotiroti, Cristina Tassorelli, and Bagetta 2009). Hafif AH 

tanılı hastalarda yapılan çalışmaya göre anıları canlandırma da 

aromaterapinin etkisi plasebo grubuna göre anlamlı bulunmuş (Glachet et 

al. 2019), yine benzer başka bir çalışmada aromaterapinin AH hastalarında 

kendine özgü ifadeleri kullanma da ya da hastanın kendisini tanımlamada 

önemli bir etkisi olduğu gösterilmiştir (Glachet and El Haj 2022).  

Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalara bakıldığında, nane ve ylang 

ylang esansiyel yağlarının hafıza üzerinde olumlu etkisi görülmüş, nane 

yağının hafızayı olumlu etkilenmiş ylang ylang esansiyel yağının işlem 

hızını etkilediği, nanenin uyanıklığı ylang ylang yağının ise sakinliği önemli 

ölçüde arttırdığı görülmüştür (Moss et al. 2008). Gönüllü sağlıklı bireylerde 

yapılan başka bir çalışmada lavanta ve biberiye yağı kullanılmış, uygulama 

sonrasında yapılan bilişsel testlerde lavanta yağı kaygıyı ve uyarılmayı 

azaltmış, gevşemeyi artırmıştır, lavantanın hafızayı olumsuz etkilediği, 

biberiye yağının ise hafızayı olumlu etkilediği ve uyarılmayı artırdığı 

gösterilmiştir (Moss et al. 2003).  

Akut miyokart infarktüslü genç hastalarda uygulana aromaterapi 

uygulamasında esansiyel yağların anksiyete üzerindeki etkileri araştırılmış 

ve bu çalışmada hastaların O2 maskelerinin iç kısmına yerleştirilen emici 
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yamalar üzerine 3 dml (0,15 ml) sardunya esansiyel yağı ve plasebo (distile 

su) damlatılmış bu uygulama 2 gün art arda uygulanmış ve çalışma sonunda 

esansiyel yağın uygulandığı grupta plasebo grubuna göre anksiyete düzeyi 

anlamlı derece de düşük bulunmuştur (Shirzadegan et al. 2017). 

Depresyonlu yaşlı bireyler de aromaterapi masajı ve inhalasyonunun 

uygulandığı başka bir çalışmada ise lavanta, tatlı portakal ve bergamot 

kullanılmış ve bu çalışmada ki bulgular kontrol grubuna göre anlamlı 

görülmüş ve aromaterapi destekleyici bir tedavi yöntemi olabileceği 

üzerinde durulmuştur (Xiong et al. 2018).  

Aromaterapi için seçilen uçucu yağların çok düşük toksisite profillerine 

sahip olduğu ve deneyimli personel tarafından uygulandığında geleneksel 

farmakolojik ilaçlardan daha güvenli olduğu bildirilmektedir (Perry 2006).  

Aromaterapi, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkilerden, 

çiçeklerden ve diğer bitki parçalarından elde edilen konsantre esansiyel 

yağların kullanılmasıdır. Farmakolojik tedavileri ciddi yan etkilerinin 

olması ve tedaviyi kısıtlaması bilim insanlarını altenatif tedavi 

seçeneklerine yönlendirmektedir.  Aromaterapinin kullanımı binlerce yıl 

öncesine dayanması geleneksel olarak hala birçok ülke de tedavi seçeneği 

olarak devam etmesi son yıllarda birçok araştırmacının dikkatini çekmeyi 

başarmıştır. Yapılan çalışmalarda da aromaterapinin santral sinir sistemi 

üzerinde etkili olması, sağlıklı veya hasta bireylerle yapılan çalışmalarda ise 

fizyolojik parametrelerde değişikliğe neden olması alternatif veya 

destekleyici tedavi yöntemi olabileceği üzerinde tartışmalara neden oluştur. 

Aromaterapi çalışmalarının yetersiz olması ve aromaterapinin etki 

mekanizması hakkında netlik olmaması araştırmacıların çalışma sonucu 

hakkında net konuşmalarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle daha çok veriye 

ihtiyaç duyulmaktadır.   
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GİRİŞ 

Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde, kurumlar her yeni güne 

rekabet avantajı elde edebileceği stratejiler ile uyanmak zorunda 

kalmaktadırlar. Kurumları özgün ve avantajlı kılan faktörlerin başında 

kurumun işleyişi konusunda yüksek yetki ve sorumluluğa sahip 

yöneticilerin özellikleri gelmektedir. Yöneticilerin liderlik özellikleri 

taşıyabilen bireylerden seçilmesi çalışan motivasyonunu arttırarak 

verimliliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilecektir.   

Multi-disipliner ekibin çalıştığı sağlık sektöründe çözülmesi 

gereken pek çok problem olduğu aşikardır. Bu problemlerin çözülme 

ihtiyacı nedeniyle sektör, yoğun bir değişim baskısı ile karşı karşıyadır.  

Özellikle özel sektörde sağlık kurumları, hizmetlerini daha 

verimli, daha ucuz ve daha kaliteli sunmanın yollarını ararken, çeşitli 

karmaşık ortamlarda rekabet etmek zorundadırlar. Hastalar ve hasta 

yakınları sağlık sektöründe güçlendirilmiş ve medyanın yardımıyla 

artık sağlık sistemleri üzerinde baskı kurabilir hale gelmişlerdir. Ayrıca 

her sektörde olduğu gibi sağlık alanında da teknolojinin hızla ilerlemesi 

sağlık kurumlarının çağa ayak uydurmasını zorlaştırmaktadır. 

Hiyerarşik yapılanma ve görev odaklı tekniklerin aksine sağlık 

sektöründe insan kaynağının öneminin artmasıyla birlikte iletişim 

ağlarına dayalı süreç odaklı yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır 

(Uğurluoğlu ve Çelik, 2009: 44).  Sağlık sektörünün hizmet odaklı 

yapısı liderlik alanında yapılan çalışmalarda sahip olunan değerlerin 

yüksek oranda ön planda olmasına sebep olmaktadır.  

Özellikler teorisi ortaya çıktığından beri, liderlik teorilerinde 

değişiklikler olmuştur ve her teorinin kendi yaklaşımları ve 

gereklilikleri ile bir öncekinden farklılaştığı açıktır. 

Örgütlerin ihtiyaç duyduğu liderlik tarzları, değişen ve gelişen 

dünyada etik ilkelerin artan önemi, bilgi toplumunda insan odaklı 
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yönetimin gerekliliği ve bunun gibi pek çok dinamikten 

etkilenmektedir. 

Zorba (bully) liderler, gücün kötüye kullanılması, etik dışı 

davranışlar, dışlanma, çalışanların refahı ve iş-yaşam dengesi gibi 

sistematik sorunlar yeni işletmelerde de görülebilir (Sendjaya vd. 2008: 

402). Bu sorunlar, akademisyenleri ve araştırmacıları değerlere dayalı 

liderlik felsefelerini benimsemeye sevk etmektedir. Dönüşümcü 

liderlik, otantik liderlik, manevi liderlik ve hizmetkâr liderlik bunlardan 

birkaçıdır. 

Ahlakın ve temel insani değerlerin öneminin arttığı günümüzde, 

güç ve otorite kullanmadan insanların kalbine dokunabilen liderlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanları ve bilgi kaynaklarını yönetmede belirli 

becerilere ve uzmanlığa sahip olanların ihtiyaçlarını ilk sıraya koyan 

hümanist liderlere yönelik artan bir talep vardır. Günümüzde hizmetkâr 

liderlik felsefesi, hümanist ilkeleri vurgulayan kilit bir başlangıç 

noktası olarak görülmektedir (Fındıkçı, 2013). Sosyoloji ve psikoloji 

alanındaki araştırmalar, geleneksel liderlik tarzlarının, takipçilerle 

bağlantı kurma, onların duygularıyla empati yapma, moral ve 

motivasyonu artırma ve takipçilerin gerçek benlikleriyle yeniden 

bağlantı kurmalarına yardımcı olma konusunda yetersiz kaldığını 

gösteriyor. 

Hizmetkâr liderlik yaklaşımı, hümanist değerlere dayanan önemli 

bir olgu olarak görülmektedir (Fındıkçı, 2013). Sosyoloji, psikoloji 

alanında yapılan çalışmalar göstermektedir ki insana yönelme, 

duyguları dikkate alma, bireyin moralini ve motivasyonunu yükselterek 

benliğiyle tekrar buluşmasını sağlamak hususunda klasik liderlik 

yaklaşımları yeterli olmamaktadır. Burdan hareketle insanların 

duygularını ve zihinsel yapılarını dikkate alan, yaşamlarını 

zenginleştiren, yeteneğini her türlü ihtiyacı karşılamak için kullanan 
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hizmetkar liderlik modelinin ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir 

(Fındıkçı, 2013). 

LİDERLİK 

Kavram olarak insanların zihnini meşgul eden en eski 

kavramlardan biri olarak düşünülebilen ‘liderlik’ insanların etkileşimi 

ve ilişkileri sonucunda ortaya çıkmaktadır.  

Liderler toplum içerisinde farklı yönleriyle dikkat çekmekte ve 

önemli bir görev üstlenmektedirler. (Teyfur, Beytekin ve Yalçnkaya, 

2013). Öncelikle felsefe ve siyasetin konusu olmasına rağmen liderlik 

hakkında çok fazla tartışma yapılmıştır (Yılmaz, 2010). İçinde 

yaşadığımız dönemde araştırmacılar liderliğe her geçen gün daha fazla 

ilgi duymaktadırlar (Bakan, 2008). Literatürde liderliğin 350'den fazla 

tanımı bulunmaktadır (Dikmen, 2012: 4). 

Liderliğin başlıca tanımları şunlardır:  

• Liderlik, lider ile takipçisi arasındaki ilişki olarak 

tanımlanmaktadır (Graen, 1976: 16).  

• Liderlik, belirli koşullar altında belirli kişisel veya grup 

hedeflerine ulaşmak için diğerlerini etkileme ve yönlendirme 

uygulamasıdır (Koçel, 2014: 668).                                                                                                                                

• Liderlik, tutumları, eylemleri ve eğilimleri yönlendirmek ve 

kontrol etmek anlamına gelir (Bennis ve Nanus, 1985: 56).  

• "Liderlik, bireylere yol açmaktır" (Fındıkçı, 2013: 51). 

En genel anlamda kullanılan liderlik tanımına göre, "takipçilerine 

samimiyetle yaklaşabilme, değişen sorunlara çözüm üretebilme, farklı 

anlamlar yükleyebilme ve izleyicileri belirli nedenlerle harekete 

geçirebilme yeteneğine sahip olmaktır" (Bakan, 2008).  
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Lider, geleneksel liderlik tanımlarında, takipçilerinin 

etkilenmesine yardımcı olan kişi olarak tanımlanır. Ancak çağdaş 

liderlik anlayışlarında, etkinin temeli duygulara dayanır. Dahası, 

liderlik ve lider arasındaki tanımlarda belirgin bir karşıtlık yoktur. Bir 

lider belirli bir kişi olmasına rağmen, liderlik aslında bir davranış türü 

olarak düşünülür. Seçilmeyi, terfiyi, atamayı veya bilimsel statüyü hak 

ettiği düşünülen kişilerdir. Farklı bir bakış açısıyla, liderlik, bir kişinin 

sanatsal yeteneklerini en iyi şekilde uygulama yeteneğidir. Lider genel 

olarak örgütün her türlü amacına ulaşmayı hedefleyen, ekip 

arkadaşlarına bu konuda ilham verebilen, çalışma arkadaşlarının 

motivasyonunu artıran, grup içindeki sinerjiyi dengeleyen, planlarıyla 

ekip içinde oluşturduğu vizyona yönelik motivasyonu yüksek tutan 

kişidir (Koray, 2014). 

Liderlere her zaman ihtiyaç olmuştur (Bayrak, 1997). Liderliğe 

ilişkin yeni bakış açıları da bu alandaki çalışmalarla vurgulanmıştır. 

Öğrenen liderlik, vizyoner liderlik, işlemsel liderlik, karizmatik 

liderlik, dönüşümcü liderlik, teknolojik liderlik, katılımcı liderlik ve 

hizmetkar liderlik, liderliğe yönelik çeşitli yaklaşımlardan sadece 

birkaçıdır. 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE LİDERLİK 

Organizasyon yapısı ve yönetim prosedürleri söz konusu 

olduğunda, hastaneler en gelişmiş sağlık kuruluşlarıdır. Aile Sağlığı 

Merkezleri, Doğum ve Çocuk Sağlığı Merkezleri, Evde Bakım 

Merkezleri ve Özel Muayenehaneler ise daha az personel çalıştıran 

daha küçük kuruluşlara örnektir. Bununla birlikte, işe aldıkları 

uzmanlar ve sundukları hizmetler söz konusu olduğunda sağlık 

kuruluşları yine çok özel ve yönetim sürecinin iyi takip edilmesi 

gereken kuruluşlardır. 
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Hastanelerin organizasyon yapısını incelemeden evvel hastane 

kavramına değinmekte fayda vardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından hastane; gözlem, teşhis, tedavi, bakım ve rehabilitasyon 

şeklinde sınıflanabilecek sağlık hizmetleri sunan, hastaların kısa ve 

uzun süreliğine tedavi gördüğü yataklı tedavi kurumları şeklinde 

tanımlanmaktadır (Elinor, Wolff ve Wietzel, 1979: 12).  

Hastaneler de diğer kuruluşlar gibi yaşayan organizmalardır. 

Çevresel faktörler ve bireysel hammadde farklılıkları nedeniyle hastane 

organizasyonunun oldukça karmaşık bir yapıyı barındırdığı 

söylenebilir. Karmaşık yapısının özünde hastanelerin hizmet sektörü 

içinde yer alması yatmaktadır. Diğer bir deyişle, temel çıktısı sağlıklı 

birey olan hastanelerin çok çeşitli hastalıklara sahip bireyler tarafından 

kullanılması ve her bir hastalık için kendine özgü bir hizmet 

uygulamasının yürütülmesi, hastanelerin karmaşık ve yönetilmesi zor 

kuruluşlar olmasına neden olmaktadır. 

Cumhuriyet tarihinden itibaren sağlık kurumlarının yönetimi tıp 

doktorları tarafından yürütülmüş ve bu nedenle sağlık kurumlarının 

yönetim açısından kurumsallaşması söz konusu olamamıştır. Sağlık 

alanı tıp bilimi ile sınırlandırılmış ve bilimsel çerçevede ekonomisi, 

finansmanı, planlaması, politikası sıradanlaşmış, bu konularda 

uzmanlaşma yeterince desteklenmemiştir (Engiz 1998, 15). Sağlık 

kurumlarında idari anlamda kurumsallaşmamış olmak verilen 

hizmetlerin verimliliği ve kalitesi ile ilgili olumsuz etki yaratmaktadır. 

Sağlık alanında uygulanan yönetim modelleri, hekimlerin özellikle 

yönetim kademesindeki mesleki etkinliğini azaltmaktadır. Soysal, bu 

durumun hizmet kalitesinin düşmesine, insan gücü ve kaynak israfına 

yol açtığını belirtmektedir (Soysal (1993, 145). 

Sağlık tesislerinin yönetsel etkinliğini artırmak ve kurumsal 

yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlamak amacıyla sağlık 
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reformu kapsamında bir dizi düzenleme yapılmıştır. İl bazında Sağlık 

Müdürü tarafından yönetilen hastaneleri kurum içerisinde Başhekim, 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İdari ve Mali İşler Müdürü 

yönetmektedir. Fakat hastane kurumlarında son sözü yine başhekimler 

söylemektedir. Yine Sağlık Bakanı ve İl Sağlık Müdürleri de hekimlik 

mesleğine mensup kişilerden seçilmektedir. Durum böyle olunca 

ülkemizde sağlık deyince hastalık, hastalık deyince hastane, hastane 

deyince de akla hekim gelmektedir. Bu durumda sağlık kurumlarında 

çalışan diğer meslek mensupları, özellikle de sayı ve fonksiyonları 

bakımından sağlık sektörünün bel kemiği niteliğindeki hemşireler 

kendi otonomilerini sağlayamamaktadırlar. Ayrıca tıbbi hizmetlerin 

dışında kalan sağlık bakım faaliyetleri gibi olmazsa olmaz bir takım 

faaliyetler gerekli ilgiyi görmemektedir. Demokratik yönetim biçiminin 

benimsendiği günümüzde sağlık alanında çalışan her meslek 

mensubunun temsil edildiği bir sağlık yönetim biçiminin benimsenmesi 

gerekmektedir. Bu durumun koruyucu sağlık hizmetlerinin, sağlık 

bakım hizmetlerinin ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin 

geliştirilmesine ivme kazandıracağı bir gerçektir.   

Hastaneler diğer örgütlerden farklı olarak kâr elde etmekten çok 

iyi hizmet sunmayı örgütsel amaç haline getirmiş kuruluşlardır. Sağlık 

kurumlarında verilen hizmetin nitelik ve kalitesi belli bir standarda 

sahiptir ancak verilen hizmetin, hizmeti alan hastaların ihtiyaçları 

doğrultusunda gelişmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Bu sebeple 

durağan bir yönetim anlayışının olması mümkün görünmemektedir. 

Hastanelerde yönetici sürekli dinamik olmalı, gelişmeleri takip etmeli, 

önceden tahmin edilebilecek problemleri çözüme kavuşturabilme 

yeteneğine sahip olmalıdır. Bu da yöneticinin sadece klasik yönetici 

olması değil, stratejik hedefler doğrultusunda iyi bir lider olmasını 

gerektirmektedir.  
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Hizmet odaklı çalışan sağlık kurumlarının yöneticilerinin liderlik 

özellikleri taşıması, özellikle hizmetkâr liderliği tanıması ve 

benimsemesi pozitif psikoloji eğiliminin olduğu günümüzde önem 

kazanmıştır.   

HİZMETKÂR LİDERLİK YAKLAŞIMI 

Greenleaf (1977: 22) hizmetkâr liderliği, kendisini başkalarının 

yerine koymak, onları dinlemek, anlamak ve duygusal olarak 

desteklemek olarak tanımlamaktadır. Buchen'e (1998) göre hizmetkâr 

lider, başkalarıyla karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kuran ve onların 

geleceğini düşünen kişi iken, Laub (1999), otoriter olmadan diğer 

insanlara değer veren ve onların gelişimine katkıda bulunan; Russell 

(2001), başkalarına güven veren, hizmet sağlayan ve onları güçlendiren 

kişi olarak tanımlamıştır (Irving ve McIntosh, 2010: 3). Senge'ye 

(1996) göre hizmetkâr liderler, başkalarına rehberlik etmek için 

kendilerini olumlu bir şekilde dengelerler. Spears'a (2004: 8) göre 

hizmetkâr liderler, diğer insanlara bütünsel olarak hizmet eder, onları 

çalışmaya motive eder ve toplu kararlar almaları için onları güçlendirir. 

Hizmetkâr liderlik yaklaşımının temelinde toplumda olumlu bir 

değişim yaratma potansiyeline sahip vizyon sahibi kişiler yer alır. 

Hizmetkâr liderler, çalışanlarının gelişimini güçlendirirken, hem 

bağlılıklarını artırır hem de performanslarını yükseltirler (Dinçer ve 

Bitirim, 2007: 61). Bu nokta, hizmetkâr liderlerin bütüncül bir dünya 

görüşüne sahip olduklarını ve örgütün hedeflerine ulaşmak için 

çalışanlarına gelişimlerine katkıda bulunmaları için sürekli ilham 

verdiklerini göstermektedir. Patterson, hizmetkâr liderliğin, 

dönüşümcü liderlik teorisinin mantıksal bir uzantısı olduğunu 

söylemiştir. Patterson, bir kurumda çalışanlara odaklanan ve onları 

önemseyen bir lider olarak tanımladığı hizmetkâr liderlik fikrinin 

altında yatan temel unsurları açıklamıştır. Hizmetkâr lideri ahlaklı, 

alçakgönüllü, özverili, vizyoner, rahatlatıcı, güçlendirici ve başkalarına 
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hizmet etmeye istekli biri olarak görmektedir (Patterson, 2003: 5-8; 

Waddell, 2006: 2-3). Patterson, hizmetkâr liderliğin yedi boyutunu 

tanımlamak için aşağıdaki gibi bir model kullanmıştır.  

 

Şekil 1. Patterson’un Hizmetkar Liderlik Modeli (Patterson, 2003: 8). 

Patterson’un modelinde yer alan hizmetkâr liderlik boyutları 

aşağıdaki gibi açıklanabilir (Waddell, 2006: 3): 

Ahlaki Sevgi Sahibi Olma: Winston, Yunanca "agapao" 

terimini, uygun zamanda ahlaklı bir şekilde davranma anlamına gelen 

ahlaki bir aşk şeklinde yorumlamaktadır (Winston, 2002: 5). Bu 

sevgiden hareketle her çalışan, istekleri ve arzuları olan eşsiz birer birey 

olarak değerlendirilir. Lider, bu sevgiye sahip olan kişidir ve bunu 

uygulamaya koyduğunda, odağını organizasyonun genel başarısına 

yönlendirmeden önce ekip üyelerinin ihtiyaçlarını ilk sıraya koyar. 

Alçakgönüllü Olma: Kişinin kendinden çok başkalarına 

odaklanması ve önem vermesidir. Lider mütevazıdır ve kendisini 

diğerleri arasında en iyisi olarak görmez. 

Özgeci Olma: Hizmetkâr lider, başkalarından herhangi bir 

beklentisi olmadan yardım etmeye istekli bir biçimde odaklanmış 

kişidir. Başkalarına yardım etme konusunda herhangi bir menfaat 

gütmez.  
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Vizyon Sahibi Olma: Hizmetkâr lider, stratejik düşünen, 

örgütsel vizyon geliştiren ve bu hedef doğrultusunda çalışanları 

yönlendiren kişidir. 

Güven: Hizmetkâr liderlik güvene dayalıdır. İnsanlar liderin adil 

ve ahlaki davranışlarından dolayı ona güvenmeye başlarlar. 

Çalışanları Güçlendirme: Çalışanlar işlerinden sorumlu tutulur 

ve gerekli yetkiler verilir böylece çalışanlar üzerindeki kontrolden 

vazgeçilir. 

Hizmet Etme: Bu boyutun altında yatan ilke, liderlerin 

başkalarının çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koyacak şekilde 

hareket etmeleridir. 

Tourigny (2001: 197) hizmetkâr liderliğin neden faydalı 

olduğunu sorduğunda, hizmetkâr liderlerin çalışanlar üzerinde büyük 

bir etkisinin olduğunu farketmiştir. Çalışanların liderlerine ve 

çalıştıkları kuruma olan bağlılıkları, üzerlerindeki büyük etkinin bir 

sonucu olarak artmakta ve böylece performansı ve örgütsel hedeflere 

ulaşılmasını sağlamaktadır. Becker, Billings, Eveleth ve Gilbert'e 

(1996) göre çalışan bağlılığı, liderle bağlantılı şekilde performans 

üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Jacobs, 2006: 2). 

Page ve Wong tarafından yapılan çalışma, hizmetkâr liderlik 

modeli araştırmasıdır. Oluşturdukları yaklaşımda Page ve Wong, 

liderliği kişilik, ilişki, görev ve süreç açısından değerlendirmektedir. 

Şekil 2, bu dört boyut bağlamında ele alınan hizmetkâr liderlik modelini 

göstermektedir. 
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Şekil 2. Page ve Wong’un Hizmetkâr Liderlik Genişleyen Daireler Modeli  (Page ve 

Wong, 2000: 3). 

Kişilik: Liderlik, kişilik ile başlar. Bireylerin kişilikleri, ne tür 

insanlar olduklarını ortaya koyar. Kişilik, hizmetkâr liderlik 

kavramında çok önemli bir rol oynamaktadır (Page ve Wong, 2000: 4). 

Hizmetkâr liderler, kişisel ve profesyonel yaşamlarının tüm yönlerini 

bütünleştirir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal potansiyelin birleşerek bir 

kişilik tipolojisi olarak hizmetkâr liderliği oluşturur. Güçlü fiziksel 

potansiyele sahip insanlar, harekete geçen, kendi işini yapan, başarmak 

için çok motive, sonuç odaklı ve liderlik yönü baskın olma 

eğilimindedirler. Akıllı, mantıklı ve gelişmiş zihinsel yetilere sahip 

olanlar, zihinsel potansiyeli yüksek olanlardır. Güçlü duygusal 

potansiyele sahip bireyler, ağırlıklı olarak hoşgörü, sevgi, 

alçakgönüllülük ve özveri ile karakterize edilen kişilerdir.  

LİDERLİK ROL MODELİ (Toplum ve 
Kültür)

LİDERLİK SÜRECİ (Örgütsel 
Süreçleri Geliştirmek)

LİDERLİK GÖREVİ (Liderlik 
Görevini Yapmak)

İLİŞKİ (Diğerleriyle 
İlişkiler)

KİŞİLİK

HİZMETKÂRIN 
KALBİ 
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Hizmetkâr liderler, fiziksel, zihinsel ve duygusal niteliğe sahip olan, 

başkalarına hizmet etmekten sorumlu olan ve bunda başarılı olan 

kişilerdir. Hizmetkâr liderler, liderlik, bilgelik ve hizmetkârlık 

eylemleri sergilemek için bu üç temel potansiyellerini kullanırlar 

(Fındıkçı, 2009: 375-376).  

İlişki: Lider, başkalarıyla ilişkiler kurmak ve onlara yardım 

etmek için sosyal duygusal zekâlarını kullanmaktadır. Lider, ekip 

üyelerinin potansiyellerini ortaya çıkarmak için çabalar (Page ve Wong, 

2000: 4). Hizmetkâr liderler, astlarına yüksek derecede güven duyarlar, 

hatalarını görmezden gelmeye isteklidirler ve onların gelişimini aktif 

olarak desteklerler (Fındıkçı, 2009: 382). 

Görev: Bir liderin görev anlayışı, onu nasıl yerine getirdiği 

incelenerek belirlenebilir. Başarılı bir liderin görevlerinin neler olması 

gerektiğini gösterir. Liderler şu özelliklere sahip olmalıdır; rehberlik, 

karar verme, vizyon belirleme ve uygulama (Page ve Wong, 2000: 4). 

Hizmetkâr liderlerin bakış açıları ve vizyonları çok gelişmiştir. Bakış 

açıları benzersizdir ve dar çerçevede bakmazlar (Fındıkçı, 2009: 387). 

Süreç: Organizasyonun etkililiği ile ilgilidir. Hizmetkâr lider, 

çalışanlara rehber olarak onları motive etmenin yanı sıra, örgütte bir ruh 

oluşturmak için kaynakları birleştirir (Page ve Wong, 2000: 4). Amacı, 

insanların çabalarını onlardan yararlanacağı şekilde organize etmektir. 

(Fındıkçı, 2009: 390). 

Serrat (2009: 3) hizmetkâr liderliği, başkalarına rehberlik ederken 

aynı zamanda kendi kişisel potansiyellerini en üst noktaya 

çıkarmalarına yardımcı olan kişi olarak nitelendirmiştir (Serrat (2009: 

3).  
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Hizmetkâr liderin birincil rolü, tam potansiyellerine 

ulaşabilmeleri için ekip üyelerini yetkilendirmek, güçlendirmek ve 

böylece onlarda var olan potansiyelin açığa çıkmasını sağlayarak 

verimliliği arttırmaktır. Günümüzde ekibe hizmet eden liderler, kendi 

çıkarları için ekip üyelerini yönlendirenlerin yerini almıştır. Liderler 

fikir üretirken ve karar alırken, belirlenen hedeflere ulaşmak ve ortaya 

çıkan sorunları çözmek için genellikle ekip üyelerinden geri bildirim 

isterler ve karar verme yetkilerinin bir kısmını onlara devrederler. 

Sonuç olarak, çalışanlarının gelişimine büyük önem veren hizmetkâr 

liderler, onların başarılarından memnun olurlar (Akiş, 2005: 12). 

Hizmetkâr liderlik stratejisi kullanmak, karlılığı artırırken hedeflere 

etkili ve verimli bir şekilde ulaşmayı kolaylaştırır. 

Sassone'a göre, insan gelişimi konusu, hizmetkâr liderlik 

yönteminin birincil bileşenidir. Greenleaf'in hizmetkâr liderlik 

konusundaki görüşlerine katıldığını belirterek, bu tür liderliğin 

bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarına ilham 

vermek, yol göstermek ve onları değiştirmek yoluyla geliştiğini 

belirtmiştir. Manevi ihtiyaçların teşvik ve motivasyonla, fiziksel 

ihtiyaçların ise bilgi, yetenek ve donanımla karşılanabileceğini 

vurgulamıştır. Hizmetkâr liderlik örgütün temel değerleri ile bağlantılı 

olup örgüt kültürünü canlı tuttuğunu belirtmiştir (Sassone, 2008: 1-3). 

Hizmetkâr lider, işbirliğini, güveni, uzun vadeli düşünmeyi, 

dinlemeyi, gücün ve yetkinin yasal kullanımını teşvik eder ve bu 

özellikler bağlamında çalışanlar için olumlu bir iş ortamı yaratılmasına 

yardımcı olur (Stramba, 2003: 104; Anderson, 2005: 15). Günümüzün 

narsist dünyasında, ‘kişisel çıkar önce gelir’ mantığını bir kenara 

bırakarak, benlik çıkmazını aşmış biri olarak kendini başkalarına 

hizmet etmeye adar. Kasıtlı çaba göstererek, insanların veya 

çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve ellerinden gelenin 

en iyisini yapmalarını sağlar (Brewer, 2010: 4). Misyonunu değer 
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yaratmaya yardımcı olmak ve başta insan olmak üzere tüm kaynakların 

sağlanması olarak görmektedir. Kurumun ilkelerine ve etiğine vurgu 

yaparak, tüm çalışanları hedeflerine ulaşma konusunda motive eder ve 

işbirliğini, dayanışmayı ve birliği teşvik eder. Hizmet felsefesi 

geliştirilerek tüm çalışanlar için örgütsel bir değer haline getirilir 

(Dinçer ve Bitirim, 2007: 68). 

SONUÇ   

Bilgi, dünya ölçeğinde yaşanan küreselleşme olgusunun yanı sıra 

her konuda beraberinde getirdiği değişim ve gelişmeler sonucunda daha 

da önemli hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz çağ, tüm sektörlerde 

önemli ilerlemeler ve gelişmeler sağlayan bilgi çağıdır. Bu gelişmeler 

liderliği nasıl anladığımızı da etkilemiştir. Şu anda, hizmetkâr liderlik 

olarak bilinen yeni bir liderlik teorisi geliştirilmiştir. Greenleaf'in ortaya 

koyduğu bu liderlik stratejisi, çalışanlarına akıl hocalığı yapan, onlara 

yardım etmeye kararlı ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çaba 

gösteren liderlerden bahsetmektedir. Hizmetkâr liderlik anlayışı, 

günümüz insanı için önemli bir ihtiyaçtır.  

Hizmetkâr liderler, toplumun en küçük birimi olan aileden 

başlayarak eğitim, işyeri ve siyaset yoluyla devam eden tüm toplumsal 

sektörlerin hızla artan insani ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli 

bir sorumluluğa sahiptir. Bu liderlik bilgisi, temel insani değerlerin 

giderek daha önemli hale geldiği modern dünyada insanlar için hayati 

bir güç kaynağıdır. Hizmetkâr liderler, etraflarında olup bitenlerin 

farkında olduklarından, başkalarına uygun şekilde tavsiyelerde 

bulunabilir ve onları zarar görmekten koruyabilirler. Tüm hayatlarını 

başkalarına yardım etmek amacıyla çalışarak geçiren, onların refahını 

ve mutluluğunu önemseyen insanlardır. Bilgili ve insan odaklı, ileri 

görüşlü, dürüst, içten, sabırlı ve şefkatli, başta çalışanları olmak üzere 

tüm insanlığın gelişimi için çalışan ve buna bağlı kalan hizmetkâr 
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liderler sayesinde kurumların acımasız bir rekabet ortamında başarılı 

olmaları kaçınılmazdır.  

Sağlık kurumları hizmet odaklı kurumlar olması sebebiyle hizmet 

anlayışı üst düzeyde olmalıdır. Sağlık kurumları çalışanları hastalara 

karşı mesleklerinin bir gereği olarak hizmetkâr liderlik davranışları 

sergilerken, yöneticilerinden de kendilerine karşı hizmetkâr liderlik 

özelliğini göstermelerini istemleri doğaldır. Sağlık kurumlarında farklı 

liderlik tarzlarının ve hizmetkâr liderlik anlayışının yerleşmesine 

yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.  
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GİRİŞ 

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olan iyonlaştırıcı radyasyon 

ve bu radyasyonlar ile ilgili uygulamalar günümüz modern teknolojisinin en 

önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Yaşadığımız açık veya kapalı yerlerde 

olan iyonlaştırıcı radyasyonlar, insanların ve çeşitli sektörlerin faaliyetlerinde 

kullanılması ile sürekli maruz kalınmaktadır. Örneğin, nükleer teknolojideki hızlı 

gelişmeler ile birlikte radyoaktif maddelerin üretimi de hızla artmaktadır. Benzer 

şekilde, nükleer teknolojinin sağlamış olduğu pozitron emisyon tomografisi 

(PET), tek foton emisyon tomografisi (SPECT) ve gama kamera gibi tıbbi 

görüntüleme cihazlarında iyonlaştırıcı radyasyon kullanılmaktadır. Ayrıca, 

nükleer teknolojideki gelişmelerin en çok ilerleme sağladığı alanlardan biri 

de nükleer reaktörlerdir. Nükleer reaktörlerde gerçekleştirilen bazı 

faaliyetler sonucunda nükleer sızıntılar ve nükleer kazalar gibi istenmeyen 

durumların yaşanması ile iyonlaştırıcı radyasyon ortama ve çevreye 

yayımlanabilmektedir. Tasarım, donanım ve yazılım açısından tıbbın 

vazgeçilmez bir parçası olan teknolojinin en hızlı gelişme sağlandığı 

alanların başında teşhis ve tanı amacıyla kullanılan klinik radyoloji alanı 

gelmektedir. Yani, iyonlaştırıcı radyasyon, röntgen, mamografi ve 

bilgisayarlı tomografi gibi cihazlarda tanı için kullanılırken radyoterapi 

ünitesindeki (radyasyon onkolojisindeki) lineer hızlandırıcılar ve kobalt-60 

(Co-60) gibi cihazlarda da tedavi için kullanılmaktadır. İyonlaştırıcı 

radyasyonun tüm bu ortamlarda yaygın kullanımı ile çalışan insanları, halkı 

ve çevreyi istenmeyen veya planlı radyasyon ışınlarından korumak için 

radyasyonu algılayan ve miktarını ölçen cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu ölçüm dozimetre adı verilen cihazlar ile yapılmaktadır. Dozimetre, bir 

malzemenin veya canlı dokunun doğrudan veya dolaylı olarak iyonlaştırıcı 

radyasyona maruz kalması ile yapısında ne kadar radyasyon tuttuğunu ölçen 

cihazlardır. İyonlaştırıcı radyasyon kullanılan alanlarda çalışan personelin 

çalışma süreleri içinde maruz kaldıkları radyasyon doz miktarının ölçülmesi 

için dozimetre taşıması gerekir. Ayrıca, bu alanlarda çeşitli noktalarda 

maruz kalınan radyasyon doz miktarının da tespit edilebilmesi için belirli 
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noktalara sabitlenmiş dozimetrelerin bulundurulması zorunlu kılınmıştır. 

Radyasyon doz ölçümü amacıyla kullanılan dozimetrelerin başında yaygın 

olarak termolüminesans (TL) dozimetreler gelmektedir. TL dozimetreler, 

başta medikal (klinik) radyoloji olmak üzere personel (kişisel), çevresel, ve 

geriye dönük dozimetri alanlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bunların yanı sıra son zamanlarda uzay uçuşlarının sıklıkla yapılmasından 

kaynaklı uzay dozimetresine olan bir yönelimin de artmasına neden 

olunmuştur. Bu yönelimin en büyük sebebi uzaydaki radyasyon ortamının 

karmaşık yüklü parçacıkların (orta ve yüksek enerjili protonlar, kozmik 

ışınlar, elektronlar, alfa parçacıkları ve yüksek enerjili ağır iyonlar) bir 

karışımı olmasından dolayı astronotlar Dünya'daki doğal radyasyon 

seviyesinin yaklaşık 100 katı kadar bir radyasyon dozuna maruz 

kalmaktadırlar (McKeever, 2002). Bundan dolayı astronotlar uzayda 

kaldıkları süre içerisinde maruz kaldıkları radyasyon dozunun 

belirlenmesini istemektedirler. Ayrıca, uzay ortamında bulunan elektronik 

cihazlar da uzun süre radyasyona maruz kaldığında sistemik problemlere 

yol açmaktadır (McKeever ve ark., 1995; Yukihara ve McKeever, 2011). 

Böylelece yüksek enerjili radyasyonların etkisini belirlemek için birçok 

uçuşta termolüminesans (TL) dozimetreler kullanılmaktadır (McKeever ve 

ark., 1995; Yukihara ve McKeever, 2011). Dozimetreler arasında katı hal 

dozimetreleri, radyasyon doz ölçümünde kullanılan en yaygın 

dozimetreleridir. Katı hal dozimetreleri için kullanılacak malzeme fosforlu 

bir yapıya sahip olmalıdır. Fosfor, lüminesans (parıldama) veya ışık yayan 

bir malzeme olarak tanımlanmaktadır (Kitai, 2008). Termolüminesans 

(TL), lüminesans adı verilen çok daha geniş bir konunun alt dalıdır. 

Dozimetrik malzeme geliştirme araştırmalarında TL olayı kullanılmaktadır. 

Termolüminesans Olayı 

Termolüminesans olayı çok eski zamanlardan beri bilinmesine 

rağmen bilimsel olarak ilk defa 28 Ekim 1663’te Sir Robert Boyle 

tarafından Londra Kraliyet Topluluğu’na sunulmasıyla literatüre girmiştir 
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(Boyle, 1663). Boyle, karanlık bir odada iken, elmas kristalini, vücudunun 

sıcak bir yerine tuttuğunda hafif parıldayan bir ışığın etrafa saçıldığını 

gözlemlemiştir. Daha sonra bu olayla ilgili olarak "Ben elması çıplak 

vücudumun sıcak bir bölümüne bir süre tutarak odama parlayan bir ışık 

getirdim" şeklinde ifade etmiştir (Oberhofer ve Sharmann, 1981). İlerleyen 

yıllarda termolüminesans olayının radyasyon dozu ölçümlerinde yani 

dozimetri alanında kullanımı ise Farrington Daniels, Charles A. Boyd ve 

Donald F. Saunders tarafından gerçekleştirilmiştir (Daniels ve ark., 1953). 

Yalıtkan ya da yarıiletken kristal bir malzemenin daha önceden iyonlaştırıcı 

radyasyon kaynağına maruz bırakılması ile kristaldeki kusurlar ve 

safsızlıklar tarafından soğrulan radyasyonun doğrusal bir ısıtma hızında 

ısıtılmasıyla malzemeden foton yayılımı gerçekleşmektedir. Bu olaya 

termolüminesans denilmektedir (McKevver, 1985; Sunta, 2015). 

Termolüminesans kavramı iki kelimeden oluşmuştur. Burada "termo" 

kelimesi ısı anlamına gelirken "lüminesans" kelimesi de ışık yayılımı 

anlamına gelmektedir. Buradan hareketle ışık (foton) yayılımınının ısıdan 

kaynaklandığı düşünülebilir. Ancak termolüminesans olayında ısı ikinci 

role sahiptir. Isının birinci role sahip olduğu durumlardaki ışık yayılımı 

"akkorlok" (siyah cisim) olarak adlandırılmaktadır (Sunta, 2015). O halde 

termolüminesansın gözlemlenebilmesi için birinci rol olarak malzemenin 

önceden X ve gama gibi iyonlaştırıcı radyasyon kaynağına maruz 

bırakılması gerekir. İkinci rol olarak da iyonlaştırıcı radyasyon sonucu 

malzemeden depolanan enerjinin ısı yardımıyla uyarılıp malzemeden foton 

yayılması durumudur. Böylelikle akkor ve termolüminesans olayının farklı 

iki fiziksel olay olduğu anlaşılmaktadır.  

Bir malzemeden TL olayının gözlemlenebilmesi için ilk olarak o 

malzemenin yasak enerji aralığında safsızlıklar ve yapısal kusurların olması 

gerekir. Dolayısıyla malzemenin yalıtkan ya da yarıiletken olması gerekir. 

O halde yapısında kusur barındırmayan bir malzemeden TL olayının 

gözlemlenmesi beklenilmez. Bundan dolayıdır ki metallerde TL olayı 

gözlenmez. İkinci olarak da yalıtkan ya da yarıiletken malzemenin önce bir 
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iyonlaştırıcı radyasyon kaynağına maruz bırakılması ve ardından belirli bir 

sıcaklık değerine (~450 °C) kadar doğrusal bir şekilde ısıtılması gerekir. Bu 

durumda TL olayı gözlenir. Ancak belirli bir sıcaklık değerine (~450 °C) 

kadar ısıtılan malzemenin oda sıcaklığına kadar soğutulup tekrar ısıstılması 

ile malzemeden TL olayı gözlemlenmez. Bundan dolayı, malzemeden TL 

olayının gözlemlenebilmesi için soğutma işleminin bitiminden hemen sonra 

malzemenin tekrar iyonlaştırıcı radyasyon kaynağına maruz bırakılıp tekrar 

ısıtılması gerekir.  

Termolüminesans Olayının Fiziksel Mekanizması  

TL olayının fiziksel mekanizması katılardaki enerji band modeli 

diyagramı ile açıklanabilir (Aitken., 1998). İdeal bir yalıtkan ya da 

yarıiletken sadece mutlak sıcaklıkta (0 K) bulunabilir. Enerji band modeline 

göre bu mutlak sıcaklıkta tüm elektronların bulunduğu banda valans bandı 

ve valans bandını izleyen bir sonraki enerji seviyesine de iletim bandı 

denilmektedir.  Bu iki enerji seviyesi arasında kalan bölgeye de yasak enerji 

aralığı denilmektedir ve bu band izinli iki enerji durumunu birbirlerinden 

ayırmaktadır (Şekil 1). İdeal bir kristalin yasak enerji aralığında enerji 

seviyeleri bulunmaz. Ancak, doğada ideal kristal olmadığı için bütün kristal 

yapılar doğal yapısından ve safsızlıklardan kaynaklı kusurlar 

barındırmaktadır. Bu durum, kristaldeki elektronların enerji düzeylerini 

etkilemekte ve yasak enerji aralığında yeni enerji seviyelerinin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Yasak enerji aralığında oluşan bu safsızlıklar 

kontrol edilerek medikal (klinik), personel (kişisel), çevresel, geriye dönük 

ve uzay dozimetresi gibi alanlarda kullanılabilen yeni dozimetrik 

malzemeler üretilebilir. TL olayının temeli de malzemedeki kusur ve 

safsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Şekil 1’de, TL olayının oluşum süreci 

şematik olarak basamaklar halinde verilmiştir. Yalıtkan ya da yarıiletken bir 

malzemenin iyonlaştırıcı radyasyon kaynağına maruz bırakılması ile valans 

bandında bulunan elektron, yeterli enerjiyi soğurması sonucunda iletim 

bandına geçerek ardında bir deşik bırakır. Bu şekilde iyonizasyonun bir 
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sonucu olarak iletim bandına çıkan her elektron valans bandında bir deşik 

bırakır. Böylece, soğrulan radyasyon doz miktarına bağlı olarak kristal 

yapıda elektron-deşik çiftleri oluşmuş olur (Şekil 1 (i) ışınlama). İletim 

bandında serbest halde hareket eden elektron kararlı enerji düzeyine geri 

dönme eğilimindedir. Bu dönüş esnasında yasak enerji aralığındaki iletim 

bandına yakın olan elektron tuzaklarından (T) birine yakalanabilir. Valans 

bandındaki deşik de pozitif bir yük gibi davranarak valans bandına yakın 

olan deşik tuzaklarından (L) birine tuzaklanabilir (Şekil 1 (ii) enerji 

depolama). Böylece, elektronlar radyasyondan aldıkları enerjinin tamamını 

veya bir kısmını yasak enerji aralığında bulunan yarı kararlı enerji 

seviyelerindeki tuzaklarda depo ederler. Bu şekilde tuzaklara yakalanan 

elektronlar, doğrudan bir enerji kaynağına maruz kalmadığı sürece tuzak 

derinliğine (E) bağlı olarak birkaç dakikadan bir milyon yıla kadar 

kalabilirler. 

 

Şekil 1. Termolüminesans olayının basit bir modeli (Aitken, 1998) (i) İyonizasyon sonucu 

oluşan serbest elektron (●) ve deşikler (○); (ii) iyonizasyon sonucu yarı kararlı eneri 

seviyelerinde depolanan enerji (iii) yeniden birleşme merkezindeki deşik ve elektronun 

birleşmesi sonucunda oluşan ışık emisyonu (TL)  
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Malzemenin doğrusal bir ısıtma hızında ısıtılması ile tuzaklanmış 

olan elektronlar serbest kalarak iletim bandına çıkarlar. İletim bandından 

tekrar kararlı durumuna dönen elektron yarı kararlı enerji düzeyineki 

tuzaklara yakalanmayıp yeniden birleşme merkezindeki (lüminesans 

merkezi) holler ile birleşerek malzemeden foton (ışık) yayınımı oluşur. 

Böylelikle malzemede depo edilmiş olan radyasyon miktarı foton olarak 

yayımlanır (Şekil 1 (iii) uyartım). Ayrıca, foton sayısına TL şiddeti de 

denilmektedir. Doğrusal ısıtma sırasında, malzemeden çıkan fotonlar (TL 

şiddeti) bir foto dedektör yardımıyla algılanıp sıcaklık veya zamanın bir 

fonksiyonu olarak bir veya daha fazla tepeden oluşan bir eğri şeklinde 

kaydedilir. Kaydedilen bu eğriye TL ışıma eğrisi denilmektedir. Eğrinin 

altında kalan toplam alan ise ısıtma sırasında malzemenin soğurmuş olduğu 

radyasyon doz miktarını göstermektedir. Şekil 2’de tipik bir ışıma eğrisi 

görülmektedir.  

Şekil 2. Tipik bir ışıma eğrisi 
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Şekil 2’de ki ışıma eğrisine bakıldığında, ışıma eğrisinin birbirinden 

bağımsız ve belirgin bir şekilde üç ışıma tepesinden oluştuğu 

görülmektedir. Bu ışıma eğrisindeki her bir ışıma tepesi malzemede yer alan 

farklı derinlikteki tuzak gruplarının boşalma sıcaklıklarını göstermektedir. 

Düşük sıcaklık tepeleri (Tepe 1) sığ tuzak gruplarına karşılık gelirken 

yüksek sıcaklık tepeleri (Tepe 2 ve Tepe 3) ise derin tuzak gruplarına 

karşılık gelmektedir. Tuzağa yakalanan elektronlar uygun dalga boylu ışık 

veya sıcaklık gibi dış bir enerji kaynağına doğrudan maruz kalmadığı sürece 

tuzak derinliğine ve bulunduğu çevre koşullarına bağlı olarak kısa ve uzun 

bir süre kalabilir. Kısa sürede boşalan tuzaklara sığ tuzak denilirken uzun 

sürede boşalan tuzaklara ise derin tuzaklar denilmektedir. Sığ tuzaklardaki 

elektronlar oda sıcaklığından bile kendiliğinden kurtuldukları için 

dozimetrik amaçlarda kullanılmamaktadır. Ancak derin tuzaklardaki 

elektronlar kendiliğinden tuzaktan kurtulamadıkları için malzemenin 

bünyesinde depo edilmiş olan radyasyon doz miktarını tam olarak 

yansıtırlar. Bundan dolayı dozimetre geliştirme çalışmalarında derin 

tuzaklar göz önünde bulundurulur. 

Sentetik yeni TL dozimetresi geliştirmek amacıyla, sentezlenen yeni 

TL dozimetrelerin medikal (klinik), personel (kişisel), çevresel, geriye 

dönük ve uzay dozimetresi gibi alanların birinde kullanılmak üzere 

lüminesans özelliklerinin termolüminesans (TL) tekniğiyle 

belirlenmesinde, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 

Bölümü Termolüminesans (TL)/Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) 

Dozimetri ve Tarihlendirme Laboratuvarında bulunan "Lexsyg Smart 

TL/OSL Okuyucu" cihazında gerçekleştirilmektedir. Lexsyg Smart 

TL/OSL Okuyucu, kırk örneğin ölçümü için tasarlanmış bir sistemdir. Bu 

sistem, örneklerin yerleştirildiği örnek tablası (karosel), her bir örneğin ayrı 

ayrı ışınlamasını sağlayan bir beta radyasyon kaynağı (90Sr/90Y), örneklerin 

ısıtılması veya optiksel olarak uyarılması sonucunda oluşan fotonların 

algılanmasını sağlayan foto çoğaltıcı tüp (PMT) olmak üzere beş temel 

bölümden oluşmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Freiberg Instruments tarafından geliştirilen Lexsyg Smart TL/OSL okuyucunun 

temel bölümleri (Richter ve ark., 2015) 

Sonuç  

Standart termolüminesans dozimetreler dışında, bor tabanlı olanlar da 

dahil olmak üzere son zamanlarda birçok malzeme türü üzerinde TL 

dozimetrisi için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların az bir kısmı 

yeni TL dozimetrelerin araştırılması üzerine yoğunlaşırken diğer kısmı ise 

var olan TL dozimetrelerin üzerine önceden belirlenen uygun stokiyometrik 

oranlarında geçiş metali veya nadir toprak elementleri katkılandırılarak 

medikal (klinik), personel (kişisel), çevresel, geriye dönük ve uzay 

dozimetresi gibi alanlarda kullanılabilen yeni TL dozimetrik malzemeler 

üretmektir. Ayrıca, Türkiye dünya çapında bilinen bor yatak rezervlerinin 

yarısından fazlasına sahiptir. Bor yataklarının zenginliği göz önünde 

bulundurulduğunda, bor tabanlı malzemelerinin lüminesans özellikleri 

araştırılarak bu malzemelerin radyasyona karşı yüksek hassasiyet 

özelliklerine sahip yeni TL dozimetreler geliştirilebilir. 
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GİRİŞ 

Bir katıyı meydana getiren atomlar, o katıya özgün belirli bir 

geometrik düzen içerisinde bir araya gelerek oluşturdukları yapılara kristal 

yapı veya kristal örgü denilmektedir. İdeal bir kristal yapıyı meydana 

getiren atomlar, uzayda sonsuza kadar birbirini tekrar eden belirli bir 

geometrik diziliş ile sıralanır. Dolayısıyla teorik olarak ideal bir kristalde 

her örgünün köşelerinde birer atomun yer aldığı varsayılmaktadır. Ancak 

doğada kendiliğinden oluşan ya da deneysel olarak sentezlenen her bir 

kristalin düzenli dizilimleri sırasında periyodikliğin bozulmasına neden 

olan doğal kusurlar ve safsızlık (yabancı atomlar) atomları denilen belirli 

miktarda kusurlar oluşmaktadır. Kristal içindeki bu kusurlar elektronların 

enerji düzeylerini etkilemekte ve ideal kristal yapısındaki malzemelerin 

yasak enerji aralığında elektronların bulunabileceği yeni yarı kararlı enerji 

seviyelerinin meydana gelmesine neden olmaktadır. Optik uyarmalı 

lüminesans (OSL) olayının temeli malzemedeki yapısal kusur ve 

safsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bir malzemeden OSL 

olayının gözlemlenebilmesi için malzemenin yalıtkan veya yarıiletken 

olması gerekir. Metallerde yarı kararlı enerji seviyelerin oluşabileceği bir 

sistem olmadığı için OSL oluşumunun olması beklenilemez. Uzun yıllar 

boyunca, karmaşık yapıda olan OSL olayının nasıl oluştuğu ve bu olayın 

basite indirgenerek nasıl anlatılacağı yönünde çeşitli teoriler öne 

sürülmüştür. OSL sürecini daha iyi anlamanın en iyi yolu olayı 

görselleştirip anlatmaktan geçmektedir. Bundan dolayı OSL mekanizmasını 

katılardaki enerji-band modeli kullanılarak açıklanabilir (E. G. Yukihara ve 

McKeever, 2011). Şekil 1’de, OSL olayının oluşum süreci şematik olarak 

basamaklar halinde sunulmuştur. 
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Şekil 1. OSL sürecinde yer alan farklı basamaklar: İyonlaştırıcı radyasyon sonucu oluşan 

(a) serbest elektronlar (●)  ve deşikler (○) (b) kristaldeki kusurlarda yakalanan yarı kararlı 

bir elektron ve boşluk konsantrasyonu ile karakterize edilen gecikme süresi ve (c) 

Tuzakların ışıkla uyarılması ile elektron-delik çiftlerinin rekombinasyonu sonucu oluşan 

ışık emisyonuna (OSL)(E. G. Yukihara ve McKeever, 2011) 

Yalıtkan ya da yarıiletken bir malzemenin iyonlaştırıcı radyasyon 

kaynağına maruz kalması ile valans bandında bulunan elektron enerjiyi 

soğurur. Soğurma sonucu enerji kazanan elektronlar iletim bandına 

geçerken ardında bir deşik bırakır. Bu şekilde iyonizasyonun bir sonucu 

olarak iletim bandına çıkan her elektron valans bandında bir deşik bırakır 

(Şekil 1.a). Başka bir deyişle kristal içinde bir atomun iyonlaşması elektron-

deşik çifti oluşması anlamına gelmektedir. Doğadaki herşey kararlı enerjiye 

dönme eğilimi gösterdiği için iletim bandında serbest halde hareket eden 

elektron tekrar kararlı yapıda olan valans bandına dönme eğilimindedir. Bu 

dönüş esnasında yarı kararlı enerji seviyesindeki iletim bandına yakın 

elektron tuzaklarından birine yakalanabilirler (Şekil 1.b). Deşikler de valans 

bandına yakın deşik tuzaklarından birine yakalanabilirler. Bu şekilde 

soğrulan enerjinin bir kısmı kristal yapıda depo edilir. Tuzaklanmış elektron 

sayısı kristalin maruz kaldığı radyasyon miktarıyla orantılıdır. Tuzaklardaki 

elektronların belli bir ömürleri vardır. Bazı elektronlar oda sıcaklığında bile 
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bu tuzaklardan kurtulabilirler. Ancak elektronların milyonlarca yıl 

kalabildiği yani kaçma olasılığının az olduğu tuzaklar vardır. Bu şekilde 

kısa sürede boşalan tuzaklara sığ tuzak denilirken uzun sürede boşalan 

tuzaklara ise derin tuzaklar denilmektedir. Sığ tuzaklardaki elektronlar 

kendiliğinden kurtuldukları için dozimetrik amaçlarda kullanılmamaktadır. 

Bir elektron tuzağının derinliği, bir ΔE enerjisi ile karakterize edilebilir. Bu 

ΔE enerjisi iletim bandının en alt enerji seviyesi ile tuzağın bulunduğu 

enerji seviyesi arasındaki farktır. Malzemenin uygun dalga boylu bir ışık 

kaynağına (yeşil ve mavi ışık gibi) maruz bırakılması ile tuzaklanmış olan 

elektronlar tuzaktan kurtulacak kadar enerji aldıklarında serbest kalarak 

iletim bandına çıkarlar. İletim bandından tekrar kararlı durumuna dönen 

elektron yasak enerji aralığında bulunan yarı kararlı enerji düzeyindeki 

tuzaklara yakalanmayıp lüminesans merkezindeki holler ile birleşerek 

malzemeden foton (ışık) yayınımı gerçekleşir. Bu şekilde uygun dalga 

boyunda ışık kaynağı kullanılarak uyarımın optiksel olarak yapıldığı 

uyarılma çeşidine optiksel uyarımlı lüminesans (OSL) denir. Böylelikle 

malzemede depo edilmiş olan radyasyon miktarı foton olarak yayımlanır 

(Şekil 1.c). Foton şiddeti (OSL şiddeti), radyasyon alanından soğrulan 

enerji ile ölçeklenir. Malzemeden çıkan fotonlar bir foto dedektör 

yardımıyla algılanıp sıcaklık veya zamanın bir fonksiyonu olarak bir veya 

daha fazla tepeden oluşan bir eğri şeklinde kaydedilir. Kaydedilen bu eğriye 

ışıma eğrisi denilmektedir. Eğrinin altında kalan toplam alan ise uygun 

dalga boylu ışık kaynağının uyarması sırasında malzemenin soğurmuş 

olduğu radyasyon doz miktarını göstermektedir. Şekil 2’de tipik bir ışıma 

eğrisi görülmektedir. Şekil 2’de ki ışıma eğrisine bakıldığında, ışıma 

eğrisinin birbirinden bağımsız üç ışıma tepesinden oluştuğu görülmektedir. 

Bu ışıma eğrisindeki her bir ışıma tepesi malzemede yer alan farklı 

derinlikteki tuzak gruplarının boşalma sıcaklıklarını göstermektedir. Düşük 

sıcaklık tepeleri (Tepe 1) sığ tuzak gruplarına karşılık gelirken yüksek 
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sıcaklık tepeleri (Tepe 2 ve Tepe 3) ise derin tuzak gruplarına karşılık 

gelmektedir.  

Şekil 2. Tipik bir ışıma eğrisi 

Dozimetre geliştirilme çalışmalarında yalıtkan ya da yarıiletken 

malzemelerdeki derin tuzaklar çalışılarak dozimetreler geliştirilebilir. 

Dozimetriler, ortamdaki radyasyon dozunu ölçememize yarayan kullanışlı 

cihazlardır. Farklı tekniklere göre çalışan dozimetri sistemleri mevcuttur. 

Bu dozimetri sistemleri içinde en yaygın olarak kullanılanları 

termolüminesans (TL) ve optik olarak uyarılmış lüminesans (OSL) 

dozimetreleridir. İlk dozimetri uygulaması Antonovomanovsky ve ark. 

tarafından 1955 yılında yapılarak duyurulmuştur (Antonovomanovsky ve 

ark…, 1955). Daha sonraki süreçte Al2O3:C'nin bir OSL malzemesi olarak 

geliştirilmesiyle OSL'nin kişisel dozimetri uygulamaları hızlı bir gelişim 

göstermiştir. OSLD (optik uyarımlı lüminesans dozimetre) alanındaki 

gelişmenin bir sebebi de, dünyanın en büyük radyasyon dozimetri hizmet 
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sağlayıcılarından birinin POSL tekniğini benimsemesi ve Al2O3:C'nin 

plastik içinde toz formunun geliştirilmesidir (E. G. Yukihara ve McKeever, 

2011). OSL dozimetrisi, kişisel, medikal, çevresel, güvenlik ve uzay 

dozimetresi alanlarında kullanılmaktadır. OSL dozimetresi ile radyasyon 

terapisinde kalite güvencesi, yeni hızlandırıcılarda radyasyon seviyelerinin 

haritalanması, tıpta ve kazalarda organlara iyonlaştırıcı radyasyon dozunun 

tahmini ve uzaydaki radyasyon ortamının karakterizasyonu sayılabilir. 

Radyasyonun hayatımıza bu kadar girmesi neticesinde radyasyonun ölçümü 

de oldukça önemli bir hale gelmiştir. Tıbbi uygulamalarda kullanılan 

dozimetreler, tedavi esnasında hem hastaya verilen dozun ölçümü hem de 

çalışanların maruz kaldığı dozun ölçümü için kullanılırlar.  OSL 

dozimetreleri askeri birliklerin çok güçlü ve yıkıcı etkisi olan radyasyona 

ve radyoaktif materyallere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla 

kullanılırlar. Uzay çalışmalarının artmasıyla, uzayda astronotların ve 

elektronik cihazların radyasyona maruz kalmaları ve dolayısıyla hem 

astronotların sağlığı hem de uzay mekiğindeki elektronik cihazların 

radyasyona karşı sağlıklı çalışabilmesi amacıyla sürekli ölçüm yapılması 

gereklidir. Bundan dolayı OSL dozimetreleri bu alanda kullanılabilir. OSL 

dozimetrisi, Ulusal Radyasyondan Korunma ve Ölçümler Konseyi (NCRP) 

tarafından astronotların uzayda maruz kaldığı radyasyonun ölçülmesi için 

uzay araçlarının yaşam alanlarında kullanılması uygun görülmüştür (E. 

Yukihara ve ark., 2006). 

Her ne kadar dozimetrik sistemlerde termolüminesans dozimetreler 

(TLD) daha yaygın bir kullanıma sahip olsa da Amerikan Ulusal Standartlar 

Enstitüsü kriterlerini karşılayan ve çeşitli hizmet sağlayıcılar tarafından 

kişisel dozimetri için kullanılmakta olan OSLD sistemleri hızlı bir şekilde 

TLD'nin yerini almaktadır (Bøtter-Jensen ve ark, 2003). Akselrod ve 

McKeever'in tarafından yayınlanan “A radiation dosimetry method using 

pulsed optically stimulated luminescence” başlıklı yayının ardından optik 
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olarak uyarılmış radyasyon dozimetrisine (OSLD) olan ilgi oldukça 

artmıştır (Akselrod ve McKeever, 1999).  

Kişisel Dozimetreler 

Gelişen teknoloji ile beraber nükleer elektrik santallerinde, tıp 

alanındaki görüntüleme (tanı) ve tedavide sıklıkla radyasyona maruz 

kalınmaktadır. Radyasyonun kullanım alanlarının artmasıyla birlikte 

bireysel olarak maruz kalınan radyasyon doz miktarına karşı koruma 

tedbirleri 1925'te Uluslararası Radyasyon Birimleri ve Ölçümleri 

Komisyonu'nun (ICRU) ve 1928’de uluslararası Radyolojik Koruma 

Komisyonu (ICRP) kurulmasından bu yana gelişmelere göre sürekli olarak 

güncellenmektedir. Bu organizasyonların tavsiyeleri bağlayıcı olmamakla 

beraber bazı kriterler geliştirilmiştir. Avrupa'da Bireysel bazda izleme 

standartlarının uygulanmasına ilişkin birçok bilgilendirici kaynak 

mevcuttur (Fantuzzi ve ar.., 2004). 

ICRP tarafından yayınlanan radyolojik koruma sistemi, doz 

sınırlarının gerekçelendirilmesi, optimizasyonu ve uygulanması olmak 

üzere üç ilkeye dayanmaktadır. Gerekçe ilkesi, "radyasyona maruz kalma 

durumunu değiştiren herhangi bir karar, zarardan çok fayda sağlamalıdır. 

Optimizasyon ilkesi, “maruz kalma olasılığının, maruz kalan kişi sayısının 

ve bireysel dozlarının büyüklüğünün ekonomik ve toplumsal faktörleri 

dikkate alarak tümü makul ölçüde ulaşılabilir olduğu kadar düşük 

tutulmalıdır. Üçüncü ilke ise, "hastaların tıbbi maruziyeti dışındaki planlı 

maruziyet durumlarında düzenlenmiş kaynaklardan herhangi bir bireye 

verilen toplam dozun Komisyon tarafından belirtilen uygun sınırları 

aşmaması gerektiğini belirtir (Protection, 2007). Tablo 1’de radyasyona 

maruz kalan insanların azalarının doz sınırlamaları verilmiştir. 
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Tablo 1. Radyasyon calışanları ve toplum uyesi kişiler icin doz sınırları  

Azalar ve Durumlar 
Radyasyon 

çalışanları (mSv) 

Toplum üyesi 

kişiler (mSv) 

Etkin doz sınırı 

Ardışık 5 yılın 

ortalaması 
20 1 

Herhangi bir yılda 50 5 

Yıllık eşdeğer 

organ dozu sınırı 

Göz merceği 150 15 

Deri (cm2 ) 500 50 

Hamile bir radyasyon çalışanının batın 

(abdomen) eşdeğer dozu 
Hamilelik başlangıcından sonra 2 mSv 

(KARATAŞLI ve Tahsin, 2018; Powsner ve Powsner, 2008). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi radyasyona maruz kalan ortalama bir insanın 

yıllık olarak alabilecekleri radyasyon dozu sınır değeri, yıllık 50 mSv ve 5 

yılın ortalaması 20 mSv’dir. İnsan sağlığını oldukça tehlikeli olabilen 

radyoaktiviteye karşı korumanın ilk adımı kişinin maruz kaldığı radyasyon 

dozlarının ölçülmesidir. Bireylerin maruz kaldığı radyasyon dozunun 

değerlendirilmesinde kişisel OSL dozimetri sistemleri kullanabilir. Bu 

sistemler sınırlar dahilindeki maruz kalınan doz uygunluğu ölçmek ve 

gerektiğinde tedbir almak için gereklidir (E. G. Yukihara ve McKeever, 

2011).  

Teknolojinin gelişmesiyle, kişisel denetleme için anlık dozu, maruz 

kalınma zamanıyla birlikte elektromanyetik, mekanik ve çevresel 

parazitlerden uzak hassas bir şekilde ölçüp  kaydeden ve giderek artan dozu 

gösterebilen küçük boyutlu elektronik kişisel dozimetreler kullanılmaya 

başlanmıştır. TL ve son zamanlarda OSL prensiplerine dayalı çalışan bu 

kişisel dozimetreler aynı zamanda oldukça ekonomik olup ulaşılabilirdirler. 

Medikal (Klinik) Dozimetreler 

Dozimetrinin en önemli kullanım alanlarından biride klinik 

uygulamalarıdır. Özellikle tıbbi görüntüleme ve radyasyona dayalı tedavi 

gibi sağlık alanında meydana gelen gelişmeler hem klinik çalışanları hem 
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de hastalar açısından dozimetrik malzemeler konusundaki çalışmalara olan 

ihtiyacı oldukça artırmıştır.   

Aznar yaptığı çalışmada klinik görüntüleme süreçlerinde hassas ve 

pratik kullanıma sahip OSL dozimetri sistemlerinin mamografi ve 

bilgisayarlı tomogarfi dozimetrisindeki uygulamaların yanı sıra radyoterapi 

ışınları için gerçek zamanlı bir in vivo dozimetri tekniği olarak kullanımını 

araştırmıştır. Aznar çalışma sonucunda OSL dozimetri sistemilerinin hem 

radyoterapi hem de mamografide önemli uygulama potansiyeli gösterdiği 

sonucuna vardı (Aznar, 2005). 

İn vivo dozimetri çalışması, tedavisinde radyasyon kullanılan 

hastanın radyasyon dozlarının ölçülmesine dayanır. Tedavi sürecinin 

sağlıklı bir takibi, in vivo dozimetri çalışmasıyla mümkündür (Kara ve 

Hicsonmez, 2022). Radyoterapi uygulamalarında in vivo dozimetri olarak 

kullanılan en yaygın sistemler; Şekil 3’te gösterilen OSLD, TLD ve 

radyokromik film dozimetre sistemleridir. 

 

Şekil 3. Kişisel dozimetre örnekleri (a) OSLD  (b) Film dozimetresi  (c) TLD 

Radyokromik film dozimetrisi kolay değildir ve birçok uyarı 

gerektirir. Doğrusal olmayan doz yanıtı ve enerji bağımlılığı ciddi 

sınırlamalarıdır (Butson ve ark…, 2003).  
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Optik olarak uyarılmış lüminesans dozimetreleri (OSLD'ler), TL 

dozimetrelerinin ısıtılmasından kaynaklanan sorunları önler (McKeever ve 

Moscovitch, 2003).  

OSLD, TLD'ye kıyasla yüksek hassasiyet, hızlı okuma süresi ve 

kullanımı kolay okuyucu gibi avantajlarından dolayı özellikle klinik 

uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar. Aynı bilgiyi tekrar tekrar aynı 

hassasiyette okuma yeteneğine sahiptir (Akselrod ve ark…, 2006). 

OSLD sistemlerinde kullanılan en yaygın materyaller ve bunların 

Zeff değeri ile bağıl Enerji Cevapları Tablo 2’de listelenmiştir. Tablo 2’de 

verilen malzemeler içinde araştırmacılar tarafından çalışılan en yaygın 

malzemeler karbon tabanlı alüminyum oksit (Al2O3:C) ve bunun alternatifi 

olabilecek berilyum oksittir (BeO). 

Al2O3:C gama, x-ışını ve beta radyasyon dozimetrisinde yaygın 

olarak kullanılan dozimetrik bir malzemedir. 1990'lardan beri kullanılan 

Al2O3:C oldukça duyarlı bir TL dozimetrisi olarak üretildi.  Karbon 

(Al2O3:C) katkılı anyon eksikliği olan alüminyum oksit, yalnızca son derece 

hassas bir TLD malzemesi olmakla kalmaz, aynı zamanda ışığın 

radyasyonla indüklenen etkileşimi için yüksek bir enine kesit nedeniyle 

optik olarak uyarılan lüminesans OSL uygulamaları için çok uygundur 

(Akselrod ve ark…, 1998). 

Al2O3:C’in gün ışığına karşı aşırı duyarlılığı nedeniyle TLD 

sistemlerinde kullanımlarında bir duraklamaya yol açmasına rağmen, bu 

malzemenin ışık duyarlılığından ve renk merkezlerinin foto-dönüşümünden 

elde edilen izinsiz girişler nedeniyle, OSLD sistemlerinde 

kullanılabilirliğinin araştırılmasına sebep olmuştur. Al2O3:C sahip olduğu 

yüksek erime noktası ve geniş band aralığında bulunan kararlı elektron 

tuzaklarına sahip olmasıyla, çeşitli OSL dozimetre sistemlerinin 

üretilmesine zemin hazırlamıştır (Pradhan ve ark…, 2008).  
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Tablo 2. Dozimetrik sistemlerde kullanılan bazı malzemeler ve özellikleri  

Dozimetrik 

Kristal 

Zeff                                               

(Hedef madenin etkin atom numarası) 

(Doku eşdeğerliliğine olan yakınlığı) 

Bağıl Enerji Cevabı 

30keV/1.25MeV 

Quartz 10.2 2.57 

Feldspar 10.5 2.50 

Zircon 16.2 5.7 

Al2O3 10.2 2.5-3.5 

CaF2(MBLE) 16.3 13-15 

CaSO3 15.3 10-12 

BeO 7.13 1.4 

(https://www.radkor.com) 

Karbon (Al2O3:C) katkılı anyon eksikliği olan alüminyum oksit, 

yalnızca son derece hassas bir termolüminesans (TL) malzemesi olmakla 

kalmaz, aynı zamanda ışığın radyasyonla indüklenen etkileşimi için yüksek 

bir enine kesit nedeniyle optik olarak uyarılan lüminesans OSL 

uygulamaları için çok uygundur. 

Lee ve arkadaşları Al2O3:C kullanarak kişisel kullanım için β ve γ 

karışık radyasyon alanlarında kişisel doz eşdeğeri Hp(d) değerinin 

ölçülmesine olanak sağlayan çok elemanlı OSLD rozet sistemi tasarımı 

geliştirdiler. Bu çalışmalarıyla Al2O3:C'ye dayalı bir OSL teknolojisine 

sahip çok elemanlı bir dozimetre sisteminin karışık radyasyon alanlarında 

kişisel doz eşdeğeri bilgilerini elde etmek için uygun olduğu 

gösterilmişlerdir (Lee ve Lee, 2001).  

Dünya çapında ilgi gören Al2O3:C kişisel dozimetrilerde güncel 

olarak kullanılmaya devam etmektedir. Buna ragmen Al2O3:C'nin tıbbi 

dozimetride kullanımı henüz emekleme aşamasındadır ve büyümeye devam 

etmektedir (Pradhan ve ark…, 2008).  

Villani ve arkadaşları yaptıkları çalışmada Intraoral Özelleştirilmiş 

Stent kullanarak oral kanserli hastalarda oral mukozadaki doz dağılımını 
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araştırmak için Al2O3:C tabanlı, in vivo OSL dozimetri protokolü 

geliştirmek için multi-disipliner bir yaklaşım önerdi (Villani ve ark…, 

2022). 

BeO her ne kadar 1970’lerde Rhyner ve arkadaşları tarafından OSL 

malzemesi (Rhyner ve Miller, 1970) olarak kullanılmaya başlanmış olsa da 

potansiyeli çok daha sonra anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar BeO’in etkin 

atom numarası sayesinde yaklaşık doku eşdeğerine (Zeff = 7.13) sahip 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda BeO düşük maliyetlidir, optik 

duyarlılığı fazladır ve doz ölçümünün hassas bir şekilde yapılmasına imkân 

verir. Bununla beraber diğer pasif dozimetre materyallerine göre mekanik 

dayanıklılığı yüksektir. BeO’in en büyük avantajı, diğer OSL 

dozimetrelerde kullanılan kristallere oranla çok daha düşük foton enerji 

bağımlılığıdır. BeO kristalinin mevcut özellikleri; BeO'i tıbbi, kişisel 

dozimetri ve çevresel dozimetri uygulamalarında mükemmel seçim haline 

getirmektedir. Bu bağlamda BeO dozimetrik malzeme olarak Al2O3:C ile 

rekabet edebilecek en umut verici OSL malzemelerinden biridir (Santos ve 

ark…, 2013). 

 McKeever ve arkadaşları düşük enerji bağımlılığı, daha yüksek 

dozlarda doğrusal yanıt ve daha yüksek optik duyarlılık ve dokuya yakın 

etkili atom numarası gibi özellikleri nedeniyle BeO radyoterapi 

uygulamalarında daha çok tercih edildiğini rapor ettiler (McKeever ve 

Moscovitch, 2003). Dozimetrik malzeme olarak Al2O3:C’ün gösterdiği 

başarının ardından yapılan BeO çalışmaları, OSLD sistemlerine yeniden 

dikkat çekti. 

Altunal ve arkadaşları, BeO tabanlı üstün özellik gösteren yeni OSL 

dozimetresi geliştirmek amacıyla birçok çalışma yapmıştır (Altunal ve ark., 

2020; Altunal ve ark., 2020; Altunal ve ark., 2022) 

Kara ve arkadaşları BeO OSLD sisteminin doğruluğunu analiz etmek 

için bir dizi ölçüm yaptılar. Çalışmalarıın sonucunda elde edilen bazı 
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verilerin UAEK raporu ile uyumlu olduğunu gördüler (Kara ve Hicsonmez, 

2022). 

Broadhead ve arkadaşları Al2O3:C'nin ve onun olası bir alternatif olan 

BeO’nun kullanım, ölçüm kararlılığı ve doğrusallığı ile duyarlılık değişimi 

arasında bir karşılaştırma yapmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda ön 

koşullandırma ve bireysel normalizasyondan sonra BeO, yalnızca 

Al2O3:C'ye geçerli bir alternatif olmanın yanında, aynı zamanda in-vivo 

dozimetri için potansiyel olarak daha yüksek doğruluk, kesinlik ve 

tekrarlanabilirlik sağlayan bir materyal olduğu sonucuna varmışlardır 

(Broadhead ve ark…, 2022).  

SONUÇ 

Bu bölümden anlaşıldığı gibi OSLD sistemleri kişisel, sağlık ve 

güvenlik açısından önemlidir. OSLD sistemlerinin teknik özelliklerinin 

iyileştirilmesinin yanında bu sistemlerin maliyetinin düşürülmesi, 

taşınabilirliğinin sağlanması amacıyla Al2O3:C ve BeO gibi dozimetrik 

özellikleri kanıtlanmış malzemelere farklı elementlerin eklenmesi için 

çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanında yeni malzemelerin üretimi 

yapılarak dozimetrik özellikleri daha iyi olan fosforlar araştırılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



205 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

KAYNAKÇA 

Akselrod, M., Bøtter-Jensen, L., & McKeever, S. (2006). Optically stimulated 

luminescence and its use in medical dosimetry. Radiation measurements, 41, 

S78-S99.  

Altunal, V., Guckan, V., Ozdemir, A., and Yegingil, Z. (2020). Radiation dosimeter 

utilizing optically stimulated luminescence of BeO:Na,Tb,Gd ceramics. 

Journal of Alloys and Compounds, (817), 152809 

Altunal, V., Guckan, V., Yu, Y., Dicker, A., and Yegingil, Z. (2020). A newly 

developed OSL dosimeter based on beryllium oxide: BeO: Na, Dy, Er. 

Journal of Luminescence, (222), 117140. 

Altunal, V., Jain, M., Hayat, S., Guckan, V., Yegingil, Z. (2022). Development of 

BeO:Na,Yb,Dy ceramics for optically stimulated luminescence dosimetry. 

Radiation Measurements, (158), 106852. 

Akselrod, M., & McKeever, S. (1999). A radiation dosimetry method using pulsed 

optically stimulated luminescence. Radiation Protection Dosimetry, 81(3), 

167-175.  

Aznar, M. C. (2005). Real-time in vivo luminescence dosimetry in radiotherapy and 

mammography using Al 2 O 3: C: Risoe National Lab. 

Antonov-Romanovsky, V.V., Keirum-Markus, I.F., Poroshina, M.S. and 

Trapeznikova, Z.A. (1955) Dosimetry of Ionizing Radiation with the Aid of 

Infrared Sensitive Phosphors. Conference of the Academy of Sciences of the 

U.S.S.R. on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Moscow, USAEC Report 

AEC-tr-2435 (Pt. 1), 239–250. 

Bøtter-Jensen, L., McKeever, S. W., & Wintle, A. G. (2003). Optically stimulated 

luminescence dosimetry: Elsevier. 

Broadhead, B., Noble, C., & Ramachandran, P. (2022). A direct comparison of the 

optically stimulated luminescent properties of BeO and Al2O3 for clinical in-

vivo dosimetry. Physical and Engineering Sciences in Medicine, 45(3), 859-

866.  

Butson, M. J., Peter, K., Cheung, T., & Metcalfe, P. (2003). Radiochromic film for 

medical radiation dosimetry. Materials Science and Engineering: R: Reports, 

41(3-5), 61-120.  

Chen, R., & McKeever, S. (1997). Theory of Thermoluminescence and related 

phenomena World Scientific: Singapore. 

https://www.sciencedirect.com/journal/radiation-measurements
https://www.sciencedirect.com/journal/radiation-measurements/vol/158/suppl/C


BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 206 

 

Fantuzzi, E., Alves, J., Ambrosi, P., Janzekovic, H., & Vartiainen, E. (2004). 

Implementation of standards for individual monitoring in Europe. Radiation 

Protection Dosimetry, 112(1), 3-44.  

Kara, E., & Hicsonmez, A. (2022). Physical and dosimetric characteristic properties 

of BeO OSL for clinical dosimetric measurements. Applied Radiation and 

Isotopes, 186, 110199.  

KARATAŞLI, M., & Tahsin, Ö. (2018). İş güvenliğinde dozimetreler. İstanbul Aydın 

Üniversitesi Dergisi, 10(1), 15-31.  

Lee, S.-Y., & Lee, K. J. (2001). Development of a personal dosimetry system based 

on optically stimulated luminescence of α-Al2O3: C for mixed radiation 

fields. Applied Radiation and Isotopes, 54(4), 675-685.  

McKeever, S., & Moscovitch, M. (2003). On the advantages and disadvantages of 

optically stimulated luminescence dosimetry and thermoluminescence 

dosimetry. Radiation Protection Dosimetry, 104(3), 263-270.  

Powsner, R. A., & Powsner, E. R. (2008). Essential nuclear medicine physics: John 

Wiley & Sons. 

Pradhan, A., Lee, J., & Kim, J. (2008). Recent developments of optically stimulated 

luminescence materials and techniques for radiation dosimetry and clinical 

applications. Journal of medical physics/Association of Medical Physicists of 

India, 33(3), 85.  

Rhyner, C., & Miller, W. (1970). Radiation dosimetry by optically-stimulated 

luminescence of BeO. Health Physics, 18(6), 681-684.  

Santos, A. M. C., Mohammadi, M., Asp, J., Monro, T. M., & Afshar, S. (2013). 

Characterisation of a real-time fibre-coupled beryllium oxide (BeO) 

luminescence dosimeter in X-ray beams. Radiation measurements, 53, 1-7.  

Villani, D., Faria, K., Kauark-Fontes, E., Ribeiro, C., Mascarenhas, Y., Ribeiro, A., . . 

. Santos-Silva, A. (2022). Protocol determination for OSL in vivo 

measurements of absorbed dose in the oral mucosa in oral cancer patients: A 

pilot study. Radiation Physics and Chemistry, 110729.  

Yukihara, E., Sawakuchi, G., Guduru, S., McKeever, S., Gaza, R., Benton, E., 

Kitamura, H. (2006). Application of the optically stimulated luminescence 

(OSL) technique in space dosimetry. Radiation measurements, 41(9-10), 

1126-1135.  

Yukihara, E. G., & McKeever, S. W. (2011). Optically stimulated luminescence: 

fundamentals and applications: John Wiley & Sons. 



207 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 14 
 

 

YENİ İLAÇ TASARIMLARINDA FLORLANMIŞ BİLEŞİKLERİN 

KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMLERİ İLE OLAN PROTEİN-

LİGAND ETKİLEŞİMLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan BAYRAKDAR1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri M.Y.O, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Iğdır, 

TÜRKİYE. alpbay@gmail.com,  Orcid ID: 0000-0001-7967-2245 



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

GİRİŞ 

Moleküler kenetlenme çalışmalarının temelinde “Ligand” olarak 

adlandırılan küçük molekül ile “Protein” olarak adlandırılan büyük molekül 

arasında gerçekleşen etkileşimler yatar. Moleküllerin, moleküler 

kenetlenme sürecinde ki aktivitesi yapılarında bulunan fonksiyonel gruplara 

göre farklılık gösterir. Bu grupların yük yoğunluk durumları Protein-Ligand 

etkileşimlerini doğrudan etkiler. Moleküllerin elektron yoğunluğu fazla 

olan bölgeleri nükleofilik bölgeler olarak adlandırılırken, elektron 

yoğunluğu az olan bölgeler ise elektrofilik bölgeler olarak adlandırılır. 

Moleküllerin elektron yoğunluğu az olan bölgeleri nükleofilik saldırı için 

potansiyel bölgeler haline gelir. Moleküllerin nükleofilik bölgeleri, 

elektrofilik bölgelere bir elektron çifti bağışlayarak etkileşir ve aralarında 

kimyasal bağ oluştururlar. 

Moleküllerin yapısında yer alan atomların değiştirilmesi veya 

moleküler yapıya başka atomların eklenmesiyle ligand moleküllerinin 

proteinlerle etkileşim özellikleri değiştirilebilir. Kimyasal moleküllerin 

aktivitesini arttırmak için kullanılan sentez yöntemlerinden biride 

nükleofilik ikame reaksiyonlarıdır. Nükleofilik ikame reaksiyonu, daha 

güçlü bir nükleofilin bileşiklerdeki daha zayıf bir nükleofilin yerini aldığı 

bir organik reaksiyon sınıfıdır. Nükleofilik ikame reaksiyonlarında, 

nükleofilin reaktivitesine veya gücüne nükleofilikliği denir.  

 

Şekil 1. Aromatik nükleofilik yer değiştirme 
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Şekil 1’de bir nükleofilik ikame reaksiyonu şeması verilmiştir. 

burada, güçlü bir “B”  nükleofili aromatik moleküldeki daha zayıf bir 

nükleofil olan “A” atomunun yerini alır. Bu reaksiyonun sonucunda “A” 

atomu bileşikten ayrılır. Literatürde moleküllere eklenen flor atomlarıyla 

gerçekleştirilen nükleofilik ikame reaksiyonlarının moleküler kenetlenme 

çalışmalarında afiniteyi nasıl etkilediğine dair çalışmalar yapılmıştır.  

Karbonik Anhidraz (CA) ya da karbonik dehidrataz aktif bölge 

boşluğunda çinko (Zn+2) iyonu bulunduran 16 izoenzimli bir protein 

ailesidir (Akkemik ve ark.., 2017; Nar, 2011; Supuran ve ark.., 2004). 

Fizyolojik olarak oldukça önemli olan CA’lar yavaş bir reaksiyon olan 

karbondioksitin bikarbonat ve protona dönüşümününde katalizör görevi 

üslenerek reaksiyonun hızını arttırır (Chegwidden ve ark.., 2000). Bunun 

yanısıra CA inhibitörlerinin (CAI) epilepsi, glokom, Alzheimer, kemik 

erimesi, lösemi ve kistik fibroz gibi birçok fizyolojik ve genetik 

rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabileceği raporlanmıştır (Alper, 2002; 

Rousselle ve Heymann, 2002; Sun ve Alkon, 2002; Supuran, 2008). 

Literatürde karbonik anhidraz (CA) inhibisyonunun göze sıvı akışını 

azalttığı ve yüksek göz içi basıncı (GİB) hafiflettiği rapor edilmiştir (Bar-

Ilan ve ark.., 1984; Friedland ve Maren, 1984; Maren ve ark.., 1983). Bu 

durum CA inhibitörlerini ilgi odağı haline getirerek birçok farklı CA 

inhibitörü sentezlenmiştir. İnsan CA izoenzimin seçici olmayan inhibisyon 

nedeniyle farmasötik ajanların, enzimlerin aktif yüzeylerini kapatarak 

enzim faaliyetlerine engel olması ve reaksiyon hızını düşürmesi gibi bir 

takım yan etkileri vardır. Farmasötik ajanların eksikliklerini gidermek için 

yeni tasarlanan CA inhibitörlerinin, inhibisyonunu kontrol altına alacak 

şekilde seçiciliğinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.  
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Şekil 2. CA’nın aktif bölge boşluğu 

Şekil 2’de CA enzimlerinin aktif bölge boşluğu görülmektedir. CA 

inhibitörlerinin çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde en geniş kullanım 

spektrumuna sahip olanı, yapısında sülfonamid grubu bulunduran aromatik 

ve heterosiklik bileşiklerdir (Supuran ve ark.., 2004). Sülfonamid grubu 

taşıyan en yaygın CA inhibitör sınıfı olan Benzensülfonamidler (Şekil 3a) 

benzen halkasının çeşitli pozisyonlarında sübstitüentlerin eklenmesi, büyük 

ölçüde farklı bakış açılarından araştırılmıştır (Gieling & Williams, 2013; 

Supuran et al., 2004). Benzensülfonamidler, sülfonamid grubu taşıyan ve 

benzen halkasının çeşitli pozisyonlarında sübstitüentlerin eklenebilmesi 

sebebiyle oldukça dikkat çekicidir. CA inhibitörlerinin, CA seçiciliğini 

iyileştirmek amacıyla yapılan çalışmaların temelinde sülfonamid grubunun 

CA'nın hidrofobik cebi arasındaki etkileşimlerin arttırılması 

amaçlanmaktadır (Krishnamurthy ve ark.., 2008). 
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Şekil 3. (a) Benzensülfonamidin moleküler yapısı, (b) Florlanmış benzensülfonamidin 

moleküler yapısı 

Sülfonamid grubunun seçicilik özelliği sahip olduğu pKa'sının 

etkisiyle açıklanabilir. Bileşik içerisinde elektronegatif sübstitüentlerin 

varlığı, sülfonamidin pKa'sını düşürerek CA inhibitörinin özelliklerinde 

artışa sebep olur. Sülfonamid bileşiklerinin pKa’sını düşürerek seçiciliğini 

artırmak için bileşiğe elektronegatif halojen atomlarının eklenmesi oldukça 

pozitif bir etki meydana getirecektir (Supuran ve ark.., 2004; Wang, 2009). 

Farmakolojik moleküllerin tasarımında sübstitüent olarak flor kullanımı, 

florun benzersiz bazı özelliklerinden dolayı oldukça yaygındır (Ojima, 

2009) ve literatürde bu özelliklerinden dolayı florun sübstitüent olarak 

kullanıldığı CA’ya bağlanabilecek bileşiklerin sentezlenmesi ile ilgili bir 

çok çalışma mevcuttur. Niembro ve arkadaşları tarafından yapılan bir 

çalışmada poliflorobenzenlerin nükleofilik aromatik ikame reaksiyonlarına 

girdiği ve florin ikame için en iyi ayrılan gruplardan biri olduğu 

bildirilmiştir(Niembro ve ark.., 2008). Flor atomlarının yüksek 

elektronegatifliği nedeniyle, polifloroarenler (Şekil 3b), nükleofilik 

aromatik ikameye maruz kalabilirler (Meisenheimer, 1951). Meydana gelen 

elektron yoğunluğundan dolayı nükleofiller, düşük elektron yoğunluklu 

aromatik yapının çekirdeğine saldırır.  Geriye kalan florür anyonu 

sistemden bir florür tuzu olarak elimine edilir. Polifloroarenler, geçiş metali 

katalizörleri kullanmadan aromatik C-F bağlarını C-C bağlarına 

dönüştürmek için organolityum veya organomagnezyum reaktifleri gibi 

organometalik bileşiklerle reaksiyona girer (Birchall ve Haszeldine, 1961).  
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Bu çalışmaların bir kısmı, florlu bir 'kuyruğun' inhibisyonun 

iyileştirilmesi üzerine olan etkilerini araştırmışlardır. Daha başka gruplar 

ise, doğrudan benzensülfonamid iskelesine dâhil edilen florun 

inhibisyonuna olan katkısını araştırmıştır. 

Whitesides ve meslektaşları, biyofiziksel ve XRD teknikleri 

kullanarak florlu benzensülfonamidler için 1: 1 bağlanma gözlemledi [13]. 

Bu çalışmada 2-floro-, 3-floro-, 4-floro-, 2,6-difloro-, 3,5-difloro-

benzensülfonamidlerin durgun CA II ile ilişkisi için termodinamik 

parametreler araştırılmıştır. Elde ettikleri sonuçlar, hem ligand hem de 

proteinin aktif formlarında birleşmesi için termodinamik parametrelerin 

incelenmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, florun elektron çeken 

sübstitüentler için en iyi seçim olduğu sonucuna vardılar, çünkü flor 

atomları Pka'yı azaltır ve ayrıca ligandın hidrofobikliğini arttırır. 

Supuran ve meslektaşları, bir veya iki (eşit veya farklı) halojen içeren 

halojenli benzensülfonamidlerin bağlanmasını araştırdılar. Monoflorlu 

bileşikler genellikle diğer monohalojenli türevlerden daha az aktifti [33]. 

Florun başka bir halojen ile kombinasyonu, güçlü CA IX inhibitörleri verdi. 

Dudutienė ve arkadaşları yaptıkları çalışmada (Dudutienė ve ark.., 

2013) bileşik iskelesinde mümkün olduğu kadar çok flor atomuna sahip 

benzensülfonamidlerin sentezini yaparak, CAI ve CAII enzimleriyle olan 

etkileşimlerini incelediler. Çalışmada flor atomlarının CA bağlanma 

afinitelerine olumlu bir şekilde katkıda bulunması ve yüksek oranda 

florlanmış benzensülfonamidlerin nükleofilik aromatik ikame reaksiyonları 

için iyi bir kapasiteye sahip olması bekleniyordu. Sonuçlara baktıklarında 

Florlu benzensülfonamidlerin bağlanma gücünün, florlu olmayan 

türevlerden daha büyük olduğunu rapor ettiler. Florlanmış benzenlerin 

nükleofilik aromatik ikame reaksiyonları, elektron çeken gruplar tarafından 

hızlandırılabilir. Poliflorlu benzensülfonamid yapı iskelesi, CA inhibitörü 

gelişimi için bir araç olarak kullanılabilir. Çalışmalarında sentezledikleri 

3a-w bileşikleri ile CA ailesinden  CAII, CAXII ve CAXIII inhibitörleri 
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için sırasıyla 4HT0, 4HT2 ve 4HU1 PDB kodlu proteinler ile kenetlenme 

işlemlerini incelediler. 

3s bileşiğine ait ilk benzen halkası CA II'de Leu198 ve Thr200'ün yan 

zincirleri arasındaki cebe sığar (CA XII'deki karşılık gelen kalıntılar 

Leu197 ve Thr199'dur). Flor atomları, protein omurgası ile hidrojen bağları 

yaptı. Hidrofobik ortamda bulunan ikinci dimetilpirimidin halkası CA II'de 

hidrofobik olarak Phe131, Val135, Pro202 ve Leu204 ile etkileştiğini 

gördüler (Şekil 4A). CA XII ile 3s bileşiği arasında yapılan kenetlenme 

çalışmasında, 3s bileşiğinin farklı konformasyonlarıyla sonuçlanmıştır. 

(Şek. 3B). CA XII'de ikinci halka da çoğunlukla van der Waals kalıntılarla 

etkileşim halindedir (karşılık gelen CA II kalıntıları parantez içinde 

gösterilmiştir) Ser130 (Gly132), Ser133 (Val135) ve Leu139 (Leu141). CA 

XII'de 3s bileşiğinin alternatif bir konformasyonu bulundu (Şekil 4D). Aynı 

zamanda bu konformasyon CA XIII'de bileşik 3d'nin tek oryantasyonuydu 

(Şekil 4C). Florlu benzen halkası, CA XIII bağlama cebinde çoğunlukla 

Leu200 (CA XII'de Leu197), Val202 (CA XII'de Thr199), Val145 (CA 

XII'de Val141) ve Phe133 ile hidrofobik bağ etkileşimleriyle sabitlenmiştir. 

Diğer taraftan kenardaki flor atomları, cebin hidrofobik duvarı ile van der 

Waals teması halinde olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışma ile Flor 

atomlarının benzensülfonamidlerin nükleofilik aromatik ikame 

reaksiyonlarına katkıda bulunarak CA bağlanmalarına olumlu bir katkıda 

bulunduğunu ve bir veya birkaç flor içeren florlanmış benzenlerin 

nükleofilik aromatik ikame reaksiyonlarının, elektron çeken gruplar 

tarafından hızlandırılabileceğini gördüler (Dudutienė ve ark.., 2013). 
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Şekil 4. CA'ların aktif bölgelerindeki 3s bileşiğinin konumları. Kesikli çizgiler hidrojen 

bağlarını temsil eder. (A) CA II'de bileşik 3s (kırmızı). (B) CA XII'de "ana" 

oryantasyonda (protein zinciri B) bileşik 3s (altın). (C) CA XIII'deki A zinciri ile 3d 

bileşiğinin(mavi) etkileşimleri (D) CA XII'deki A zinciri ile 3s bileşiğinin (mavi) 

etkileşimleri (Dudutienė ve ark.., 2013). 
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Samanta ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada temel moleküler 

yapıları Şekil 5’te verilen 19 adet ligand molekülünün 4-ikameli-2,3,5,6-

tetraflorobenzensülfonamidin (florlanmış A1-A16 ve florlanmamış B1-B3) 

bileşiğinin insan karbonik anhidraz II (hCAII) enzimine karşı inhibisyon 

aktiviteleri, moleküler kenetleme yöntemi kullanılarak araştırıldı (Samanta 

ve Das, 2016). 

 

Şekil 5. A ve B’nin moleküler yapısı (Samanta ve Das, 2016). 

 

 

Şekil 6. (a) A12 bileşiği ile HCAII'nin aktif bölge boşluğu içindeki yan zincir kalıntıları 

arasındaki etkileşimler. (b) hCAII’nin aktif bölgesindeki A12 konformasyonları (Renk 

Kodu: Pembe (yerleşik) ve turuncu (X-ışını) karbon atomları, kırmızı oksijen atomları, 

mavi nitrojen atomları, yeşil flor atomları ve sarı kükürt atomları) (Samanta ve Das, 

2016). 
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Moleküler kenetlenme çalışmasında Autodock Tools ve Vina 

yazılımları kullanılmıştır. Samanta ve arkadaşları bu çalışmada, kenetlenme 

protokolünü, enzimin aktif bölge boşluğundaki florlanmış ve florlanmamış 

liganların en iyi pozunu belirlemek ve aktif bölgede bulunan amino asit 

kalıntıları ile etkileşimlerini araştırmak için uygulamışlardır. 

Moleküler kenetlenme işlemi ile toplam 100 konformasyon elde 

edildi. Her kümedeki ortalama bağlanma enerjisi değerlerine ve 

konformasyon sayısına bakıldığında, tercih edilen bağlanma bölgesi, -6.25 

kcal mol-1 ile en düşük ortalama bağlanma enerjisine sahip olan küme olarak 

seçildi. Şekil 6a, A12 ligand bileşiğinin yan zincir kalıntıları ile bağlanma 

bölgesinde gerçekleştirdiği etkileşimlerini gösterir.  Burada, hCAII 

enziminin aktif bölge boşluğunda A12 ligandıyla yakın temas halinde olan 

ve hidrojen bağı oluşturan atomlar, 1.0'lık van der Waals (VDW) 

ölçeklendirme faktörü içinde AutoDock programından türetilen küreler ile 

temsil edilir. Yerleştirme analizi, florlu benzen halkasının Leu198 ve 

Thr200'ün yan zincirleri arasındaki cebe sığdığını ve sülfonamid grubunun, 

birlikte kristalize yapı içinde bulunan Thr199 ile polar bir etkileşim 

kurduğunu ortaya çıkardı. A12 bileşiğinin aktif bölge boşluğunda ki bu 

pozu XRD ile elde edilen yapı ile uyumlu olduğu bulunmuştur. Ayrıca, 

benzen halkasının bir tarafı Phe131 ile hidrofobik temas kurarken, 

florlanmış benzen halkasının karşı tarafı Val121 ve Gln92 kalıntıları ile 

sınırlandırılmıştır.   

A12 ligand bileşiğinin hCAII ile olan moleküler kenetlenme 

çalışmasında, A12’nin X-ışını referans yapısında aktif bölge boşluğundaki 

konformasyonları Şekil 6b’de verilmiştir. X-ışını yapısının florlu benzen 

halkalarının yönelimleri ile  hCAII'nin ligand bağlama cebindeki 

kenetlenmiş poz birbirine çok yakın olduğu Şekil 6b’de açıkça 

görülmektedir. 

Moleküler kenetlenme çalışmaları, inhibitörün, ikame edilmiş kısma 

bağlı olarak yan zincir kalıntıları ile çeşitli hidrofobik ve hidrojen bağı 
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etkileşimleri yaparak protonsuzlaştırılmış sülfonamid nitrojen atomu 

yoluyla katalitik Zn+2 bölgesine bağlandığını ortaya koymuştur. Samanta ve 

arkadaşları bu çalışmada karbonik anhidraz inhibitörlerinin biyolojik 

aktivitelerinin, içine farklı halojen atomlarının dahil edildiği amid grupları 

ile önemli ölçüde değiştiğini raporlamışlardır (Samanta ve Das, 2016). 

 

Şema 1. Meta-Floro (11) analoglarının sentez şeması (Vernier ve ark.., 2010). 

Vernier ve arkadaşları florobenzen yapılarında bulunan flor 

atomlarının nükleofilik yer değiştirme reaksiyonlarından faydalanarak GİB 

için faydalı olabilecek yeni ve güçlü 33 ligand bileşiği (3a-k, 6a-o, 7, 8a-c, 

11a-b,14) CAII ve CAIV inhibitör tasarımlarını Şema 1’e göre geliştirdiler 

(Vernier ve ark.., 2010).  

hCAIV- dorzolamide kompleksinin aktif bölge boşluğunda, bir 

kenarında LYS141 ve LYS121 olan ve diğer tarafında LYS91, GLU123 ve 

LYS206 aktif kalıntıları tarafından oluşturulan lipofilik bir cep meydana 

geldiğini (Şekil 7a) ve bunun CAIV potensini geliştirmek ve CAII 

potensiyelini korumak için kullanılabileceğini ifade ettiler. Daha sonra 

CAIV'de elde edilen 6d ve 6f ile olan komplekslerin de (Şekil 7b ve c) 

kristal yapısı, ilk yerleştirme deneylerini doğruladı. Belirlenen tüm yapılar 

için çinkoya sülfonamid koordinasyonu, 2.0 Å'lik bir N–Zn mesafesi ile 
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dorzolamid ile aynı geometrileri sergilediğini rapolandı (Vernier ve ark.., 

2010). 

 

Şekil 7. Seçilen inhibitörlerle CAIV'nin kristal yapılarından elde edilen CAIV aktif 

bölgeleri. (a) Dorzolamid ile H-bağı ağını gösteren üstten görünüm. (b) 6d ile H-bağı 

ağını gösteren üstten görünüm. (c) 6f ile H-bağı ağını gösteren üstten görünüm (Vernier 

ve ark.., 2010). 

Halojen atomlarının ligandların moleküler yapısına eklenmesi ile 

benzensülfonamidlerin inhibitör özelliklerinin önemli ölçüde değişmesi 

oldukça dikkat çekici bir özellik olarak karşımıza çıkmıştır. Halojen 

atomları içerisinde flor benzersiz özellikleriyle bu konuda oldukça dikkat 

çekicidir. hCA enzimlerinin inhibitör özelliklerinin arttırılması için son 

zamanlarda yapılan florlanmış amid grubu sentezlerinden biride Bailey ve 

arkadaşları tarafından sentezlenen N-(2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-

yl)formamide bileşiğidir. Bu çalışmalarında benzensülfonamid yerine 

pridin halkasına eklenmiş flor atomlarından oluşan bir formamid bileşiği 

kullanarak, amid grubunun biyolojik aktivitesini artırmayı hedeflemişlerdir 

(Newell ve ark.., 2022).  



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 220 

Son zamanlarda Panova ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 

2-(poliflorofenil)kromen-4-ones flor atomları ikamesinin pirazol ile kontrol 

edilebileceğini göstermiştir. Bu özelliklerinden dolayı florlanmış 

pridinlerin biyolojik testler veya fiziksel özelliklerin incelenmesinin ilgi 

çekici olacağını rapor etmişlerdir (Panova ve ark.., 2022). 

Sonuç olarak karbonik anhidraz inhibitörlerinin biyolojik afinitesinin 

arttırılmasına yönelik yeni ilaç tasarımlarının farmakolojik olarak önemi 

büyüktür. Benzensülfonamid bileşikleri karbonik anhidraz enzimlerinin 

seçicilik aktivasyonunun arttırılması konusunda oldukça başarılıdır. 

Yapılan in vitro ve in silico çalışmalarda CA enzimlerinin aktif bölge 

boşluğuna giderek orada bulunan üç histidin amino asid kalıntısı olan 

HIS94, HIS96 ve HIS119 ile etkileştiğini göstermiştir (Supuran ve ark.., 

2004). Dolayısıyla başta benzensülfonamid olmak üzere diğer amid 

gruplarının bu etkileşmelere olan katkıların arttırılması için nükleofilik yer 

değiştirme reaksiyonuna girebilen flor atomları tarafından florlanmış amin 

grubu bileşiklerin sentezi CA inhibitörlerinin seçicilik özelliğini 

geliştirerek, ligand bileşikleriyle CA'nın hidrofobik cebi arasındaki afiniteyi 

arttıracağı açıktır. 
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TIBBI GÖRÜNTÜLEME 

Tıbbi görüntüleme ve nükleer tıp gibi konularda ki uygulamaları 

kavramak için radyasyonun tanımı ve radyasyonun temel fizik kuralları 

hakkında kısa da olsa bilgi sahibi olmak gereklidir. Elektromanyetik 

enerji, geniş bir spektrumdadır; çok büyük dalga boyu, çok küçük 

frekansı ve enerjisi çok küçük olan uzun dalgadan sonra sırasıyla radyo, 

radyofrekans, mikrodalga, kızıl ötesi, görünür ışık, ultraviyole (mor 

ötesi), x-ışını, gama ışını, foton gibi çok küçük dalga boyu çok büyük 

frekansı ve enerjisi çok yüksek özellikte ışın türleri vardır (Khan ve ark., 

2003). Temelde elektron koparmayan, iyonize özelliği olmayan 

radyasyondan korkulmazken iyonize edici özelliği olan radyasyonun 

ciddi anlamda zararları olabilir. Bundan dolayı radyasyondan korunma 

prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.  

Tıp alanında, dermatolojide, nükleer tıpta, tıbbi görüntülemede, 

radyoterapide; mor ötesi, x-ışını, gama ışını, foton gibi iyonize özelliği 

olan radyasyon kullanılır. İyonizasyon özelliği radyasyon madde ile 

etkileştiğinde atomların seviyelerinden elektronlar koparır ve ortamı 

iyonlaştırarak doku içinde istenilmeyen tahribatlar meydana getirir 

(Perez, 2013). Tıp alanında, fizik tedavide iyonizasyon özelliği olmayan 

mikro dalga ve radyofrekans kullanılır. Radyo, televizyon, haberleşme, 

ısıtma gibi teknolojik alanlarda geri kalan iyonizasyon özelliği olmayan 

olmayan radyasyon çeşitleri kullanılır. 

Tıbbi görüntüleme için dedektörlerdeki hızlı gelişme, büyük 

ölçüde katıhal fiziği, uzay fiziği ve yüksek enerji fiziği (YEF) gibi fiziğin 

diğer alanlarındaki teknolojik yeniliklerin katkılarından 

kaynaklanmaktadır. Özellikle iyonlaştırıcı radyasyon için yeni tip 

dedektörlerin geliştirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. 

Bununla birlikte, tıbbi uygulamalar için bir dedektörün "özel bir 

dedektör" olduğunu ve performans spesifikasyonlarının hasta konforu, 

teşhis ve nihai tedavi ile ilgili olduğunu hatırlamak son derece önemlidir.  
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Tablo 1, ölçülen parametreler ve özel tıbbi uygulamalarla birlikte 

tıbbi teşhisteki ana alanları listeler. Son yirmi yıldaki ilerleme ancak 

entegre elektronik ve hızlı bilgisayarların ortaya çıkmasıyla mümkün 

olmuştur. Bu, teşhis ve prognoz için daha nicel bilgilerin mevcut 

olmasıyla birlikte analog görüntülemeden dijital görüntülemeye geçişe 

izin verdi.  

X-ışını radyolojisi elbette birincil alandır: radyoloji 2-D'den 3-D'ye 

(BT-tarayıcıların gelişiyle) ve dijital tekniklere geçmiştir. İlk 

radyografın William Röntgen tarafından çekilmesinden yüz yıldan fazla 

zaman geçti ve o zamandan beri film, radyolojik inceleme için 

"dedektör" olarak kullanılıyor. Yalnızca BT-tarayıcılar her zaman dijital 

dedektörlerden yararlanmıştır ve 2 boyutlu radyoloji alanında film ve 

film ekran sistemleri yerine doğrudan ve dolaylı dijital cihazlar 

geliştirmek için hala çok sayıda araştırma bulunmaktadır.  

Ultrason (US) yıllardır pek tercih edilmeyen bir alan olmuştur, 

ancak özellikle iyonlaştırıcı radyasyon tehlikesinin olmaması nedeniyle 

şimdilerde giderek daha fazla ilgi görmektedir. 

Nükleer Tıp, yüksek enerji fiziğinin birçok fikir ve yeniliğe katkıda 

bulunduğu özel bir alandır; Her şeyi başlatan Anger kamerası aslında 

Hofstadter tarafından Stanford'da YEF' te gama ışını tespiti için 

yürütülen yeni sintilatörler (NaI) araştırmasından kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 1. Biyomedikal Görüntüleme 

 Fiziksel 

Parametreler Ölçüsü 

(Medikal Uygulama) 

X-IŞINI RADYOLOJİSİ 

2-D film 

X- Işını 

BT 

Dijital Çıkarma Anjiyogramı 

X-ışını soğurumu 

Konsantrasyon ve 

ortalama Z Kontrast 

dağılımı 

Anatomi; mineral içerik; 

kontrast maddenin 

hareketi 

ULTRASON 

Akustik empedans 

uyumsuzluğu; 

Ses hızı ve azalma 

Anatomi; doku yapısal 

özellikleri; kan akış hızı 

NÜKLEER TIP 

Düzlemsel sintigrafi, SPECT, 

PET 

Radyonüklidlerin 

konsantrasyonu 

Metabolizma; reseptör 

bölge konsantrasyonu ve 

akışı 

NÜKLEER MANYETİK 

REZONANS, MRI, MRS 

Nüklitlerin 

konsantrasyonu 

(1H); 

Relaksasyon 

parametreleri T1 and 

T2 

Frekans kayması 

Dokuların anatomisi; 

serbest su içeriği; bazı 

moleküler türlerin ve 

kontrast maddelerinin 

akış konsantrasyonu 

DİĞER TEKNİKLER: 

Biyomanyetizma, 

Biyoempedans, Optik  

görüntüleme 

  

(Guerra, 2004). 

Fizyoloji, nörofizyoloji, nöroloji ve kardiyoloji gibi tıbbın çeşitli 

alt dalları, rutin klinik uygulamaları tıbbi araştırmalarla birleştiren bu 

teknikten yararlanır. En başından beri dijital olmak Nükleer Tıp, 

dedektörlerde yenilik için her zaman verimli bir alan olmuştur.  

Nükleer manyetik rezonansın iki ana alt alanı vardır: manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG) ve manyetik rezonans spektroskopisi 

(MRS). MRI, son 20 yılda tanısal radyolojide, özellikle doku patolojileri 
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ve serebral ve kalp perfüzyonunun klinik çalışması için büyük bir etkiye 

sahip olmuştur. 

Manyetik rezonans görüntülemenin temel kaynağı, protonlardan 

elde edilen sinyallerdir (Yüksel, 2019). Oksijen (17O), flor (19F), sodyum 

(23Na), fosfor (31P) ve potasyum (39K) gibi proton ya da nötron sayısı tek 

olan atomlar spin özelliğine sahiptir ve bu atomlar MRG de sinyal 

kaynağı olarak kullanılabilirler (McMahon ve ark., 2011; Plewes ve 

Kucharczyk, 2012). MR cihazından bahsetmişken; magnet (Heggie, 

2001), mıknatısın tipi (Jackson, 2012), manyetik alan büyüklüğü 

(Aarnink ve Overweg, 2012) ve homojenlik (Lakrimi ve ark., 2011) gibi 

temel bileşenlerini kısaca isim olarak hatırlatabiliriz. 

Son olarak, biyomanyetizma ve biyoimpedans gibi diğer teknikler, 

klinik alana girmek için hala mücadele etmektedir. Tüm bu teknikleri ve 

kullanılan tüm detektörleri tartışmak oldukça geniş bir literatür 

gerektirmektedir. Konuları iyonlaştırıcı radyasyon alanıyla ve özellikle 

radyoloji ve nükleer tıpta geliştirilen ve kullanılan dedektörlerle 

sınırlamak yeterli olacaktır (Guerra, 2004). 

İyonlaştırıcı Radyasyon Dedektörü Geliştirme: Medikal 

Fiziğe Karşı Yüksek Enerji Fiziği 

Yüksek enerji fiziğinde neler olduğunu düşünelim. Parçacık 

fiziğinin temel bir sorunu var ve biz bu sorunu çözmek için bir deney 

yapmak istiyoruz. Ardından, söz konusu deney için en uygun dedektörü 

veya dedektör serisini oluşturuyoruz. Benzer şekilde tıp fiziğinde: her 

şeyden önce, deneyci gerçekleştirmek istediği deneyi iyi anlamış 

olmalıdır; o zaman uygun dedektör geliştirilmelidir. "Çok güzel bir 

detektörüm var. Bunun için en iyi deneyi bulayım!" demek çok yanlış 

olur.  

Bunu bir örnekle daha açık sunmaya çalışalım. YEF deneyleri için 

iyi bilinen bir dedektör tipini ele alalım: yüklü parçacık takibi için 

mikroşerit silikon kristal. Bu dedektör, yüksek enerji fiziği için özel 
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olarak geliştirilmiştir (Tablo 2): 5x5 cm2' lik tipik bir boyuta sahiptir ve 

toplam 5x20 cm2' lik bir boyut elde etmek için dört modül bir araya 

getirilebilir; standart kalınlık 300 µm' dir. Ancak daha kalın yapılabilir. 

300 µm silikondaki minimum iyonlaştırıcı parçacık (MIP) yaklaşık 70 

keV' lik bir enerji kaybına sahiptir; oluşturulan elektronik aksam, düşük 

gürültü ile oldukça hızlıdır; entegrasyon mevcuttur. Bu elektroniğin bir 

tetikleyiciye ihtiyacı vardır ve veri toplama, iki demet geçişi arasında 

çoklayıcı aracılığıyla düşük çokluk ve seyrek okuma ile çarpıştırıcılar 

için ayarlanmıştır. Kanal sayısı 106 - 107 ve hatta daha fazla. Olay boyutu 

106 bayttır (seviye #1 tetikleyicide). Satılabilir aparat sayısı bir, belki iki, 

doğrulama deneyi gerekiyorsa; ama elbette her aparat binlerce modülden 

oluşuyor! 

Şimdi Medikal Fiziğe geçelim: deneyci aynı dedektöre (silikon 

mikroşerit kristal) sahip ve bunu dijital radyografi için kullanmak istiyor. 

Tablo 3'te bu özel uygulama için çözülmesi gereken problemlerin ilgili 

listesi sunulmaktadır. X- ışını görüntüleme için tipik boyut 20x20 cm2' 

dir. Bu nedenle, silikon detektör modüllerini yeni topolojik problemlerle 

farklı bir geometriye sokmak gerekir. Kalınlık (300 µm) muhtemelen 

düşük enerjili X-ışını için uygundur, ancak 70 keV (göğüs radyografisi) 

için verimlilik son derece düşüktür. Bu nedenle, en az bir mm'den daha 

kalın bir sayaç kullanılmalıdır. Ancak elektronların her bir kristalden 

geçişi için oldukça hızlı bir süre tutma gerekliliği nedeniyle, birkaç 

detektörü istifleyerek benzer bir sonuç elde edilebilir. Elektronik: MIP' 

ler algılanmaz, yani 70 keV enerji açığa çıkar.  

Tablo 2. YEF deneyleri için çözülen problemler 

1 Yük parçacığı takibi için µ-şerit detektörü 

2 Tipik boyut: 4x (5x5 cm2); kalınlık ≤ 500 um 

3 

MIP için elektronik (300 µm 70 keV enerji kaybında)  

düşük gürültü: 500-1000 e-  

oldukça hızlı: 100-1000 ns  

VLSI' ye entegrasyon 

4 Harici tetik 
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5 

Çarpıştırıcı için DAQ 

düşük çokluk 

hızlı edinim 

seyrek okuma 

6 Kanal sayısı: 105-107 

7 Olay boyutu (ham veri): 106 bayt (seviye 1 tetikleyici) 

8 
Satılabilir aparat sayısı: 1 (belki iki!!) 

Ancak aparat binlerce modülden yapılmıştır! 

(Guerra, 2004). 

Örneğin mamografide, 18 keV gibi düşük bir enerjiye sahip X-ışınlarını 

algılamak gerekir. Bu nedenle elektronik aksam çok düşük gürültü 

performansına sahip olmalı ama aynı zamanda çok hızlı olmalı, YEF 

durumundan çok daha hızlı olmalıdır. Veri alma için elektroniğin 

entegrasyonu zorunludur. 

Tablo 3. X-ışınları (10-100 keV) görüntülemede çözülmesi gereken sorunlar: Dijital 

Radyoloji. 

1 X-ışınları için B-şeridi silikon dedektörü 

2 Gerekli boyut: 20x20 cm2; kalınlık (300µm-3 mm) 

3 

X-ışınları için elektronik (10 keV’ e kadar) 

düşük gürültü: 200 e- 

hızlı: 10-100 ns 

VLSI' ye entegrasyon 

4 Kendi kendini tetikleme 

5 

Dijital Radyoloji için DAQ 

5x104 Hz/mm2 (20x20 cm2’ de 2x109 Hz) 

1 s edinme süresi (görev döngüsü %100) 

6 Kanal sayısı: 103-104 

7 Olay boyutu: 1-10 bayt 

8 Satılabilir aparat sayısı: 103-106 

(Guerra, 2004). 

Başka bir fark daha vardır: tetik yoktur (demet geçişi yoktur); bu 

nedenle elektronik aksam ya kendi kendini tetiklemeli ya da serbest 

çalışmalıdır. Makul görüntü kontrastına sahip olmak için, toplanması 

gereken foton sayısı 5x104 mm-2s-1 foton mertebesindedir. Boyutların 
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20x20 cm2 olduğu ve bir radyografinin çekilme süresinin tipik olarak bir 

saniye olduğu düşünülürse, bu, bir gigahertz' den daha yüksek bir hız 

üretir! Standart okuma perdesi yüz-iki yüz µm olacaktır: bu 103-104 

kanalla biter (Kanallar, modüller değil). Olay boyutu: Her olay bir bitten 

oluştuğu için bu gülünç derecede düşüktür. Bir tür kütle merkezi 

konumlandırması gerçekleştirilirse, 10 bit elde edilebilir. Her şartta, YEF 

durumunda 106 bitinden çok daha az. Öte yandan, satılabilir aparat sayısı 

103 - 106 civarına kadar çıkabilir. Bu durum, satılan ve şu anda satılmakta 

olan filmlerin sayısına bakıldığında açıkça görülmektedir.  

Özetle, tıbbi fizik deneyi o kadar çok farklı problem sunar ve o 

kadar farklı çözümler gerektirir ki, YEF dedektörü farklı ve yeni bir 

dedektör haline gelir (Guerra, 2004). 

3.Tıbbi Görüntüleme İçin İyonlaştırıcı Radyasyon 

Dedektörleri 

Yakın zamana kadar, film ve film ekranı sistemleri, sınırlı dinamik 

aralık (dar enlem) ve dijital işleme eksikliği gibi ana sınırlamalarına 

rağmen rakipsiz bir kullanıma sahipti. Bu sınırlamaların üstesinden 

gelmek için, X-ışını radyolojisi için birçok dolaylı ve doğrudan dijital 

dedektör önerilmiştir ve şu anda kullanılmaktadır.  

Radyoloji için bir dijital X-ışını detektörü için temel gereksinimler 

hız, alan, doz oranı-maruz kalma oranı ve uzamsal çözünürlüktür. 

Herhangi bir özel uygulama için, genellikle uzamsal çözünürlük ile 

dinamik aralık, okuma hızı ve zaman çözünürlüğü, kontrast ve pozlama 

süresi arasında bir değiş tokuş gereklidir. Ayrıca, klinik uygulamalar için 

bir dedektörün montajında genellikle geniş bir alan gerekir ve 

yönetilebilir sayıda okuma kanalına ek olarak ölü alan sorununun 

çözülmesi gerekir.  

Yeni bir dedektör için tıbbi açıdan temel talep, hastaya aynı doz 

için görüntü kalitesini iyileştirmek veya aynı görüntü kalitesini korurken 

dozu azaltmaktır. X-ışını kaynak spektrumunun önemli bir rol oynadığı 
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iyi bilinmektedir. Sinkrotron radyasyonu, hem görüntü kontrastını 

iyileştirmek hem de belirli incelemeler yapmak için olası optimize 

edilmiş bir kaynak olarak savunulmuştur.  

Tıbbi görüntüleme alanında biyolojik, hücresel ve hücre altı yönler 

üzerinde çalışmak giderek daha sık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu 

bakımdan otoradyografi, biyolojik ve klinik çalışmalar arasında bir 

bağlantı ve ayrıca morfolojik ve fonksiyonel görüntüleme arasında bir 

köprü görevi görebilecek tercih edilen bir tekniktir.  

Kısaca Nükleer Tıp ile yakından ilgili olan Pozitron Emisyon 

Tomografisi (PET) üzerinde de durulmalıdır. PET, fizyoloji, kardiyoloji 

ve nörolojide seçkin bir araştırma aracı olmaktan çıkıp onkolojide, 

kardiyak uygulamalarda ve nörolojik bozukluklarda klinik araştırma için 

önemli bir araç haline geldi. PET başarılarının çoğu, son yıllarda hem 

donanım hem de yazılım yönlerinde yaşanan müthiş gelişmelerden 

kaynaklanmaktadır. Günümüzde moleküler tıp, gen terapisi, meme 

kanseri görüntüleme ve kombine modaliteler gibi yeni gelişmekte olan 

alanlarda özel PET aparatlarının yapımına yönelik birçok araştırma 

grubu tarafından benzer bir çaba gösterilmektedir. İşlevsel görüntüleme 

için özel olarak ayrılmış küçük kamera ve küçük hayvan tarayıcılar gibi 

belirli uygulamalardaki son gelişmeler de önem arz etmektedir (Guerra, 

2004). 

Sonuçlar 

Son yıllarda, yeni teşhis ve tedavi yöntemleri bilim camiasının 

giderek daha fazla özel ilgisini çekmektedir. Amaç, daha uygun tıbbi 

önleme, teşhis ve tedavi bulma çabasıyla insanın anatomisini, 

fizyolojisini ve patolojisini daha iyi anlamaktır. Şimdiye kadar elde 

edilen başarıların çoğu, yeni tip dedektörlerin kullanımından ve 

optimizasyonundan elde edildi. Bu tür ilerlemeler, Tıbbi Görüntüleme 

için iyonlaştırıcı radyasyon detektörleri alanında özellikle ilgi odağı 

olmuştur. 1-D, 2-D ve piksel katı hal dedektörleri, Mikroşerit ve 
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Mikrogap gaz odaları ve yeni tip sintilatör malzemesi gibi yeni dijital 

dedektörlerin ortaya çıkmasıyla, yakın gelecekte Radyoloji ve Nükleer 

Tıpta daha fazla gelişme beklenmektedir. Umut gelişmiş Pozisyona 

Duyarlı Fotodetektörlere bağlanmıştır (Guerra, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 234 

 

KAYNAKÇA 

Aarnink R, Overweg J. (2012). Magn Reson Imaging, a 

successstoryforsuperconductivity. Europhysics News, 43(4): 26-29. 

Carlos A. Perez. (2013).Principles and Practice of Radiation Oncology, Sixth 

Edition, Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, PA USA 

Guerra A. D. (2004). Ionizing Radiation Detectors for Medical Imaging. World 

Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, singapore 

Heggie JC. (2001). Magnetic resonance imaging: Principles, methods and 

techniques by perrysprawls. Australasian Phys Eng Sci Med, 24(1): 57-

57. 

Jackson JD. (2012). Classical electrodynamics: John Wiley & Sons. 

Khan F.M. (2003). The Physics of Radiation Therapy, Third Edition, Lippincott 

Williams & Wilkins 530 Walnut Street Philadelphia, PA USA 

Lakrimi M, Thomas A, Hutton G, Kruip M, Slade R, Davis P, Calvert S. (2011). 

The principles and evolution of magnetic resonance imaging. J Phys, 

286: 012016. 

McMahon KL, Cowin G, Galloway G. (2011). Magnetic resonance imaging: 

the underlying principles. J Orthopaedic Sports Physical Therap, 41(11): 

806-819 

Plewes DB, Kucharczyk W. (2012). Physics of MRI: a primer. J Magn Reson 

Imag, 35(5): 1038-1054. 

Yüksel Z. (2019). Manyetik Rezonans Görüntüleme Fizik Temelleri Ve Sistem 

Bileşenleri Derleme (Review). Black Sea Journal of Engineering and 

Science) 2(2): 57-65. 



235 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 16 

BİYOLÜMİNESAN RAPORTÖR BAKTERİYOFAJLAR İLE TANI 

Medine ÇOTAK1 

 

 

 

 

 

 

 

1 Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler Ve 

Teknikler Bölümü, Iğdır, Türkiye.    medine.cotak@igdir.edu.tr orcid. 0000-0002-9717-

305X, Mikroliz Biyoteknoloji, Ankara, Turkey 



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

GİRİŞ 

Faj olarak da adlandırılan bakteriyofajlar, bakterileri enfekte eden 

virüslerdir. Fajlar çöller, kutuplar, lağım, kaplıcalar, hayvan ve insan 

bağırsakları da dahil olmak üzere  gezegenin her yerine dağılarak, 

dünyadaki en bol virüs sınıfını oluştururlar (McGrath ve Sinderen, 2007; 

De Paepe ve ark., 2014; Clokie ve ark., 2011, Benler ve ark., 2021). Fajlar, 

ilk keşifleri 1951 yılından itibaren DNA’nın genetik materyal olarak 

doğrulanması ve CRISPR-Cas gen düzenleme sisteminin keşfedilmesi gibi 

moleküler biyolojide önemli kilometre taşlarına giden yolu açmıştır. 

Bakteriyofajların kullanım yelpazesi oldukça geniştir. Son yıllarda artan 

antibiyotik direnci ile bakteriyofajlar hayvan ve insan enfeksiyonlarının 

tedavisi, su kirlilik kontrolü, gıda enfeksiyonları kontrolü, doku 

rekonstrüksiyonu için biyomateryallerin geliştirilmesinde ve toprak 

ıslahında kullanılmıştır (Abedon ve ark., 2011).  

Ayrıca, konağını son derece spesifik enfekte etmeleri, fajları  hızlı, 

hassas, ve spesifik  bakteriyel tanı için birer araç olarak kullanılmasına izin 

verir. Standart bakteri saptama yöntemleri, sonuçların elde edilmesi için 

birkaç saat hatta günler gerektirir ve gecikme, gıda zehirlenmesinin 

meydana gelmesiyle sonuçlanabilir. Geleneksel biyokimyasal ve 

mikrobiyolojik testler pahalı, karmaşık, zaman alıcıdır ve her zaman 

güvenilir değildir. Bu nedenle, gıdalarda bu patojenlerin tespiti için basit, 

ucuz, hızlı, hassas, spesifik ve güvenilir testlerin geliştirilmesine yönelik 

acil talepler bulunmaktadır (Aliakbar Ahovan ve ark., 2020). 
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Özellikle mevcut standart teknolojilerin en büyük sorunları ön 

zenginleştirme adımları ve 7-10 güne kadar zaman almaları, bunun 

sonucunda başta gıda olmak üzere birçok endüstriyel uygulamada 

sakıncaya neden olmalarıdır (Zhao ve ark., 2014). Kültüre dayalı tanı 

yöntemlerinin hızını ve duyarlılığını artırmak için kütle spektrometrisi (MS) 

önerilmiştir, ancak bu yöntemlerin maliyeti yüksektir ve verilerin analizi ve 

yorumlanması için uzmanlık gerektirir. Aksine, ELISA gibi biyokimyasal 

immünoanalizler, basit ve hızlı olmasına rağmen, patojenlerin tespiti için 

düşük duyarlılığa sahip olabilir. 

Amplifikasyon (PCR), mikrodiziler ve biyoçipler gibi birkaç farklı 

nükleik asit bazlı tahlil türü geliştirilmiş ve gıda kaynaklı patojenleri tespit 

etmek için daha hızlı bir teknik olarak kullanılmıştır (Coburn ve Gill, 1994). 

Bununla birlikte, PCR saptama teknikleri ve en son multipleks-PCR ve ters 

transkriptaz PCR (RT-PCR), ön zenginleştirme olmadan büyük numune 

hacmini analiz etmek için yetersizdir ve düzenli kullanımlarını yüksek 

maliyetleri engeller (Ruzin ve ark., 2007). 

Biyolüminesan rapörter bakteriyofajlar, genetik olarak modifiye 

edilerek lusiferaz enzimi taşır (Klumpp ve Loessner, 2014). Bu kitap 

bölümünde, biyolüminesan raportör fajların farklı örneklerle uygulamaları 

vurgulanmış ve bakteriyel tanıda bu yaklaşımın avantajlarını ve 

dezavantajlarını tartışılmıştır.  
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Biyolüminesans 

Biyolüminesans fenomeni, eski uygarlığın başlangıcından beri hem 

bilim insanlarının hem de genel nüfusun ilgisini çekmiştir. Biyolüminesans, 

böcekler, bakteriler (özellikle Vibrio suşları), mantarlar ve deniz hayvanları 

dahil olmak üzere birçok karasal ve suda yaşayan organizmada meydana 

gelen, doğal olarak oluşan bir olgudur (Lee, 2008). Biyolüminesans, belirli 

organizmalarda meydana gelen ve görünür ışığın üretimiyle sonuçlanan 

kimyasal bir reaksiyonun ürünüdür (Widder ve ark., 2014). Doğada, 

biyolüminesans organizmalar tarafından türler arası iletişim, avlanma ve 

yiyecek bulma, av çekme ve kendini savunma gibi çeşitli nedenlerle üretilir. 

Biyolüminesans binlerce yıldır gözlemlenmekle birlikte, moleküler 

biyolojideki gelişmeler biyolüminesansın altında yatan mekanizmanın 

araştırılmasını mümkün kılmıştır (Roda, 2011). Şimdi, biyolüminesansın, 

ışık üretimi için bir enzim ve substratın etkileşimine dayanan bir kimyasal 

süreç olduğu bilinmektedir. Gerekli enzime lusiferaz denir ve substrat, 

lusiferazın (örneğin lusiferin) türüne göre değişir. 

ATP Biyolüminesans testleri, bakteri tespiti için hassas, hızlı ve basit 

bir yoldur. Bu yöntemde bakteri hücresi parçalanır ve lusiferaz 

biyolüminesans reaksiyonu ile ölçülen hücre içi ATP'yi serbest bırakır. Bu 

yöntemin sorunu, hem Adenilat kinaz (AK) hem de ATP teşhisindeki düşük 

özgüllüktür. Wu ve ark. AK'nin bakteri hücresinden salınma hızının 

büyüme aşamasına, faj tipi enfeksiyon süresine ve bakteri tipine bağlı 

olduğunu göstermiştir (Wu ve ark., 2001; England ve ark., 2020). 
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Lusiferaz enzimleri 

Lusiferaz, canlı organizmalarda ışık üreten enzimlerin genel adıdır. 

Biyolüminesans üretimi için, reaksiyonu katalize etmekten ve ışık  

üretmekten sorumlu enzim (lusiferaz) ve bu enzim  için substrat (örn., 

lusiferin) dahil olmak üzere iki temel gereksinim vardır. İlk lusiferaz enzimi 

ve substratının tıklama böceğinde keşfinden bu yana, biyolüminesans 

alanında önemli başarılar elde edildi (McElroy, 1947, 1944).  

Başlangıçta ateşböceği Photinus pyralis'ten izole edilen ateşböceği 

lusiferazı (Firefly luciferase) (Fluc), ATP’nin varlığında D-lusiferinin 

oksijenlenmesini oksilusiferine katalize ederek görünür ışık (530-640 nm) 

yani biyolüminesans üreten bir enzimdir (Kricka ve Leach, 1987). Lusiferaz 

enzimlerinde yeni keşifler Fluc’un ardından, Oplophorus gracilirostris 

(OLuc) ve deniz kopepodu olan Gaussia princeps’ten (GLuc) lusiferaz ve 

substratıyla devam etti (England ve ark., 2016; Lee, 2008; Fraga, 2008). 

GLuc diğer deniz organizmalarına benzer şekilde, bu küçük lusiferaz (20 

kDa) 470 nm’de ışık üretir ve ATP’den bağımsızdır (England ve ark., 2016). 

Biyomedikal amaçlar için keşfedilen ilk biyolüminesans sitemlerden 

biri, tıklama böceği olan Pyrophorus plagiophthalamus'unkiydi (Roda, 

2011; Lee, 2008). Tıklama böceği lusiferazı, magnezyum ve moleküler 

oksijen ile birlikte D-lusiferin substratını kullanan ATP’ye bağlı bir 

reaksiyonu katalize ederek bu lusiferazı FLuc gibi diğer ATP’ye bağlı 

lusiferazlara benzer kılar. Tıklama böceği lusiferazının büyük boyutu, daha 

küçük araştırma bileşiklerinin davranışını büyük ölçüde etkileyebilir. 
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Tıklama böceği lusiferazının türevleri daha sonra yeşilden kırmızıya bir dizi 

ışık emisyonu ile geliştirilmiştir.  

Vibrionaceae (örn. Vibrio fischeri, Vibrio harveyi, Vibrio 

phosphoreum), Shewanellaceae ve Enterobacteriaceae'de çeşitli 

biyolüminesans emisyon özelliklerine sahip biyolüminesan bakteriler 

tanımlanmıştır. Biyolüminesan bakteriler esas olarak deniz habitatlarında 

bulunur ve bunlar ya serbest yüzer, sapsızdır ya da diğer deniz 

organizmaları ile simbiyoz halinde yaşamak için evrimleşmiştir. Moleküler 

düzeyde, biyolüminesans, luxCDABEG gen sırası ile lux operon tarafından 

kodlanan luciferaz enzimleri tarafından katalize edilen bir dizi kimyasal 

reaksiyon tarafından sağlanır (Brodl ve ark., 2018). 

 

Şekil 1. Biyoluminesans, lusiferaz enzimi ile karşılık gelen substrat arasında 

meydana gelen kimyasal bir reaksiyona dayanır. (A) Ateşböceği (Firefly) lusiferazı 
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(FLuc), ışık üretmek için adenozin trifosfat (ATP), moleküler oksijen ve magnezyum 

varlığında D-lusiferin ile biyolüminesan üretir (B) Hem Renilla (RLuc) hem de Gaussia 

lusiferase (GLuc) ışık üretmek için sadece koelenterazin ve oksijene ihtiyaç duyar. (C) 

NanoLuc (NLuc) sisteminden biyolüminesans, furimazin adı verilen optimize edilmiş 

substrat, moleküler oksijen varlığında NLuc ile reaksiyona girdiğinde oluşur. (Referans; 

England ve ark., 2016’tan adapte edilmiştir) 

Daha sonraları Dr. Shimomura, 1978’de derin deniz karidesi 

Oplophorus gracilirostris'in biyolüminesan özelliklerini tanımladı 

(Shimomura ve ark., 1978).  Bozulmamış lusiferaz, her biri 35 kDa ve 19 

kDa alt birimden oluşan iki bölge içerir ve doğal durumunda, substrat olarak 

koelenterazine kullanır. Bununla birlikte, bu enzim, 2000 yılında 

biyolüminesans için katalitik kısım olarak tanımlanan 19 kDa alt birimi ile 

kapsamlı bir gelişme göstermiştir (Hall ve ark., 2012). O zamandan beri, bu 

alt birim modifiye edildi ve NLuc olarak bilinen sistemi oluşturmak için 

yeni bir substrat olan furimazine geliştirildi. Biyoluminesans, lusiferaz 

enzimi ile karşılık gelen substrat arasında meydana gelen kimyasal 

reaksiyonları ve yaydıkları renkler Şekil 1’de gösterilmiştir. 

NanoLuc lusiferaz (NLuc), piyasada bulunan en yeni lusiferaz 

enzimidir. NLuc, yüksek yoğunluklu, ışıma tipi lüminesans üretmek için 

substrat furimazine dayanan 19.1 kDa’lık bir lusiferaz enzimidir (Hall ve 

ark., 2012). Son zamanlarda, NLuc’un geleneksel lusiferazlardan daha 

üstün birçok özellik sergilediği gösterilmiştir  (England ve ark., 2016). 

Geleneksel olarak olarak kullanılan ateşböceği ve renilla lusiferazlar 

enzimlerinin uygulanabilirliği, büyüklükleri, stabiliteleri ve lüminesans 

verimleri ile sınırlıdır. Diğer yandan NLuc, geliştirilmiş kararlılık, daha 

küçük boyut ve lüminesansta <150 kat artış dahil olmak üzere 

konvansiyonel sistemlere göre çeşitli avantajlar sunar. Ek olarak, NLuc için 
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substrat, gelişmiş stabilite ve daha düşük arka plan aktivitesi sergileyerek 

biyolüminesans görüntüleme alanında yeni olasılıklar sunar. NLuc sistemi 

inanılmaz derecede çok yönlüdür ve çok çeşitli uygulamalar için 

kullanılabilir (England ve ark., 2016). 

Bakteriyofaj Tabanlı Biyosensörler 

Faj tabanlı biyosensörler genellikle tüm fajı veya kısmi faj 

partikülünü kullanarak konakçı bakterinin enfeksiyonu ya da 

bağlanmasından sonra kolorimetrik, elektrik, flüoresan veya luminesan 

sinyalleri oluşturur (Hinkley ve ark., 2018; Wang ve ark., 2021; Farrokhzad 

ve ark., 2015). Litik fajların (K1E) yanı sıra, lizojenik faj tabanlı (HK620, 

Wβ∷luxAB-2, ΦV10) biyosensörler de tasarlanmıştır (Meile ve ark., 2020). 

Son zamanlarda bakteriyofaj reseptör bağlayıcı proteinler (RBP'ler), 

yüksek özgüllüklerinden yararlanan araçlar haline getirilmiştir (Leiman ve 

ark., 2012). RBP'ler, ligand özgüllüğü, daha fazla stabilite ve karbonhidrat 

epitoplarına karşı bile afinite dahil olmak üzere, örneğin antikorlar gibi 

diğer elementlere kıyasla çeşitli avantajlar sunar (Novotny ve ark., 2013). 

Al-Hindi ve ark., 2022, literatürde çalışılan faj tabanlı biyosensörleri 

dört ana gruba ayırmıştır, bunlar; faj bazlı optik, elektrokimyasal, 

mikromekanik ve faj tabanlı manyetoelastik biyosensörlerdir (Al-Hindi ve 

ark., 2022). Optik biyosensörler, dalga boyu, polarizasyon ve kırılma 

indeksi gibi ışığın farklı özelliklerinden yararlanılarak geliştirilmiştir 

(Huertas ve ark., 2019). En yaygın olarak kullanılan optik faj tabanlı 
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saptama teknikleri kemo/biyolüminesans, floresan spektrometrisi ve yüzey 

plazmon rezonansıdır (SPR) (Al-Hindi ve ark., 2022).  

Bakteriyofaj Tabanlı Biyolüminesans Biyosensörler 

Genetiği değiştirilmiş fajlar, klinik, çevresel veya gıdayla ilgili 

kaynaklardan patojenik bakterileri tespit etme potansiyeline sahiptir. Birkaç 

çalışma, farklı organizmalardan elde edilen farklı biyolüminesans 

enzimlerinin, bakteriyel patojenlerin hızlı ve verimli bir şekilde saptanması 

için bakteriyofajların genomuna entegre edilebileceğini göstermiştir. İnsan 

ve hayvan sağlığı, gıda ve su kontrolü gibi alanlarda önem taşıyan bazı 

bakterilerin hızlı tespiti için geliştirilen biyolüminesan raportör bakteriyofaj 

örnekleri aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. 

Biyolüminesan Raportör Bakteriyofajlar ile Tanı Örnekler 

Mycobacterium tuberculosis  

Tüberkülozun etkeni olan Mycobacterium tuberculosis yüksek ölüm 

oranı nedeniyle en kritik patojenlerden biridir. Geleneksel kültüre dayalı 

tanı protokolleri M. tuberculosis’in son derece yavaş büyümesi nedeniyle 

erken teşhis için farklı protokoller geliştirmemizi gerektirir. 

Biyolüminesans, 30 yılı aşkın bir süredir mikobakteriyel araştırmalarda 

kullanılmaktadır. Luciferase raportör fajlarının geliştirilmesi, hem klinik 

suşların ilaca duyarlılığının test edilmesini sağladığından hem de tüberküloz 

teşhisine uygulandığından birçok çalışmanın konusu olmuştur (Banaiee ve 

ark., 2001, 2003, 2008; Pai ve ark., 2005; Bardarov ve ark., 2003; Riska ve 

Jacobs, 1998; Riska ve ark., 1997; Carriere ve ark., 1997; Jacobs ve ark., 



245 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

1993). Bu çalışmaların çoğunda, Mycobacterium smegmatis, patojenik M. 

tuberculosis ile benzer fizyolojik özellikleri, çok daha hızlı büyümesi ve 

patojen olmayan özelliği nedeniyle model olarak kullanılmıştır.  

Yu ve ark. daha önce buldukları mikobakteriyofaj SWU1 ile, yeni 

çalışmalarında bu faj ile Mycobacterium cinsini saptamak için 

biyolüminesan tabanlı bir protokol geliştirdiler (Yue ve ark., 2021). 

Mikobakteriyofaj SWU1 ile işlevselleştirilmiş manyetik parçacıklar, canlı 

konakçı M. smegmatis için yüksek verimli ayırma taşıyıcıları olarak 

kullanıldı. Yaklaşık 60 dakikalık bir replikasyon döngüsünden sonra, M. 

smegmatis'in hücreleri hücre içi ATP salmak için  mikobakteriyofajlar 

tarafından parçalandı. Serbest bırakılan ATP'nin biyolüminesan  sinyali, M. 

smegmatis miktarını ölçmek için kullanıldı. Geliştirilen protokol için tespit 

aralığı 5,0 × 102 ila 5,0 × 105 CFU mL-1 ve tespit limiti 3,8 × 102 CFU mL-

1 (S/N = 3) şeklindedir. İnsan idrarında,  tükürüğünde ve serumunda M. 

smegmatis'in miktarını belirlemek için başarıyla uygulanmıştır. Sonuçlar, 

M. tuberculosis enfeksiyonunun basit, hızlı ve spesifik teşhisi için 

uygulama potansiyelini göstermektedir.  M. smegmatis'in biyolüminesans 

tespiti için mikobakteriyofaj tabanlı metodun şematik diyagramı Şekil 2’de 

gösterilmiştir (Yue ve ark., 2021). 
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Şekil 2.  M. smegmatis'in biyolüminesans tespiti için mikobakteriyofaj tabanlı protokolün 

şematik diyagramı (Yue ve ark., 2021). 

Bacillus anthracis 

Bacillus anthracis, Tier 1 (Aşama 1) bir patojendir ve potansiyel bir 

biyoterörist silahtır (Greenfield ve Bronze, 2003). Aşama 1 patojenler, 

kişiden kişiye kolayca yayılabilen veya bulaşabilen, yüksek ölüm oranlarına 

neden olabilen, toplumda paniğe ve sosyal bozulmaya neden olabilen ve 

halk sağlığı hazırlığı için özel önlemler gerektiren biyoterör ajanlar olarak 

sınıflandırılır. B. anthracis sporlarının ya aerosoller yoluyla ya da yiyecek 

veya su kaynağının kasıtlı olarak kontamine edilmesiyle (Khan ve ark, 2001, 

Sobel ve ark., 2002)  büyük bir şarbon salgınına yol açabilir. 

Schofield ve meslektaşları, B. anthracis’ın tanısı için bir 

'biyolüminesan' raportör fajını (Wß::luxAB) geliştirdiler (Schofield ve ark., 

2013). Raportör faj, yakından ilişkili Bacillus cereus grubunun üyelerini ve 

diğer yaygın bakteriyel patojenleri tespit edememesi veya önemli ölçüde 

azaltılmış yeteneği ile tür özgüllüğünü gösterdi. Wß::luxAB, eklenmiş klinik 

örnekler kullanarak klinik olarak ilgili konsantrasyonlarda B. anthracis'i 5 
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saat içinde saptamış ve verilerin en az 5 kat daha hızlı elde edilmesi dışında 

Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) yöntemini yansıtan 

antibiyotik duyarlılık bilgileri sağlamıştır (Schofield ve ark., 2013). 

Tasarlanan bu biyolüminesan fajın bir sonraki çalışmada, çeşitli gıda 

matrislerinde (örn. bebek maması, kıyma, süt)  attenüe edilmiş  ajan suşu 

olan B. anthracis Sterne'yi tespit etme yeteneğini test edilmiştir (Sharp ve 

ark., 2015). Tespit limitleri, 7 saatlik ön zenginleştirmeden sonra 80 

CFU/ml idi; zenginleştirme 16 saate uzatıldığında tespit hassasiyeti 8 

CFU/ml'ye yükseldi. Kıymadaki saptama limiti 7 saatlik zenginleştirmeden 

sonra 3,2 × 103 CFU/g idi ve 16 saat sonra 3,2 × 102 CFU/g'ye yükseldi. 

Sonuç alma süresi hızlı olduğundan ve minimum işlem gerektirdiğinden ve 

gastrointestinal şarbon ölümcül olabileceğinden, raportör faj teknolojisi, bu 

öncelikli patojenin kasıtlı olarak salınmasının ardından gıda tedarikinin 

korunması için umut veren bir şeçenek olabilir (Sharp ve ark., 2015).  

Yersinia pestis 

Vebanın etiyolojik ajanı, Yersinia pestis, bulaşıcı pnömopatojenitesi, 

son derece hızlı ilerlemesi ve yüksek ölüm oranı nedeniyle diğer Tier 1 bir 

ajanıdır. Hastalık genellikle uygun tedavi olmaksızın ölümcül olduğundan, 

klinik matrislerden hızlı tespit hasta sonuçları için kritik öneme sahiptir 

(Vandamm ve ark., 2014). 

Schofield ve diğerleri, biyolüminesan raportör  faj ΦA1122::luxAB’ı 

tasarladılar (Schofield ve ark., 2009). Raportör faj, 28°C enfeksiyondan 

sonraki 12 dakika içinde Y. pestis'e biyolüminesan bir fenotip özellik 

kazandırdı. Sinyal tepki süresi ve sinyal gücü, mevcut hücre sayısına 
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bağlıydı. Ancak diğer pestis olmayan Yersinia türleri Yersinia 

enterocolitica ve Yersinia pseudotuberculosis, ile zayıf bir sinyal ölçtüler 

(Schofield ve ark., 2009). Serum, raportör fajın Y. pestis'i enfekte etme 

kabiliyetini engellemediği gibi, elde edilen biyolüminesan sinyali de önemli 

ölçüde söndürmedi. Toplu olarak, sonuçlar bu araştırmacılara göre, raportör 

fajın, kontamine Y. pestis izolatlarının veya enfekte olmuş klinik 

numunelerin hızlı ve spesifik teşhis tespiti için umut vaat ettiğini 

göstermektedir (Schofield ve ark., 2009). Bu raportör fajın tanı performansı, 

basit et suyuyla zenginleştirilmiş kan numunelerinde ve standart aerobik 

kültür şişelerinde test edildi (Vandamm ve ark., 2014).  Kanda 5 saat içinde 

<102 CFU/ml tespit edildi. Ek olarak Y. pestis, daha fazla işlem yapılmadan 

20 ila 45 dakika içinde doğrudan pozitif kan kültürlerinden tanımlandı. 

Daha da önemlisi, kan numunelerinin antibiyotiklerle birlikte kullanılması, 

eş zamanlı antimikrobiyal duyarlılık profili oluşturmayı sağladı. Sonuç 

olarak, haberci faj, veba salgınları sırasında hasta prognozunu 

iyileştirebilecek özellikler olan klinik numunelerden doğrudan hızlı 

saptama ve antibiyotik duyarlılık profilini aynı anda oluşturdu (Vandamm 

ve ark., 2014). 

Pseudomonas aeruginosa 

Fırsatçı hastane enfeksiyöz bakterilerin ilk üç nedeninden biri olarak 

(Stover ve ark., 2000), kistik fibrozlu erişkinlerde bulaşıcı Pseudomonas 

aeruginosa suşları ile enfeksiyon, yüksek ölüm riski ile ilişkilidir (Aaron ve 

ark., 2010). P. aeruginosa, birçok gelişmemiş ülkede yenidoğan yoğun 

bakım ünitelerinde nozokomiyal enfeksiyonların yanı sıra pediatrik hastane 

kaynaklı bakteriyemiden de sorumludur (Foca ve ark., 2000; He ve ark., 
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2017). P. aeruginosa'nın potansiyel patojenitesi nedeniyle, bu patojenin 

saptanması için kolay, hızlı, spesifik ve duyarlı yöntemlerin geliştirilmesi 

esastır. 

Sadece genetiği değiştirilmiş lusiferazı kodalayan fajlar değil doğal 

değiştirilmemiş fajlar  da diğer bakterilerden ayrıştırılıp dışarıdan lusiferaz 

eklenerek biyolüminesan sinyal vermesi sağlanabilir. Bu platformun güzel 

bir örneğini 2017'de Yong He ve ark., P. aeruginosa’ya karşı yüksek 

özgüllüğe sahip öldürücü bir faj türü olan PAP1'i manyetik boncuklarla 

birleştirerek, P. aeruginosa'nın zenginleştirilmesi ve saptanması için 

manyetik bir PAP1 probu oluştururarak yaptılar (He ve ark., 2017).  

Manyetik PAP1 probları ilk olarak P. aeruginosa'yı yakalamak için 

kullanıldı ve ardından ATP'yi serbest bırakmak için konakçıyı enfekte edip 

parçaladı. Yaklaşık 100 dakikalık bir replikasyon döngüsünden sonra, yeni 

nesil faj virionları hedef bakterileri parçaladı ve hücre içi ATP’yi serbest 

bıraktı. P. aeruginosa'nın sayısı, bir ateşböceği lusiferaz-ATP 

biyolüminesans sistemi kullanılarak belirlendi.  Canlı P. aeruginosa tespiti 

için bu bakteriyofaj afinite stratejisi, 2,0 x 102 CFU mL-1'lik bir saptama 

limiti ile 6,0 x 102 ila 3,0 x 105 CFU mL-1'lik bir lineer aralık göstermiştir. 

Ayırma ve tespit için tüm süreç, bakteri yakalama, bakteriyofaj 

replikasyonu ve bakteri lizisi sonrasında 2 saat içinde tamamlanabilir (He 

ve ark., 2017). Bu çalışmadaki algılama şeması Şekil 3'de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Özgül bir faj kullanılarak P. aeruginosa'nın kantitatif tespiti. P. 

aeruginosa'nın zenginleştirilmesi ve faj parçalanması yoluyla bakterilerden ATP'nin 

salınması için özel bir sonda oluşturmak için son derece spesifik füzyon faj ve manyetik 

boncuk düzeneği. Faj ile enfekte bakterinin salgıladığı ATP, P. aeruginosa'nın varlığını 

ve miktarını belirlemek için ölçülmüştür (He ve ark.,2017). 

Escherichia coli 

Bakteriyofaj tabanlı biyosensör geliştirilmesinde en çok kullanılan 

bakterilerden biri gıda, su ve insan sağlığı açısından önemli olan 

Escherichia coli’dir. Önemli virülent serotipi olan E. coli O157:H7, hızla 

çoğalır ve gıdalarda kısa sürede geniş çaplı kontaminasyona neden olur. 

Özellikle NanoLuc ve diğer lusiferaz enzimi taşıyan E. coli’nin gıdada 

(Kim ve ark., 2017), suda (Alonzo ve ark., 2022; Hinkley ve ark., 2018)  ve 

genel  tespiti (Minikh ve ark., 2010) için birçok biyoluminesan bakteriyofaj 

dizayn edilmiştir.  
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Çok yeni olan bir çalışmada, canlı E. coli O157:H7 suşunun, hızlı ve 

yerinde tanımlanması için yönlendirilmiş fajla modifiye edilmiş karıştırma 

çubuğu ekstraksiyonu ve biyo-proliferasyon ile birleşen taşınabilir portatif 

bir ATP biyolüminesans sensörü tasarlanmıştır (Cao ve ark., 2023). Fajın 

yüksek özgüllüğünden ve basit sinyal ikili amplifikasyon stratejisinden 

yararlanan önerilen biyosensör, canlı bakterilerin suş seviyesinde üstün 

hassasiyetle tanınmasını sağladı. Ayrıca, taşınabilir sinyal okuması, onu 

yerinde tespit için uygun hale getirdi. Optimum koşullar altında, bu 

biyoanaliz, 30 dakika içinde 30 CFU mL-1'lik düşük saptama limiti ile 102–

107 CFU mL-1'lik saptanabilir bir aralık sağladı. Araştırmacılar, gerçek 

numuneler için saptama sonuçları, test ve plaka sayma yöntemi arasında 

hiçbir fark olmadığını, saptama süresinin ise büyük ölçüde kısaldığını iddia 

etmiştir (Cao ve ark., 2023).  

Salmonella 

Salmonella, gıda kaynaklı hastalıkların ana etkenidir ve bu patojenin 

hızlı bir şekilde tanımlanması, hastalığı önlemek için çok önemlidir. Şu 

anda çoğu tahlil, kabul edilebilir performans elde etmek için yüksek bakteri 

yükü veya uzun süreli ön zenginleştirme gerektirir. Hassasiyet kaybı 

olmadan test süresinin kısaltılması, gıda işleyicilerin ürün bekletme süresini 

güvenli bir şekilde azaltmasına izin vermek için kritik öneme sahiptir.  

Bu ihtiyacı karşılamak için Nguyen ve arkadaşları, NanoLuc lusiferaz 

raportör bakteriyofajları kullanarak Salmonella'yı tespit etmek için bir 

protokol geliştirdi (Nguyen ve ark., 2020). NanoLuc ekspres eden 

bakteriyofajlar, ön zenginleştirme olmadan kültürde mL başına 10-100 
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CFU saptama sınırına sahipti. Lusiferaz raportörleri, tüm Salmonella 

türlerini kapsayan geniş bir konakçı aralığı gösterdi ve bir raportör 269 

kapsayıcı suşun %99,3'ünü saptadı. Çapraz reaksiyon sınırlıydı ve sadece 

Enterobacteriaceae familyasının diğer üyelerinde gözlendi. Gıda matrisi 

çalışmalarında, tasarlanmış bakteriyofajlardan oluşan bir kokteyl, 7 saat 

zenginleştirme ile 25 g öğütülmüş hindi veya 16 saat zenginleştirme ile 100 

g toz bebek mamasında 1 CFU'yu doğru bir şekilde saptadı. Bu çalışmada, 

NanoLuc haberci tahlilinin kullanılması, hassasiyet kaybı olmaksızın 

zenginleştirme süresinde önemli bir azalma ile sonuçlanmıştır (Nguyen ve 

ark., 2020). 

Diğer bir çalışmada, Salmonella Typhimurium lizojenik faj SPC32H 

genomuna bir bakteriyel luxCDABE operonu ekleyerek gelişmiş bir 

biyolüminesan haberci faj SPC32H-CDABE geliştirilmiştir (Kim ve ark., 

2014). SPC32H-CDABE kullanılarak 2 saat içinde en az 20 CFU/mL saf S. 

Typhimurium kültürü tespit edildi ve sinyaller, marul, dilimlenmiş domuz 

eti ve sütte kontamine olmuş hücre sayısıyla orantılı olarak arttığı 

gözlemlendi (Kim ve ark., 2014).  

Tartışma ve Sonuç 

Biyosensörler, bakteriyel patojenlerin tanımlanmasının yanı sıra 

hastalardaki virüslerin ve hastalıkların tespiti de dahil olmak üzere birçok 

alanda büyük potansiyel göstermiştir. Bu cihazların çoğu hala 

laboratuvarların deneysel üslerinde ve ticari ürüne dönüştürülmesi yavaş 

ilerledi Asıl sorun, numunelerden istenmeyen sinyal “gürültü” nedeniyle 

bakterilerden gelen sinyallerin ayrılmasından kaynaklanan bir sinyal-
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gürültü oranını içerir. Bu nedenle biyosensörlerde hassasiyet ve 

tekrarlanabilirlik en önemli problemlerdir. Yüksek özgüllük, 

biyosensörlerin, ön zenginleştirme aşaması için zaman harcamadan, 

hassasiyetle desteklenen teşhiste ana özelliklerinden biridir. 

Son yıllarda, biyolüminesans alanındaki araştırmalar, oldukça kararlı 

lusiferaz enzimlerinin gelişimini vurgulamıştır. Bu amaçla, 

biyolüminesansın biyomedikal alanda büyük ilgi görmesini sağlayan bazı 

lusiferazlar keşfedilmiş ve değiştirilmiştir. Biyolüminesan alanındaki 

gelişmeler de lusiferazların geliştirilmeleriyle doğru orantılıdır.  

Bununla birlikte, bu faj tabanlı biyosensörlerin bazı yapısal 

dezavantajların da belirtilmesi gerekir. Fajların genomunu değiştirmek için 

yapılan emek yoğun olduğundan ve faj genomunun çoğunluğu kodlanan 

bölgeler içerdiğinden doğru genetik bilgiye sahip olunması gerekir. Faj 

kapsidinin kapasitesi doğal olarak faj genomunda sunulabilen genetik 

materyal miktarı için sınırlamalar yaratır. Raportör genleri fajlara entegre 

etmenin genel yolları homolog rekombinasyon, transpozisyon, ve doğrudan 

klonlama  içerir (Zhao ve ark., 2014). 

Ayrıca, faj parçacıklarının boyutu, nano ölçekli cihazlar gibi herhangi 

bir biyosensör yüzeyinde bir sınırlama olabilir. Fajlar, bakteriyel 

konakçılarına göre bir enzim aktivitesine sahiptir, örneğin depolimeraz 

(Aliakbar Ahovan ve ark., 2020). Biyosensör yüzeyindeki bu tür enzimatik 

aktivite, patojen teşhisinin etkinliğine katkıda bulunan çelişkili sinyallere 

neden olur. Ayrıca sonuçlar, sensör platformlarına bağlanan fajın 

tamamının kuruduktan sonra bakteri bağlama kapasitelerini kaçırdığını 
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önermektedir (Singh ve ark., 2010). Fajlar kuruduktan sonra biyosensör 

yüzeyine düştükçe, muhtemelen kuyruk liflerinin bakteriyel konakçılarına 

bağlanamaz hale gelmesi muhtemeldir (Aliakbar Ahovan ve ark., 2020). 

Bu kitap bölümünde, bakteriyofaj bazlı biyoluminüsan patojen 

tanısının özeti tartışılmaktadır. Antikorların ve nükleik asidin aynı 

özgüllüğünde karşılaştırıldığında, faj probları güçlü, dirençli ve uygun 

maliyetlidir. Son zamanlardaki araştırmalar, fajın biyokimyasal 

özelliklerine dayalı olarak sensörün yüzeyinde konumlandırıldığı ve yaygın 

bir teşhisle sonuçlanan tutarlı ve kararlı bir yüzey sağladığı yöntemlerde 

ilerlemelere yol açmıştır. Faj bazlı platformlar, bakteriyel tanıda 

iyileştirilmiş olsa da, hala gelişmekte olan bir sistemdir. Bu alanda önemli 

ilerlemeler kaydedildi ve gelecekte daha çok ticari portatif faj tabanlı 

biyosensörler geliştirilecektir. 
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GİRİŞ 

Apelin, G-proteinine bağlı apelin reseptörüne yüksek afinite ile bağlanan 

endojen bir ligand ve büyüme faktörü olan ve yakın zamanda keşfedilen bir 

peptiddir. Bu peptit, yağ dokusu tarafından salınan biyoaktif aracılar olan 

adipokin ailesine aittir (Atalay and Keskin, 2011; Bertrand, Valet et al., 

2015; Boucher, Masri et al., 2005; Kacar, Burma et al., 2019; Kurşunloğlu 

Akcılar, 2012; Ladeiras-Lopes, Ferreira-Martins et al., 2008; Tatemoto, 

Hosoya et al., 1998; Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 

İlk olarak sığır mide özsuyundan elde edilen ve 77 aminoasitten oluşan bir 

pro-peptid olan apelin ve G-protein-bağlı reseptör  olan APJ reseptörünün 

endojen ligandı, hipotalamus, mide, kalp, iskelet kası, yağ dokusu ve beyaz 

dokuda yüksek ekspresyon ile merkezi sinir sistemi dâhil olmak üzere 

çeşitli dokularda tanımlanmıştır (Castan-Laurell, Dray et al., 2011; Hosoya, 

Kawamata et al., 2000; Kawamata, Habata et al., 2001; Krist, Wieder et al., 

2013; Lee, Cheng et al., 2000; Reaux, De Mota et al., 2001). 

Apelin ve reseptörünün geniş doku dağılımına sahip olması, kan basıncının 

düzenlenmesi, vücut sıvısı homeostazı, endokrin stres yanıtı, kardiyak 

kontraktilite, anjiyogenez ve enerji metabolizması dâhil olmak üzere birçok 

fizyolojik süreçte yer alabileceğini akla getirmektedir. Bunlara ek olarak, 

bu peptit, kalp yetmezliği, obezite, diyabet ve kanser gibi patolojik süreçlere 

de katılır (Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 
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APELİN HORMONU 

Son yıllarda, artan sayıda adipoz doku kaynaklı hormon veya adipokin keşf 

edilmiştir (Boucher, Masri et al., 2005). Apelin de yakın zamanda insülin 

direnci ve obezite ile bağlantılı olan “ters farmakoloji” yaklaşımı ile 

keşfedilmiş bir hormondur. Yani ilk olarak reseptörü önce ““orfan” 

(endojen ligandı bilinmeyen) reseptör” olarak tanımlanmış ve daha sonra 

endojen ligand izole edilmiş ve karakterizasyonu ortaya konulmuştur 

(Bełtowski, 2006; Ladeiras-Lopes, Ferreira-Martins et al., 2008; Rayalam, 

Della-Fera et al., 2008; Sandal and Tekin, 2013; Xu, Tsao et al., 2011). 

1993'te O'Dowd ve arkadaşları tarafından, anjiyotensin II tip 1 reseptörüne 

(AT-1) en yakın özdeşliğe sahip bir gen tanımlandı.  AT-1'e yüksek dizi 

homolojisine rağmen anjiyotensin II'yi bağlamayan bu reseptör – APJ – 

Tatemoto ve arkadaşlarının apelin adlı seçici bir endojen ligandı tanımladığı 

1998 yılına kadar ““orfan” (endojen ligandı bilinmeyen) reseptör” olarak 

kaldı. 1998 yılında Tatemoto ve arkadaşları vazopresin reseptörünün 

izotiplerini araştırdıkları bir çalışma sırasında sığır mide dokusunda 

buldukları bir maddenin G proteinine bağlı reseptörü (APJ-GPCR/ G 

protein-coupled receptor) aktive ettiğini keşf etmiş ve peptid yapılı bu 

maddeye apelin ismini vermişlerdir (Brailoiu, Dun et al., 2002; Hosoya, 

Kawamata et al., 2000; Kawamata, Habata et al., 2001; Kurşunloğlu 

Akcılar, 2012; Ladeiras-Lopes, Ferreira-Martins et al., 2008; Reaux, De 

Mota et al., 2001; Tatemoto, Hosoya et al., 1998; Xu, Tsao et al., 2011). 

Bu hormon, geniş fizyolojik rollerinden dolayı, özellikle son birkaç yılda 

yeni terapötik araştırmalar ve ilaç tasarımı için bir hedef olarak büyük ilgi 

görmüştür (Lee, George et al., 2006). 
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APELİN YAPISI ve SENTEZİ 

İnsanlarda apelin geni Xq25-26.1 kromozomu üzerinde bulunmakta olup 

1.726 bp büyüklüğündedir. Apelin başlangıçta 77 amino asitlik bir 

prepropeptit olarak sentezlenir ve sonra daha kısa formlara bölünür (Şekil 

1) (Dray, Knauf et al., 2008; Kurşunloğlu Akcılar, 2012; Medhurst, 

Jennings, Robbins, Davis, Ellis, Winborn, Lawrie, Hervieu, Riley, and 

Bolaky, 2003; Tatemoto, Hosoya et al., 1998; Wysocka, Pietraszek-

Gremplewicz et al., 2018; Xu, Tsao et al., 2011; Yalçınkaya Kara, Serin et 

al., 2019).  

Birçok memelide salınmakta olan preproapelinin dizilimi birbirine oldukça 

benzerdir. Sentezlenen preproapelinler daha kısa fakat aktif peptidlere 

ayrılmaktadır (Kandi, 2011; Kleinz and Davenport, 2005; Lee, Cheng et al., 

2000). 

Apelin üzerine yapılan ilk çalışmalarla, önce; apelin-36 (apelin 42-77), 

apelin-17 (apelin 61-77), apelin-13 (apelin 65-77) ve apelin-13'ün 

piroglutamine edilmiş izoformu, [Pyr1]-apelin-13; daha sonraki 

çalışmalarla ise bu peptidlerden aminoasit dizisi daha kısa olanları 

tanımlandı (Apelin-9,-10, -11, -12, -13). Bu peptidlerin hepsi APJ 

reseptörüne bağlanır ve ikincil haberci sinyal yolaklarını aktive eder 

(Bertrand, Valet et al., 2015; Izgut-Uysal, Gemici et al., 2017; Kandi, 2011; 

Kleinz and Davenport, 2005; Krist, Wieder et al., 2013; Ladeiras-Lopes, 

Ferreira-Martins et al., 2008; Lee, Cheng et al., 2000; Yalçınkaya Kara, 

Serin et al., 2019). 
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APJ’nin etkinleşmesinde görevli apelin formları minimum 12 karbon 

içermelidir (Medhurst, Jennings, Robbins, Davis, Ellis, Winborn, Lawrie, 

Hervieu, Riley, and Bolaky, 2003). 

Yapılan ilk çalışmalarda Apelin-12’nin ise en kısa etkin form olduğu, daha 

az karbon içeren apelin-11 ve apelin-10 formlarının ise etkin olmadığı 

bildirilmiştir (Atalay and Keskin, 2011; Gelir, 2022; Nagpal, Patel et al., 

1997). 

Ancak sonraki çalışmalarda apelin-36’nın da bu kısa peptitler kadar aktif 

olduğu ileri sürülmüştür (Boucher, Masri et al., 2005; Kacar, Burma et al., 

2019; Kandi, 2011; Kleinz and Davenport, 2005; Lee, Cheng et al., 2000; 

Xu, Tsao et al., 2011; Yalçınkaya Kara, Serin et al., 2019). 

İn vivo metabolizması hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, apelinin 

deneysel koşullar altında ekzopeptidaz anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 

(ACE2) tarafından parçalandığı bildirilmiştir. Farmakodinamiğini 

karakterize etme çabaları, sağlam ve yaygın olarak bulunabilen bir teşhis 

analizinin olmaması ve yine apelin'in 5 dakikadan uzun olmayan bir 

yarılanma ömrü ile dolaşımdan hızla temizlendiğine inanılması  nedeniyle 

engellenmiştir (Xu, Tsao et al., 2011). 
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Resim 1 Apelin peptit izoformları (Melgar-Lesmes, Perramon et al., 2019). 
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APELİN RESEPTÖRÜ 

Birçok orfan G-protein-bağlı reseptör (endojen ligandı bilinmeyen 

reseptör), tanımlanamayan hormonlar ve nöropeptitler için spesifik 

reseptörler olarak kabul edilir (Stadel, Wilson et al., 1997). 

Apelin reseptörü de başlangıçta “orfan” (endojen ligandı bilinmeyen) 

reseptör sınıflandırıldı ve endojen ligand olan apelin tanımlanana kadar 

fizyolojik fonksiyonları hakkında çok az şey biliniyordu (Lee, George et al., 

2006). 

İnsanlarda keşfedilen APJ reseptörü ile ilişkili genler diğer birçok canlı 

türünde de yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu gen, erkeklerde 11. 

Kromozomun 11q12.1 bandında lokalizedir. Molekül ağırlığı 42,660 

kDa’dur (Kacar, Burma et al., 2019; Kawamata, Habata et al., 2001; Kleinz 

and Davenport, 2005; Kurşunloğlu Akcılar, 2012; Ladeiras-Lopes, Ferreira-

Martins et al., 2008; Sandal and Tekin, 2013; Şahin and Saral, 2016) 

Şu anda, APJ, apelin için bilinen tek reseptördür (Xu, Tsao et al., 2011). 

1993 yılında O'Dowd ve arkadaşları tarafından, polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) kullanarak 700 baz çift fragmanı tanımlanmıştır. Yaptıkları ayrıntılı 

analizlerle, GPCR'lerin (Gprotein-bağlı zar reseptörleri) transmembran 

alanları gen dizileriyle bir takım benzerlikler ortaya koymuşlardır. 380 

amino aside sahip kodlanmış protein  APJ olarak adlandırıldı. Apelin 

sisteminin karakterizasyonu, apelin reseptörü ile AT-1 reseptörleri arasında 

ilişkiyi ortaya koydu: toplam dizinin 115 aminoasidi (aa) (%30) ve 

transmembran bölgelerde 86 aa (%54) ve ayrıca her iki reseptörün doku 

ifadesinde yüksek benzerlik bulundu. Bununla birlikte, APJ reseptörünün 
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endojen bir ligandı olan apelin, AT-1 reseptörüne, anjiyotensin II (AngII), 

APJ'ye bağlanmaz (Kacar, Burma et al., 2019; Ladeiras-Lopes, Ferreira-

Martins et al., 2008; Lee, Cheng et al., 2000; Lee, George et al., 2006; 

O'Dowd, Heiber et al., 1993; Tatemoto, Takayama et al., 2001). 

Apelin reseptörünü (APJ) kodlayan gen, kromozom 11'in, 11q12 alt 

lokusunda tanımlanmıştır. Önceleri RNA transkriptleri önce beyinde 

saptanmış, ancak daha sonra apelin reseptörünün çok çeşitli dokularda 

eksprese edildiği gösterilmiştir. İnsüline yanıt veren dokularda apelin 

reseptörü yağ dokusunda, iskelet kaslarında ve kalpte ve karaciğerde daha 

düşük seviyelerde eksprese edildiği bildirilmiştir (Castan-Laurell, Dray et 

al., 2012; Dray, Knauf et al., 2008). 

1998'de Tatemoto ve çalışma arkadaşları, sığır mide ekstraktlarından, şimdi 

apelin reseptörü olarak bilinen “orfan” APJ reseptörüne bağlanan bir peptit 

saflaştırdılar. Tanımlanan gen, bir 77 amino asitli polipeptidi 

kodlamaktadır. Bu polipeptidin, molekülün apelin reseptörüne bağlanan 

kısmını içeren C-terminal kısmına APJ Endojen Ligandı için 'apelin' adı 

verilmiştir. İnsan apelin geni Xq25-q26.1 kromozomu üzerinde lokalize 

olmuştur (Lee, Cheng et al., 2000). 

Doku dağılımına bakıldığında Apelin ve reseptörünün mRNA’sı akciğer, 

kalp, adipoz doku, ince bağırsak, kolon, ovaryum, tiroid bezi, hipotalamus, 

kan damarları, gastrointestinal sistem ve yağ dokusu gibi vücudun birçok 

organ ve sisteminde yer almaktadır (Kacar, Burma et al., 2019; Kawamata, 

Habata et al., 2001; Ladeiras-Lopes, Ferreira-Martins et al., 2008; Sandal 

and Tekin, 2013; Şahin and Saral, 2016). 
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Apelin reseptörü olan APJ beyinde tercihen beyaz dokunun glial 

hücrelerinde açığa çıkmakla beraber, interlökin-2’yle aktive olmuş 

periferde bulunan mononükleer hücrelerde de tespit edilmiştir (De Mota, 

Reaux-Le Goazigo et al., 2004; Kandi, 2011). 

APJ reseptör ekspreseyonu yapılan çalışmalarla; beyinde nöronlar, 

oligodentrositler ve astrositlerde ortaya çıkarılmış durumdadır (Choe, 

Albright et al., 2000; Kurşunloğlu Akcılar, 2012). 

Apelin ve reseptörünün yapısı ve anatomik dağılımı ile anjiyotensin II ve 

anjiyotensin AT1 reseptörünün yapısı ve anatomik dağılımı arasındaki 

benzerlikler, bu yeni sinyal iletim sisteminin fizyolojik işlevleri hakkında 

ipuçları sağlar (Lee, George et al., 2006). 

Apelin, geniş fizyolojik rollerinden dolayı, yeni terapötik araştırmalar ve 

ilaç tasarımı için büyük ilgi görmüştür (Lee, George et al., 2006). 

Ağırlıklı olarak zarda yer almasına rağmen, APJ Reseptörü beyincik ve 

insan hipotalamus hücrelerinin çekirdeğinde de bulunur. Sıçan, fare ve 

insanlarda APJ reseptör dağılımının incelenmesi sonucu, merkezi sinir 

sisteminde ve ayrıca bir dizi periferik dokuda, özellikle akciğer ve kalpte 

bol miktarda eksprese edildiği sonucuna varıldı. Çok sayıda çalışma, 

kardiyovasküler sistemde APJ reseptörünün küçük intramiyokardiyal, 

renal, pulmoner ve adrenal damar endotelinde, koroner arterlerde, 

endokardiyal endotel hücrelerinde ve vasküler hücrelerde bulunduğunu 

göstermiştir (Ladeiras-Lopes, Ferreira-Martins et al., 2008). 

Apelin reseptörünün son zamanlarda bazı nöronal hücre tiplerinde 

çekirdekte yer aldığı gösterilmiştir. İmmünositokimyasal, western ve 



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 274 

 

konfokal analizler, apelin reseptörünün insan beyincik, hipotalamus ve 

insan beyinciğinden türetilen bir hücre dizisi olan D283 Med hücrelerinde 

nükleer lokalizasyonunu doğrulamıştır (Lee, George et al., 2006; Lee, 

Lança et al., 2004). 

Apelin reseptörü, siklik adenozin monofosfata (cAMP) bağımlı protein 

kinaz tarafından palmitoilasyon, glikosilasyon ve fosforilasyon için 

konsensüs bölgeleri içerir (Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 

Apelin, translasyonun ve hücre döngüsü ilerlemesinin önemli bir 

düzenleyicisi olan p70 S6 kinazı, hem fosfoinositid 3-kinaz hem de hücre 

dışı sinyalle düzenlenen kinaz (ERK) yolakları yoluyla aktive eder [19,20]. 

Ek olarak, apelinin pozitif kardiyak inotropik etkileri, fosfolipaz C ve 

protein kinaz C'yi inhibe ederek bloke edilir [21]. Ayrıca, bir murin 

enteroendokrin hücre hattından (STC-1) apelin ile uyarılan kolesistokinin 

salgılanması, hücre içi Ca2+ aracılı sinyal yerine mitojenik aktiviteli protein 

kinaz aracılığıyla olur (Lee, George et al., 2006; Wang, Anini et al., 2004). 
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APELİNİN DOKU DAĞILIMI 

İnsan, sıçan ve fareler üzerinde yapılan deneysel çalışmalarla; apelin ve APJ 

mRNA’nın, memeli dokularında yaygın olarak bulunduğu saptanmıştır. Bu 

hormon özellikle; beyin, böbrekler, akciğerler, meme bezleri, damar 

endoteli, kalp ve gastrointestinal sistemde eksprese edilir. Ayrıca 

yumurtalık, testis, yağ dokusuna da dağıldığı bildirilmektedir (Carpéné, 

Dray et al., 2007; Dray, Knauf et al., 2008; Gautier, Shay et al., 2012; Izgut-

Uysal, Gemici et al., 2017; Kawamata, Habata et al., 2001; Medhurst, 

Jennings, Robbins, Davis, Ellis, Winborn, Lawrie, Hervieu, Riley, Bolaky 

et al., 2003; Pitkin, Maguire et al., 2010; Sandal and Tekin, 2013; Tatemoto, 

Hosoya et al., 1998; Tatemoto, Takayama et al., 2001).  

En gelişmiş memeli olan insanlarda, ilk olarak merkezi sinir 

sisteminde; hipokampus, talamus, hipotalamus, spinal kord ve frontal 

kortekste bulunmuştur (21,22). Daha sonra, ise merkezi sinir sisteminin 

diğer bölgeleri ile böbrek, adipoz dokuda, kalp, akciğer, meme bezi, 

plasenta, mide epiteli, miyokard, endokard, yumurtalık, testis, yağ dokusu, 

büyük ve küçük damarların endotel tabakasında saptanmıştır (Bertrand, 

Valet et al., 2015; Brailoiu, Dun et al., 2002; Kleinz and Davenport, 2004; 

Ladeiras-Lopes, Ferreira-Martins et al., 2008; Medhurst, Jennings, 

Robbins, Davis, Ellis, Winborn, Lawrie, Hervieu, Riley, Bolaky et al., 

2003; O'Dowd, Nguyen et al., 1998; Şahin and Saral, 2016; Tatemoto, 

Takayama et al., 2001). 

Beyin, hipofiz, adrenal, vas deferens, testis, bağırsak, kalp, dalak, karaciğer 

ve böbrekte preproapelin mRNA Northern blot analizi yöntemi ile tespit 

edilmiştir (Tatemoto, Takayama et al., 2001). 
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Apelin'in gastrointestinal sistemdeki dağılımı, hem ekzokrin hem de 

endokrin fonksiyonlardaki rolleri gösterir. Apelin, mukozal epiteldeki mide 

bezlerinin hücrelerinde bol miktarda bulunur ve bu, apelin'in mide lümenine 

doğrudan salgılandığını gösterir [41] (Lee, George et al., 2006). 

Yağ dokusu sadece yağ depolayan adipositlerden oluşan bir rezervuar 

değildir. Aynı zamanda hormon salgılayan çok sayıda fizyolojik sürece de 

katılır. Farklı dokularda bulunan bir peptit olan Apelin, adipositler 

tarafından da salgılanır. Apelin, obez ve hiperinsülinemik insanlarda ve 

farelerde yukarı regüle olur. Apelin ve insülinin düzenlenmesi arasında sıkı 

bir ilişki olmasına rağmen, apelinin tüm vücut glukoz kullanımını etkileyip 

etkilemediği büyük ölçüde bilinmemektedir (Dray, Knauf et al., 2008; 

Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018; Yalçınkaya Kara, Serin et 

al., 2019). 

1999 yılında, Habata ve ark. büyük miktarlarda apelin peptitlerinin sığır 

kolostrumuna ve sütüne salgılandığını göstermiştir (Habata ve diğerleri, 

1999) (Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 

Apelin diğer dokularda ve kan dolaşımında da bulunur (Dray, Knauf 

et al., 2008). 
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Resim 4 Sıçan fare ve insanda APJ ve apelin mRNA'nın dağılımı . 
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APELİN ATILIMI 

Apelin hem dolaşımda hem de spesifik dokularda birçok izoformda bulunur 

(Janssens, de Loor et al., 2022).  

Yapılan çalışmalarda plazmada bulunan apelin formlarının daha çok apelin-

13, apelin-17 ve apelin-36 bildirilmiştir. Ancak apelinin plazmadaki 

konsantrasyonu diğer dokulara göre oldukça azdır (Földes, Horkay et al., 

2003; Sandal and Tekin, 2013). 

Bu hormonun plazma yarı ömrü kısadır ve dolaşımdan hızla 

temizlenmektedir. Bu nedenle bir ölçüm yapmadan çok az çalışıma 

yapılabilmiştir. İnsanlarda bu süre ortalama 5 dakika kadar olmakla beraber, 

Apelin-13 ve apelin 36’nın plazma yarılanma ömrünün 8 dakikayı aşmadığı 

bildirilmiştir (Janssens, de Loor et al., 2022; Japp, Cruden et al., 2008). 

Apelinin yıkım yolu kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmaların 

sonucunda apelinin enzimatik yıkımında anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 

(ACE2) ve neprilysin görev aldığı bildirilmiştir (Folino, Montarolo et al., 

2015; Janssens, de Loor et al., 2022; Şahintürk and İşbil, 2020). 

Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) fenilalaninin karboksil grubunu 

apelin-13 ve apelin-36’dan ayırmasına rağmen bu işlem bu peptidleri tam 

anlamıyla inaktive edememektedir. Apelin 13’ ün plazmadan APJ 

reseptörlerine bağlandıktan sonraki yarı ömrü 6 dakika iken reseptörden 

ayrıyken yarı ömrü 53 dakika olarak bildirilmiştir (Baysal, 2014; 

Katugampola, Maguire et al., 2001). 
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APELİN ETKİLERİ 

Apelinin; apelin-36,-17,-13 ve apelin-13'ün piroglutamatlanmış formu dâhil 

olmak üzere birkaç aktif formu vardır (Krist, Wieder et al., 2013). 

Apelinerjik sistem olarak da bilinen apelin/APJ sisteminin yaygın doku 

dağılımı, vücut sıvısı homeostazının düzenlenmesi, kan basıncı, endokrin 

stres yanıtı, kardiyak kontraktilite, anjiyogenez (Bertrand, Valet et al., 

2015) ve enerji metabolizması gibi birçok fizyolojik süreçte yer aldığını 

düşündürmektedir (Reaux, De Mota et al., 2001; Tatemoto, Takayama et 

al., 2001; Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 

Apelinin özellikle kardiyovasküler sistem, ürogenital ve gastrointestinal 

sistemler üzerinde önemli fizyolojik etkilerde bulunduğu belirlenmiştir (De 

Mota, Reaux-Le Goazigo et al., 2004; Gelen, 2019). 

Apelin aynı zamanda vazo aktif bir peptit olup, vücudun sıvı-elektrolit 

düzeyini dengelemede aktif rol oynamaktadır. Apelinin 

intraserabroventriküler (i.c.v.) bölgeye enjekte edilmesi ile plazma 

antidiüretik hormon (ADH) sekresyonu inhibisyoa uğramakta ve yine 

böbreklerdeki sirkülasyonuyla ise ADH’nın antidiüretik etkisini 

engelleyerek diürezise neden olur. Apelin aynı zamanda böbrek kan akışını 

etkileme yoluyla vazopresinin antidiüretik etkisini azaltmaktadır (Gelen, 

2019). 

Kardiyovasküler sistem apelinin ana hedeflerinden biri olmakla beraber kan 

akışının düzenlenmesinde ve arteriyel kan basıncının düşürülmesinde 

oldukça etkilidir. Apelinin damar sistemi üzerinde vazodilatasyona neden 

olduğu, bunu da endotel hücrelerde epitelial nitrik oksit (NO) sentetaz ile 
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NO sentezini arttırma yolu ile cGMP düzeyini arttırarak yaptığı ve böylece 

kan basıncını düşürdüğü bildirilmiştir (Gelen, 2019; Karadag, Gursu et al., 

2013).  

Apelin yakın zamanda gastrointestinal sistemden de izole edilmiştir. Ancak 

apelinin iştahı, beslenme ve sindirim sistemi metabolizması üzerindeki 

etkileri tam olarak aydınlatılamamıştır. Bununla birlikte apelinin midenin 

boşalmasını, bağırsaklardan besin geçişini ve defekasyonu önemli ölçüde 

yavaşlatabildiği, gastrik asit ve kolesistokinin salgısında ise artışa neden 

olduğu ifade edilmiştir (Gelen, 2019; Ohno, Yakabi et al., 2012). 

Ayrıca, apelinin kolesistokinin (CCK) salgılanması üzerindeki etkisi ve 

apelin ile uyarılan CCK salgılanmasında MAPK, protein kinaz C (PKC) ve 

hücre içi Ca2 sinyalleşmesinin rolü in vitro olarak test edilmiştir (Gelen, 

2019). 

Apelinin ürogenital sistemde çeşitli dokularda bulunması ile birlikte üreme 

kontrolü üzerindeki etkileri de bazı araştırmacılar tarafından araştırılmıştır. 

Yapılan araştırmalardan birinde; Apelin-APJ sisteminin corpus luteumda 

meydana gelen vasküler değişikliklerden sorumlu olduğu bildirilmiştir. 

Luteal kan akımındaki akut artışlar luteolizi başlatmada önemlidir ve kan 

akımında meydana gelen bu artışlardan da luteal nitrik oksit (NO) 

vazodilatasyon mekanizması rol oynamaktadır ki apelinin NO aktivasyonu 

üzerinde rolü bulunmaktadır (Gelen, 2019; Sandal, Tekin et al., 2015; 

Schilffarth, Antoni et al., 2009). 

Apelinin erkek üreme sistemindeki etkinliği ise negatif yönde olduğu 

yapılan ortaya konulmuş durumdadır. Erkek sıçanlarda, 
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intraserebroventriküler Apelin-13 enjeksiyonunun, luteinize edici hormon 

(LH) salınımını inhibisyona uğrattığı, leyding hücrelerinde azalmaya neden 

olduğu ve böylece testosteron sekresyonunu azalttığı belirtilmiştir (Gelen, 

2019; Sandal, Tekin et al., 2015). 

Apelinin solunum sistemi üzerinde de etkilere sahip olduğu bazı 

çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu çalışmalardan birinde; apelin-13’ün 

nükleus traktus solitaryusa mikroenjeksiyonunun ise sıçanlarda apne ile 

sonuçlandığı bildirilmiştir (Sandal and Tekin, 2013). 

SONUÇ Ve ÖNERİLER 

Apelin ve reseptörünün patolojilerdeki işlevinin daha iyi anlaşılması, yeni 

tıbbi bileşiklerin geliştirilmesine yol açabilir (Wysocka, Pietraszek-

Gremplewicz et al., 2018). 

Yapılan çalışmalar ışığında; Apelin/APJ ekspresyonunun, birçok doku 

tipinde yaygın olarak meydana geldiği ve apelin/APJ sisteminin 

anjiyogenez, enerji metabolizması, sıvı homeostazı ve kardiyovasküler 

sistemin düzenlenmesi gibi çeşitli fizyolojik süreçlerde yer aldığı 

görülmektedir. 

Bununla birlikte, patolojik sürece yol açan mikro çevresel koşulların 

değişmesi, apelinin rolünde bir değişime neden olabilmektedir. Bu nedenle 

apelinerjik sistem, kalp yetmezliği, hipoksiye bağlı hastalıklar, obezite, 

diyabet ve kanser gibi bazı patolojik durumlarla ilişkili olabilmektedir. 

Bu bağlamda; apelin ile ilgili daha fazla ve multidisipliner çalışmaların 

yapılarak meydana getirdiği gerek fizyolojik ve gerekse patolojik etkilerin 
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ortaya çıkarılması özellikle yeni terapötik yaklaşımları geliştirmek adına 

bilime önemli katkı sağlayacağı söylenebilir. 
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GİRİŞ 

Apelin reseptörü on yıldan fazla bir süre önce keşfedilmiş olmasına rağmen, apelin 

sisteminin fonksiyonel karakterizasyonu, endojen ligandlarının tanımlanmasının 

ardından ancak son zamanlarda başlamıştır. Bu hormon, geniş fizyolojik 

rollerinden dolayı, özellikle son birkaç yılda yeni terapötik araştırmalar ve ilaç 

tasarımı için bir hedef olarak büyük ilgi görmüştür (Lee, George et al., 2006). 

Apelinerjik sistem olarak da bilinen apelin/APJ sisteminin yaygın doku dağılımı, 

birçok fizyolojik süreçte yer aldığını düşündürmektedir (Reaux, De Mota et al., 

2001; Tatemoto, Takayama et al., 2001; Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 

2018). 

APELİNİN MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNE ETKİSİ 

Apelin'in biyolojik aktivitesi tam olarak keşfedilmeyi beklemektedir. Merkezi sinir 

sisteminde apelin-immünoreaktivite (irAP) ifade eden nöronların dağılımı ve 

tipleri hakkında sınırlı bilgi mevcuttur. Her iki cinsiyetten de yetişkin Sprague-

Dawley sıçanların beyninde irAP ifade eden nöronları belirlemek için yapılan 

immünohistokimyasal çalışmalarda apelin pozitif ancak nörofizin I negatif 

nöronların vazopressinerjik olmasının muhtemel olduğunu, bununla beraber, irAP 

hipotalamik nöronlar hem vazopressin hem de oksitosin içeren nöronları 

oluşturduğu gözlenmiştir. Apelin reseptör mRNA'sının vazopressin nöronlarında 

eksprese edildiği bildirilirken. oksitosin nöronlarında da eksprese edilip edilmediği 

bilinmemektedir (Reaux, De Mota et al., 2001; Tatemoto, Hosoya et al., 1998). 

Apelin reseptörlerinin ligandı içeren nöronlar üzerindeki fonksiyonel önemi açık 

değildir. Genel olarak paraventricular nucleus (PVH) ve supraoptic nucleusun 

(SO) magnoselüler nöronlarındaki vazopressin ve oksitosinin sinir uçlarına 
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taşındığı ve arka hipofiz bezi içindeki kan kılcal damarlarına atıldığı kabul 

edilmektedir (Brailoiu, Dun et al., 2002; Tatemoto, Hosoya et al., 1998). 

Bununla birlikte, irAP, peptidi doğrudan yerel kan damarlarına salgılayabilen ve 

böylece vazopressinerjik nöronlar üzerinde bulunan apelin reseptörlerine erişim 

sağlayan accessor neurosekretuar nucleus’un (Acc) magnoselüler hücrelerinde de 

mevcuttur. Bu bağlamda, apelin peptit fragmanları K17F veya pE13F'nin 

intraserebroventriküler enjeksiyonunun, vazopressin salınımını inhibe ettiği 

bildirilmiştir. Aynı bölgede apelin reseptörlerinin saptanması ile birlikte ön hipofiz 

hücrelerinde irAP bulunması, apelinin adenohipofizer hormon salınımının 

düzenlenmesinde rol oynadığını düşündürmektedir (Brailoiu, Dun et al., 2002; 

Reaux, De Mota et al., 2001). 

Sıçanlarda apelinin vazopressin salınımını engellemeye ek olarak, intravenöz 

apelin uygulamasının hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını azalttığı ve 

intraperitoneal enjeksiyonun içme davranışını arttırdığı bildirilmiştir. Öte yandan, 

(Pyr(1)) Apelin-13 in vitro olarak insan safen damarını daraltmıştır. Bu farklı yanıt, 

periferik ve beyin dokularında apelin reseptörlerinin geniş bir dağılımınıdan 

kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür (Brailoiu, Dun et al., 2002; De Mota, Lenkei 

et al., 2000; Katugampola, Maguire et al., 2001; Lee, Cheng et al., 2000). 

APELİN ENERJİ METABOLİZMASI İLİŞKİSİ 

Apelin, bir adipokin olarak leptin ve adiponektine ek olarak enerji 

metabolizmasında rol alan yeni bir hormondur (Bertrand, Valet et al., 2015). 

Ayrıca, hem hayvanlarda hem de insanlarda yapılan farklı çalışmalar, plazma 

apelin konsantrasyonlarının genellikle obezite ve tip 2 diyabette arttığını 

göstermiştir (Bertrand, Valet et al., 2015). 
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Apelin Obezite İlişkisi 

Apelin ve apelin reseptörünün (APJ) hipotalamus, mide mukozası ve yağ 

hücrelerinde rapor edilen dağılımı, apelin sisteminin gıda alımını takiben iştah, 

sindirim ve metabolizmayı modüle etmede rolleri olduğu fikrine yol açmıştır (Lee, 

George et al., 2006). 

 Yapılan son çalışmalarda ise apelinin yağ dokusunun yeni bir üyesi olduğu ve 

apelin mRNA’sının ve proteininin deney hayvanlarının ve insanların subkutan yağ 

dokularındaki yağ hücrelerinde ve vasküler stromal parçalarında tespit edildiği 

bildirilmiştir (Cheng, Cheng et al., 2003). 

Yağ hücrelerinde apelin ekspresyonu açlık ile kuvvetli bir şekilde baskılanmakta 

ve tekrar beslenmeden sonra insüline benzer şekilde artış göstermektedir. Apelinin 

yağ dokudaki apelin gen ekspresyonunun insülin ve TNF-α tarafından uyarıldığı 

belirtilmiştir (Boucher, Masri et al., 2005). Buna göre, plazma apelin seviyeleri 

şişmanlıkta, insülin direnci ve hiperinsülinemi ile bağlantılı olarak artmaktadır. 

Apelinin yağ doku hormonu olarak muhtemel rollerinden biri de gıda alımını 

düzenlemesi olabilir. Tok sıçanlarda apelinin intraserebro-ventriküler enjeksiyonu 

yemek alımına etki etmezken, aç hayvanlarda ise doza bağımlı olarak yemek alımı 

artmaktadır. Bu da apelinin santral olarak anoretik etki gösterdiğini 

düşündürmektedir. Apelin yağ hücreleri arasında benzersiz özellikleri olan, 

şişmanlıkta devreye giren ve yararlı özellikler gösteren yeni bir adipositokindir 

(CESUR and GÖKÇİMEN, 2012; Lee, George et al., 2006). Obez genç hastaları 

inceleyen çalışmalarda, sağlıklı hastalara göre apelin-12 plazma seviyesinin 

düşmesi, insülin direnci ve yağlanmanın şiddeti ile ilişkilendirilmiştir (Kotanidou, 

Kalinderi et al., 2015; Tapan, Tascilar et al., 2010). Başka bir çalışmada, bozulmuş 

insülin duyarlılığının neden olabileceği obezite ve obezite ile ilişkili insülin direnci 
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olan hastalarda apelin-12 serum konsantrasyonunun arttığı bildirilmiştir (Krist, 

Wieder et al., 2013). 

Obez ve insüline dirençli yüksek yağlı diyet dişi farelerde, plazma apelin-12 

konsantrasyonu değişmediği, ancak beyaz yağ dokusunda apelin gen ekspresyonu 

seviyesinin yükseldiği ve kahverengi yağ dokusu, karaciğer ve böbreklerde 

azaldığı, apelinerjik sistemin obezite altında bu dokulardaki çeşitli işlev 

bozukluklarında rol oynayabileceğini düşündürmektedir (Butruille, Drougard et 

al., 2013). Ek olarak, obez hastalarda hipokalorik diyete bağlı kilo kaybından sonra 

plazma apelin (tüm formlar) seviyesi önemli ölçüde azalmaktadır. Plazma apelin 

seviyelerindeki diyete bağlı değişiklikler, plazma insülini ve TNF-α seviyeleri gibi 

metabolik değişkenlerin diyete bağlı azalmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bununla 

birlikte, düşük kalorili diyet sonrasında apelin ve APJ ekspresyonu da azalmıştır. 

Bazı veriler, plazma insülin düzeyi ile adipositlerdeki apelin ekspresyonu arasında 

bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Obez farelere insülin verilmesi, PI3K/Akt, 

PKC ve MAPK yollarının aktivasyonu ile ilişkili olabilecek apelin gen 

transkripsiyonunu arttırmıştır (Boucher, Masri et al., 2005). Apelin ayrıca 

adipositlerde lipoliz azalmasında rol oynar(Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et 

al., 2018).  

Ayrıca, ekzojen apelinin, farklılaşmış adipositlerin sayısını azalttığı ve hücrelerin 

içindeki lipid damlacıklarının boyutunu arttırdığı bildirilmiş olup, böylecede 

apelinin lipolizi baskılayabileceği düşünülmektedir. İlginç bir şekilde, yağ dokusu 

büyümesi anjiyogenez ile ilişkilidir. Obezite altında meydana gelen adiposit 

birikimi, lenfatik damarların yapısı ve işlevi ile yakından bağlantılı olabileciği 

bildirilmiştir. Apelin sinyali, gelişmiş lenfatik ve kan damarları bütünlüğünü 

korurken diyet yağ asitleri tarafından indüklenen lenfatik ve kan damarlarının artan 

geçirgenliği, apelin tarafından bir yağ birikimi bloğuna yol açmaktadır. Bu 

sonuçlar, apelinin obezitede önemli bir rol oynayabileceğini ima etmektedir. Obez 
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hastalarda, obez olmayan kontrollere kıyasla plazma apelin seviyesi değişir. 

Apelin, adipositlerde lipolizi inhibe eder ve yağ dokusunda anjiyogenezde yer alır. 

Ancak apelinin obezitedeki rolünü araştıran çalışmaların bulguları tutarsızdır ve 

bu konuda hala birçok boşluk bulunmaktadır (Sawane, Kajiya et al., 2013; Than, 

Cheng et al., 2012; Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 

Ayrıca, morbid obezitesi olan hastalarda önemli ölçüde artan apelin mRNA 

ekspresyonunun ve dolaşımdaki apelinin, obezite cerrahisine yanıt olarak önemli 

kilo kaybı ile önemli ölçüde azaltılabileceği gösterilmiştir (Krist, Wieder et al., 

2013). 

Apelinin Glukoz Metabolizması Üzerine Etkileri 

Günümüzde apelinin glukoz metabolizması ve insülin duyarlılığı ile yakından 

ilişkili olduğuna dair kanıtlar artmaktadır. Bununla birlikte, şu anda diyete bağlı 

obeziteye sahip olanlarda apelinin glukoz homeostazı üzerindeki etkileri, periferik 

dokular ve merkezi sinir sistemi arasında net bir şekilde koordineli 

görünmemektedir. Apelin/APJ sistemi, anormal apelin konsantrasyonları 

nedeniyle vücut üzerinde zararlı etkiler ortaya çıkabilmesine rağmen, glukoz 

alımını arttırmada, genel glukoz kullanımını arttırmada ve insülin direncini 

iyileştirmede potansiyel bir terapötik hedef haline gelmiştir. Sonuç olarak, bir dizi 

dokuda bulunan ve aynı zamanda adipositler tarafından üretilen ve salgılanan 

küçük bir peptit olan Apelin, enerji metabolizmasında ve insülin duyarlılığının 

iyileştirilmesinde güçlü fonksiyonlara sahip yeni bir oyuncu olarak ortaya 

çıkmıştır (Castan-Laurell, Dray et al., 2012)  

Düşük doz intravenöz (IV) apelin, normal farelerde kan şekerini azaltabildiği gibi 

glikoz toleransını iyileştirebilir. Hiperinsülinemik-öglisemik clamp sırasında 

hepatik glukoz üretimi tamamen inhibe edildiğinde, apelin iskelet kaslarının ve 
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yağ dokularının glukoz alımını artırarak kan glukozunu azaltabilir ve böylece 

genel glukoz kullanımını teşvik edebileceği bildirilmiştir (Bertrand, Valet et al., 

2015; Castan-Laurell, Dray et al., 2011).  

Sorhede Winzell ve arkadaşları, apelinin, farelerde in vivo ve izole Langerhans 

adacıklarında in vitro olarak glukoz tarafından uyarılan insülin salgılanmasını 

inhibe ettiğini bildirmişlerdir. Apelin tarafından aktive edilen hücre içi yol, adenil 

siklazın Gi aracılı inhibisyonundan ziyade, PI3-kinaza bağlı bir fosfodiesteraz 3B 

aktivasyonu ile β hücrelerinde cAMP seviyelerinde bir azalmayı içerir (Sörhede 

Winzell, Magnusson et al., 2005). 

Uzun süreli apelin tedavisi (10 hafta), tip I diyabetin genetik bir modeli olan Akita 

farelerinde pankreas adacık morfolojisini ve insülin içeriğini artırır. Aynı zamanda 

bu tedavi şekli Akt, Erk ve AMPK'ye bağlı sinyal yollarını aktive eder ve 

endoplazmik retikulum stresinde yer alan IRE1α ve PERK sinyal yolunun yukarı 

regülasyonunu azaltır (Castan-Laurell, Dray et al., 2012; Chen, H., Zheng, C. et 

al., 2011). 

Apelin ile indüklenen glukoz taşınması, izole fare adipositlerinde henüz rapor 

edilmemiş olsa da, apelin, insan adipoz doku eksplantlarında AMP-Aktive Edici 

Protein Kinaz’a (AMPK) bağlı bir şekilde glukoz taşınmasını uyarır. Bu, PI3K/Akt 

aktivasyonuna bağlı bir mekanizma yoluyla 3T3-L1 adipositlerinde de 

gözlenmiştir. Ayrıca insüline dirençli 3T3-L1 hücrelerinde (TNFa tedavisine bağlı 

olarak) apelinin, insülin ile uyarılan glukoz taşınmasını artırdığı görülmüştür 

(Bertrand, Valet et al., 2015). 
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Apelin'e yanıt olarak obez ve insüline dirençli farelerde tüm çalışmalarda açlık kan 

şekerinde önemli bir düşüş rapor edilmemesine rağmen, azalmış insülinemi 

sıklıkla gözlenmiştir. Bu, gelişmiş insülin duyarlılığının veya ekzojen apelinin 

pankreas üzerindeki doğrudan etkisinin bir sonucu olabilir. Buna göre apelinin, 

farklı glikoz konsantrasyonları tarafından uyarılan insülin salgısını azalttığı 

gösterilmiştir. Bu nedenle, AMPK'yi aktive ederek ve insülin sinyalini atlayarak 

apelin, insüline dirençli koşullarda önemli bir etkiye sahip olabilecek doğrudan 

anti-diyabetik etkiler uygular (Bertrand, Valet et al., 2015; Chen, Hong, Zheng, 

Chenghong et al., 2011; Guo, Li et al., 2009). 

Resim 1 Apelin; Hedef Organlar ve Metabolik Etkiler (Bertrand, Valet et al., 2015); 

G proteinine bağlı  reseptör APJ'nin ligandı olan Apelin, çeşitli metabolik fonksiyonları 

uyarır (yeşil oklar/kutular) ve lipolizi inhibe eder (turuncu oklar/kutular) ve farklı sinyal 

yolları yoluyla insülin salgılanmasını engeller. 
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APELİN ve İSKELET KASI 

Kastaki insülin direnci, bozulmuş glukoz alımı, azalmış glikojen sentezi, yetersiz 

yağ oksidasyonu ve sonuç olarak yağ birikimi ve hücresel stres ile karakterizedir. 

Obez ve insüline dirençli farelerin 4 hafta boyunca Pyr(1)-apelin-13 ile kronik 

tedavisinin, mitokondriyal biyogenezde bir artışın yanında, hem intramiyofibriler 

hem de subsarkolemmal soleus kası mitokondrilerinin ultra yapısındaki olumsuz 

değişikliklerde bir azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. Bu etkiler, artan 

mitokondriyal DNA ve peroksizom proliferatörü ile aktive olan reseptör g-

koaktivatörü 1a (PGC1a), nükleer solunum faktörü-1 (NRF-1) ve mitokondriyal 

transkripsiyon faktörü A (TFAM) artışı ile ilişkilidir (Attané, Foussal et al., 2012). 

Apelin ile tedavi edilen farelerde gözlenen daha düşük asilkarnitin seviyeleri, 

iskelet kasında gelişmiş insülin duyarlılığı ile ilişkilendirilebilir, çünkü apelin ile 

tedavi edilen farelerin kaslarında insülin ile uyarılan glikoz alımı önemli ölçüde 

artar. Son olarak, apelin ile tedavi edilen farelerin kaslarında mitokondriyal 

solunum kapasitesi de artar. Yüksek yağlı diyet ile beslenen apelin transgenik 

(Apelin-Tg) farelerde, PGC-1a ekspresyonunda değişiklik olmaksızın iskelet 

kaslarında artmış mitokondriyal DNA bulunmuş, bununla beraber tip I kas lif 

oranının arttığı tespit edilmiştir. Bu artışın tip II kas lifinden tip I kas lifine geçişin 

mi yoksa tip I kas liflerindeki artışın bir sonucu mu olduğu hala bilinmemektedir. 

Apelin veya aşırı eksprese eden apelin ile tedavi edilen farklı kemirgen 

modellerinde, iskelet kasında artan mitokondriyal uncoupling protein 3 (UCP3) 

ekspresyonu da gözlenmiştir. Böylece, apelin aşırı ekspresyonu, insüline dirençli 

kasların metabolizmasını geliştirir ve kas kütlesinin insülin duyarlılığı ve glukoz 

alımındaki önemli metabolik rolü göz önüne alındığında, diğer dokular dâhil 

olabilse de, genel insülin duyarlılığının üstesinden gelmek için yeterli olabilir 

(Castan-Laurell, Dray et al., 2012; Yamamoto, Habata et al., 2011). 
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Resim 2 Apelin'in iskelet kası metabolizması üzerindeki etkisi (Castan-Laurell, Dray et 

al., 2012). 

Apelin, AMP ile aktive olan protein kinazın (AMPK) aktivasyonu yoluyla, kasta 

peroksizom proliferatörü ile aktive olan reseptör g-koaktivatör 1a ekspresyonunu artırarak 

yağ asidi oksidasyonuna ve nükleer solunum faktörü-1 (NRF-1) ve mitokondriyal 

transkripsiyon faktörü A'ya (TFAM) yol açar. NFR-1 ve TFAM birlikte mitokondriyal 

biyogenezi (Mt DNA) ve mitokondriyal oksidatif fosforilasyon kapasitesini (OXPHOS 

proteinleri) destekler. AMPK aktivasyonu ayrıca glikoz alımı üzerindeki insülin etkisini de 

arttırır. 

APELİN ve KARDİOVASKÜLER SİSTEM 

Genel olarak, apelin sisteminin, özellikle kardiyovasküler sistem, hipotalamus ve 

adipoinsüler eksende olmak üzere birçok fizyolojik rolü vardır. Bugüne kadarki 

kanıtlar, apelinin hem dolaşımdaki hem de parakrin hormonu ve nöromediatör 

olarak hareket ettiğini göstermektedir. Apelin izole sıçan kalplerine 

uygulandığında en güçlü endojen pozitif inotropik maddelerden biridir. Bu, 

apelinin kalp kası üzerindeki doğrudan etkisini doğrulamakta ve potansiyel 

patofizyolojik öneme sahip olabileceğini göstermektedir. Sol ventrikül destek 
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sisteminin implantasyonundan önce ve sonra kalp yetmezliği olan hastalarda 

yapılan bir çalışma, apelin reseptörünü kodlayan genin önemli ölçüde ve tutarlı bir 

şekilde yukarı regüle edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca kalp yetmezliği 

hastalarında atriyal apelin ve atriyal ve ventriküler apelin reseptör mRNA'sı 

azalmaktadır. Buna karşılık, artan anjiyotensin II konsantrasyonları, sol ventrikül 

disfonksiyonunun ve kalp yetmezliğinin ilerlemesi ile ilişkilidir. Bu gözlemler, 

artan anjiyotensin II seviyelerine benzer şekilde azalan apelin seviyelerinin kalp 

yetmezliğinin patofizyolojisinde bir rolü olabileceği olasılığını ortaya koymaktadır 

(Chen, Ashley et al., 2003; Földes, Horkay et al., 2003; Lee, George et al., 2006; 

Szokodi, Tavi et al., 2002). 

Apelin'in kalp yetmezliğinde potansiyel terapötik uygulamasını desteklemek için, 

apelin ile in vivo kronik tedavi, ventriküler hipertrofiye neden olmadan kalp 

debisini arttırır [33]. Ayrıca apelin, kalbin kompliyansını ve kontraktil rezervini 

artırırken kardiyak yükü azaltır, bu da kalp yetmezliği sırasında gelişen karşı 

düzenleyici mekanizmalarda rol oynadığını gösterir. Bu sonuçlar apelin sisteminin 

iskemik kalp hastalığı ve kalp yetmezliğinin tedavisi için çekici bir terapötik hedef 

olduğunu göstermektedir (Ashley, Powers et al., 2005; Lee, George et al., 2006). 

Kalp Miyokardiyal enerji metabolizması, hem sağlıkta hem de hastalıkta kalp 

fonksiyonunun düzenlenmesinde hayati bir rol oynar. Apelin, metabolik ve 

kardiyovasküler hastalıklar arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamaya yardımcı 

olabilecek önemli ve umut verici bir adipokin olabilir. Apelin, güçlü doza bağımlı 

pozitif inotropik, vazodilatör etkilere sahiptir ve miyokardiyal verimliliği artırır. 

Apelin, PI3k-Akt gibi hücre içi yolları uyararak veya endoplazmik retikulum 

stresinin neden olduğu apoptozu azaltarak iskemi/reperfüzyonda koruyucu bir rol 

oynar. Apelin'in, reaktif oksijen türlerinin üretimini inhibe ederek ve katalaz 

aktivitesini uyararak, basınç aşırı yüklenmesinin neden olduğu kardiyak 

hipertrofik yeniden şekillenmenin ilerlemesini önlediği yakın zamanda 
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gösterilmiştir. Bu sonuçlar, apelinin, yetersiz kalpte oksidatif strese karşı 

kardiyomiyosit antioksidan rezervinin güçlü bir düzenleyicisi olduğu önermesini 

desteklemektedir (Castan-Laurell, Dray et al., 2012; Foussal, Lairez et al., 2010; 

Gray and Kim, 2011; Szokodi, Tavi et al., 2002; Tao, Zhu et al., 2011). 

APELİN'İN HİPOTANSİF ETKİSİ 

Apelin, kan basıncını düşürücü etkiye sahip olan kan damarlarının kontraktilitesini 

düzenler. Apelin-13'ün kan basıncını düzenlediği ilk defa, anestezi uygulanmış 

sıçanlarda 1 mg ve 2 mg'lık intravenöz (i.v.) apelin enjeksiyonun yapıldığı bir 

çalışmada bildirilmiştir. Bu çalışmada apelinin kalp hızında hiçbir değişiklik 

olmaksızın ortalama arteriyel kan basıncında (MABP) 12 mmHg'lik geçici bir 

düşüşe neden olduğu bildirilmiştir (Lee, Cheng et al., 2000; Lee, George et al., 

2006). Kan basıncında apelin kaynaklı azalmaya nitrik okside bağlı bir mekanizma 

aracılık etmektedir (Tatemoto, Takayama et al., 2001). 

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, apelin-12 ve apelin-13'ün normotansif 

sıçanlarda MABP'yi düşürmede eşit güce sahip olduğunu ortaya koyarken, apelin-

13'ün hipertansif sıçanlarda apelin-12'den daha güçlü olduğunu ortaya 

koymaktadır [23] (Lee, George et al., 2006; Tatemoto, Takayama et al., 2001). 

Başka bir çalışmada, kemirgenlere i.v. apelin enjeksiyonu, MABP'yi azalttı ve kalp 

hızını artırdı [35]. Ancak ganglionik blokaj sonrası kalp hızında bir değişiklik 

gözlenmediği için kalp hızındaki artış hipotansiyonun dolaylı etkisine bağlanmıştır 

(Cheng, Cheng et al., 2003; Lee, George et al., 2006). 

Apelin-13'ün nükleus traktus solitarius ve rostral ventrolateral medullaya enjekte 

edildiği bir başka çalışmada da arter basıncındaki artışın ortaya çıktığı 

bildirilmiştir (Kagiyama, Fukuhara et al., 2005; Lee, George et al., 2006). 
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Apelin'in bir vazodilatör gibi davrandığına ve hastalık durumlarında apelin 

duyarlılığının değişebileceğine dair kanıtlar, apelin sistemini kan basıncını 

düzenleyen ilaçların geliştirilmesi için umut verici bir hedef haline getirmektedir 

(De Mota, Lenkei et al., 2000). 

Resim 3 Endoteldeki apelin/APJ etkileşimindeki vazomotor etkilerden sorumlu hücre içi 

yollar (Ladeiras-Lopes, Ferreira-Martins et al., 2008). 

APELİN ve HYPOKSİ 

Hipoksi, genellikle kan akışının kesilmesi, iltihaplanma, sepsis veya 

hipertansiyonun neden olduğu ve hipoksi ile indüklenebilir faktörün (HIF-1) 

salınımına yol açan bir vücut durumudur. Apelin, PI3K/Akt, ERK, MAPK, AMPK 

ve eNOS yolları aracılığıyla iskemiye karşı koruyucu rol oynar (Wysocka, 

Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 

Hipoksinin ana nedenleri, organlara ve dokulara kan iletiminin kısıtlanması ile 

karakterize edilen iskemi ve reperfüzyon (I/R) patolojik durumlarıdır. İ/R, 

miyokard enfarktüsü, iskemik inme, akut böbrek hasarı, travma, dolaşım durması, 

orak hücre hastalığı ve uyku apnesi dahil olmak üzere bir çok patolojik duruma 
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neden olabilir. Renal İ/R, sistemik hipotansiyon, kalp durması, renovasküler 

cerrahi ve aort klemplenmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Sağıroğlu ve 

arkadaşları apelinin renal I/R'yi takiben renal fonksiyonlar üzerindeki etkisini 

incelediği bir çalışmada, operasyon öncesi I/R sıçan modeline uygulanan apelin-

13’ün, renal I/R hasarınından koruyucu, fonksiyonel etkiler ile sonuçlandığını 

bildirmiştir. Sıçan böbrek I/R hasarından sonra uygulanan apelin-13'ün doza 

bağımlı bir şekilde antioksidan enzim aktivitesini arttırdığını, lipid oksidasyonunu 

önlediğini ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösteren başka bir çalışmada 

da aynı sonuçlara varılmıştır.  Sıçan birincil Müller hücrelerinin apelin-13 ile 

inkübasyonu, hücre canlılığının, göçünün  ve glial fibril asidik protein ve VEGF 

ekspresyonunun artmasına neden olduğu, bunun da Müller hücrelerinin hipoksi 

koşullarına karşı önemli ölçüde korunmasına yol açtığı bildirilmiştir (Bircan, Çakır 

et al., 2016; Eltzschig and Eckle, 2011; Lu, Jiang et al., 2013; Sagiroglu, Torun et 

al., 2012; Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 

Apelin-13, sıçanlarda geçici bir fokal inme modelinde beyin enfarktüsü boyutunu 

doza bağlı bir şekilde azalttığı, bu peptidin merkezi uygulamaları, beyin hasarına 

ve beyin ödemine karşı koruyucu bir etki göstererek apoptozu önlediği (Khaksari 

ve ark., 2012),  kronik normobarik hipoksiye maruz kalan sıçanlar üzerinde 

anksiyolitik bir etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Khaksari, Aboutaleb et al., 

2012).  

APELİN ve KANSER 

Proliferatif sinyallemeyi sürdürmek, büyüme baskılamasından kaçınmak, istila ve 

metastazı aktive etmek, replikatif ölümsüzlüğü sağlamak, anjiyogenezi 

indüklemek ve hücre ölümüne direnmek dâhil olmak üzere kanserin birçok iyi 

bilinen ayırt edici özelliği vardır.(Hanahan and Weinberg, 2011). 
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Apelin, tümör büyümesi, kanser hücresi göçü, neoanjiyogenez, apoptoz 

baskılanması ve hatta metastaz indüksiyonunun düzenlenmesinde rol oynayabilir. 

Çeşitli apelin  peptitleri, kolanjiokarsinom (CAA), küçük hücreli olmayan akciğer 

kanseri (NSCLC), mide kanseri, prostat kanseri, yumurtalık kanseri ve oral 

skuamöz hücreli karsinom olmak üzere birçok kanser hücresi türünün tümör 

büyümesini ve çoğalmasını uyarabilir (Berta, Kenessey et al., 2010; Feng, Yao et 

al., 2016; Hall, Ehrlich et al., 2017; Heo, Kim et al., 2012; Hoffmann, Fiedor et al., 

2017; Tekin, Sandal et al., 2014; Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 

Kanser hücrelerinin göçü kesinlikle metastaz ile ilişkilidir. Farelerde, apelin-13, 

implante edilmiş apelin aşırı eksprese eden melanom hücrelerinin lenf düğümleri 

metastazını uyarabilir. Epitelyal-mezenkimal geçişin (EMT) kanser hücresi 

metastazının başlangıç aşamasında yer alabildiği de bilinmektedir. Apelinerjik 

sistemin EMT'deki rolü tartışmalıdır. Apelin, birincil insan renal proksimal tübüler 

epitel hücrelerinde hücre göçünü ve metastazı indükleyebilmesine rağmen, apelin-

13 ayrıca TGF-β (dönüştürücü büyüme faktörü-β) ile indüklenen EMT'yi de inhibe 

etmiştir. Bu engelleyici etki, Smad-2/3 ve PKC-ε'ye katkıda bulunmuştur (Berta, 

Hoda et al., 2014; Wang, Diao et al., 2017; Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et 

al., 2018). 

APJ protein doku ekspresyonu, kemoradyoterapi ve endostar (modifiye edilmiş bir 

rekombinant insan endostatini) kullanılarak tedavi gören GC hastalarında terapi 

yanıtını ve prognozu tahmin etmek için bir biyobelirteç olarak kullanılabilir, çünkü 

tedavi yanıtı zayıf olan bu hastalarda, yanıtı iyi olanlara kıyasla APJ ekspresyonu 

önemli ölçüde artmış olduğu görülmüştür (Hao, Li et al., 2017). Apelin ayrıca 

diğer kanser tedavileri için öngörücü bir biyobelirteç olarak da kullanılabilir 

(Zuurbier, Rahman et al., 2017).  
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Özetle apelin ve reseptörü birçok kanser türünde bulunmaktadır. Çoğu durumda, 

sağlıklı kontrole kıyasla apelin/APJ mRNA veya peptit/protein seviyeleri yükselir. 

Ek olarak, apelinerjik sistem kanser gelişimine katkıda bulunabilir. Birçok sonuç, 

apelin/APJ sisteminin kanser hücrelerinin metastaza yol açan proliferasyon, göç 

ve istila yeteneklerinin düzenlenmesinde rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca, 

apelin patolojik anjiyogenezde rol oynar ve tümör progresyonu altında apoptoza 

karşı korur (Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 

APELİN ve ANJİYOGENEZ 

İskemik bozukluklarda, HIF'lerin transkripsiyon faktörleri yukarı doğru 

düzenlenir, bu da anjiyogenez ile ilgili faktörlerin gen ekspresyonunun 

değişmesine yol açar. Mezenkimal kök hücrelerin proliferasyonu ve HIF-1 

ekspresyonunun yukarı regülasyonu, apelin-APJ/otofaji yolu aracılığıyla aracılık 

edilebilir. Apelin uygulaması ayrıca hipoksik-iskemik koşullar altında mezenkimal 

kök hücrelerin hayatta kalmasını ve vaskülarizasyonunu desteklemektedir. Bu 

süreç, VEGF'nin düzenlenmesi ile bağlantılı olabilir (Hou, Zhong et al., 2017). 

Apelin sinyali, portal hipertansiyon sırasında anjiyogenezin desteklenmesi için de 

gereklidir. Ayrıca, apelin-13'ün iskemik felçli sıçanlara uygulanması, yeni kan 

damarlarının oluşumunun artmasına neden olmuştur. Hipoksi koşulları ayrıca 

adipoz doku ve anjiyogenezin kontrolünde endotelyal vasküler hücre fonksiyonu 

arasındaki ilişki için önemli sonuçlara sahip olabilen adiposit kaynaklı apelin 

ekspresyonunu da indükleyebildiği bildirilmiştir. Apelin'in anjiyogenezdeki 

rolünün altında yatan önerilen mekanizmalardan biri, AMPK ve PI3K/Akt 

sinyalinin aktivasyonudur. Ayrıca, anjiyogenezde önemli bir aracı olan eNOS, 

AMPK ve Akt tarafından doğrudan fosforilasyon yoluyla aktive edilmektedir. 

Apelin/APJ sistemi patolojik anjiyogenezde rol oynayabilir. Oksijenin neden 

olduğu retinopatinin bir fare modelinde, apelin ekspresyonu hipoksi sırasında 
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çarpıcı biçimde arttığı ve VEGF'nin ekspresyonundan önemli ölçüde daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçların tümü, apelinin HIF-1, VEGF ve 

VEGFR'nin (vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü 2) yukarı regülasyonu 

ve ayrıca AMPK/eNOS ve PI3K/Akt/eNOS yolaklarının aktivasyonu yoluyla 

anjiyogeneze aracılık edebileceğini göstermektedir (Chen, Lee et al., 2015; Kasai, 

Ishimaru et al., 2013; Kunduzova, Alet et al., 2008; Tiani, Garcia-Pras et al., 2009; 

Wu, Chen et al., 2017; Wysocka, Pietraszek-Gremplewicz et al., 2018). 
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GİRİŞ 

Ferretler minik ve yumuşak kürke sahip memelilerdir. Kemirgenler 

değildirler. Yetişkin bir ferret 1ila 5 kg arasında olabilir. Memelilerden 

Carnivora takımının, Mustelidae familyasının, Mustela cinsinin 

evcilleştirilmiş bir üyesidir. Ferretler et yiyenler ve gelincikler ailesinin bir 

üyesidir. Ferret (Mustela putorius furo), Siyah ayaklı avrupa gelinciği 

(Mustalea putorius) ile karıştırılmaması gerekir. Avrupa da 1400 lü yıllarda 

Ferret ile tavşan avlandığı bildirilmiştir. Ülkemiz için geçmişi çok fazla 

olmasa da dünyada evcil Ferret besleme geçmişi hayli fazladır (Phébus 

2002). İngiltere’de -Ferreting- olarak adlandırılan bir tavşan avcılığı şekli 

1880 yılında yasalarda yerini almıştır (https://simon-

whitehead.com/ferreting-and-the-law/. Ferreting Avrupa da özellikle 

İngilterede popüler bir hal almıştır(Tully 2012).  

 

Resim 1: Ferret ile Tavşan avlayan kadınlar ( Phébus 2002). 
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Ferretler uzun yıllar önce evcilleştirilmiş ve yakın akrabaları olan siyah 

bacaklı Avrupa Gelinciği gibi doğada hayatta kalma becerisinde değildir. 

Doğada siyah bacaklı ferret (mustela nigripes) sayısı gün geçtikçe azalma 

göstermekte ve nesli tehlike altındadır.  

 

 

Resim 2 : Gezintiye çıkmış Ferret (Martin 2018) 

Ferretler son derece sosyal ve oyuncu evcil hayvanlardır. Tek erkek, 

ya da tek dişi beslenebileceği gibi dişi erkek olarak beslenmesi daha uygun 

olacaktır. Ferretlerde cinsiyet tayini için ferret sırt üzerine yatırılır arka 

ayaklarını tutuş şekline göre cinsiyeti belirlenir. Arka ayakları kendine 

çekiyorsa (Resim 3 sol) dişi serbestçe uzatıyorsa erkek olduğu söylenebilir. 

Erkeklerde penis çıkıntısı belli olurken dişilerde vulva kuyruk altında 

gözlemlenebilir. Ferret iskelet yapısı (Resim 5) incelendiğinde tüneller ve 

küçük yerlerden geçmeye uygun bir iskelet yapısı olduğu görülmektedir.  

Ferretlerin kendi aralarında çiftleşmelerinden dolayı farklı kürk 

rengine sahip ferretler ortaya çıkmıştır(Mayer ve ark 2015).  
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Resim 3: Ferret Cinsiyet Tayini 

Ferretler yakın akrabası olan siyah bacaklı Avrupa gelinciği (Resim 4) ile 

son derece benzer görünüme sahiptir. 

 

 

Resim 4: Siyah bacaklı Avrupa Gelinciği (Schilling 2021) 
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Resim 5: Ferret iskelet görünümü (Schilling 2021) 

 

Tablo 1: Ferretlerin bazı özellikleri Tully 2012, Rosenthal 2001) 

Erkek  Hobb 

Dişi Jill 

Genç Kits 

Ağırlık   

Erkek (kısırlaştırılmış) 800-1400 g 

Dişi (kısırlaştırılmış) 500-900 g  

Sıcaklık 37.8-40 C  

Nabız  170-280 atım/dk 

Solunum sayısı 25-40/ min 

Yaşam Ömrü 5-7 yıl ort (10-11 yıla da çıkabilir) 

Cinsel olgunluk yaşı  4-8 ay 

Östrus döngüsü Sezonluk /Proveke ovulasyon 

Bir batında yavru sayısı 1-18 adet 

Sütten kesme Yaşı 6-8 Hafta 
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Barındırma ve Kafes 

 

Ferretler sosyal hayvanlar olduğundan dolayı en azından bir erkek bir dişi 

olarak beslenilmesi onların daha neşeli ve oyuncu olmalarını teşvik 

edecektir. Ferretler tünel benzeri yerlerden geçmeyi ve bu tip yerlerde 

saklanmayı severler. Bu amaçla pratik bir ferret kafesi; kedi kafeslerine bu 

tip esnek tüneller ilave edilerek yapılabilir (Resim 6). Kafes ölçüleri en az 

9,5cm  X 9,5cm X 7cm(yükseklik) olmalı ve ferretin içinde rahatça hareket 

etmesine izin vermelidir. Ferretler için akvaryum tarzında çam kafesler 

yeterince havalandırma sağlayamayacağından uygun değildir. Doğal yaşam 

alanları 500m -3100m arasında değişiklik göstermektedir (Bullen 2021, 

Bixler ve Ellis 2004). 

 

Ferretler yem yerken ve su içerken minik ön ayakları ile yem ve su kabına 

tutunma/ basma eğilimde olduklarından bu kaplar sık sık devrilebilir. Bunu 

önlemek için kalın ve seramik malzemelerin tercih edilmesi önemlidir. 

Kemirgen sulukları zaman zaman kullanılsa da yayvan bir kaptan su içmesi 

daha doğru olacaktır. Her zaman taze su bulundurulmalıdır. Yetişkin 

ferretler günde iki defa beslenmelidir. Yemesi için bırakılan diyet kontrol 

edilerek bir süre sonra uzaklaştırılmalıdır. Kokuşmuş yiyecekler kesinlikle 

verilmemelidir(American Ferret Ass. 2022, Mayer ve ark 2015).  
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Resim 6: Ferretler için kedi kafesinden özelleştirilmiş kafes örneği. (Fox ve Marini 2014) 

Sindirim Sistemi 

Sindirim sistemi incelendiğinde diğer karnivorlar gibi birkaç azı dişi, 

kuvvetli köpek dişlerine sahip bir ağız yapısı görülmektedir. Mide yapısı 

basit tek mideli olup vücuduna oranla kısa sayılabilecek bir mide bağırsak 

sistemine sahiptir. Ayrıca Ferret’ler ve kısa bir kolona sahiptir. Diş yapısı 

kedilerden farklı olarak 30 yerine 34 dür(Church 2007). Ferretlerinde içinde 

bulunduğu Mutalidae ailesinin mide bağırsak sisteminde sekum yer 

almamaktadır(Stevens ve Hume 2004). Sindirim sistemi yapısına 

bakıldığında diğer karnivorlar özellikle kediler ile benzer olmasından dolayı 

besin madde ihtiyaçlarının benzer olması beklenebilir. Yine de kısa bir 

kolon’a sahip olmasından dolayı liflerin sindiriminin düşük seviyede 

olacağı unutulmamalıdır (Fox ve ark, 2014). 
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Yabani gelincikler doğal ortamlarında çoğrafi koşullar ve iklim şartlarına 

göre değişmekle birlikte tavşan, keseli sıçan, kirpi, kuş, yumurta, kurbağa 

ve yılan balıkları tüketmeyi tercih ettiği bildirilmiştir. Av tercihlerini 

etkileyen önemli unsurlardan biri de cinsiyettir şöyle ki genelde daha küçük 

yapıda olan dişiler avlanırken de daha küçük avları tercih etmektedirler 

(Roser ve Lavers 1976, Smith ve ark. 1995).  

Ferretler de mide bağırsak geçiş zamanı oldukça kısa olup yetişkin bir 

Ferrette bu süre yaklaşık 180 dk dır(Bleavins ve Aulerich 1981, Fekete ve 

ark. 2005). Benzer diyetle beslenen yetişkin bir kedide bu süre 26,5 saattir. 

Vizonlar da da Ferretlere benzer olarak mide bağırsak geçiş hızları benzer 

besinler ile beslenen yetişkinlerde 187 dk dır (Bleavins ve Aulerich 1981). 

Ferretler ile vizonların yani mustelidlerin diğer karnivorlara nazaran mide 

bağırsak geçiş hızının daha yüksek olduğunu düşündürmektedir. Geçiş 

süresindeki farklılık diyetlerin bileşimi ve fiziksel formlarının farkından da 

kaynaklanabilirse de diyetin fiziksel formu ile ilgili yeterince çalışma henüz 

yoktur. 

 

Mide bağırsak geçiş hızının yüksek olması aynı diyet ile beslenen kedilere 

oranla daha düşük protein sindirilebilirliği  (%69.6 , %75.9) ve daha yüksek 

yağ sindirilebilirliği (% 95.8 , % 89.4) sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır(Fekete ve ark. 2005). Azotsuz öz madde ve liflerin 

sindiriminde türler arasında farklılık yoktur. Proteinin sindirimindeki 

düşüşün sebebi içeriğin mideden hızlı geçmesi neticesinde proteilik 

enzimlerin proteinleri parçalamak için yeterince zaman 

bulamamasındandır(Bell 1999, Johnson-Delaney 2014).  
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Ferretler Ratlar ile karşılaştırıldığında ratlar ferretlere oranla daha hepçil 

olduğu, ferretlerin karbonhidrat sindirimi konusunda ratlardan daha az 

başarılı olduğu bildirilmiştir(Oleinik 1995).  

Besleme ve Besin madde ihtiyaçları 

Ferretler avcı olmalarından ötürü doğal diyetinin en temel bileşeni 

pişmemiş etlerden oluşmaktadır. Bu sebeple onları bütün avlarla beslemek 

en doğru seçim olacaktır. Ferretler katı etobur canlılardır. Gerek laboratuvar 

çalışmaları için gerekse evcil hayvan olarak beslenen ferretlerin sürekli 

bütün av ile beslenmeleri uygulanabilir olmadığı için farklı alternatiflerin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Ferretlerin besin madde ihtiyaçları barınak 

şartları ve yaşam koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte 

ortalama olarak her bir kg canlı ağırlık için 200 - 300 kilo kalori   

metabolik enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar (Bullen 2021, Fox ve ark 2014). 

Ferret mamaları en az % 36 protein, ve %20 yağ ve karbonhidat düzeyi 

düşük olmalıdır. Özellikle laboratuvar çalışmalarında yer alacak bireyler 

için hayvansal proteinlerce zenginleştirilmiş ekstrude mamaların verilmesi 

yeterli olacaktır. Tablo 2 de Ferretler için hazırlanmış ticari mamaların 

içerikleri verilmiştir (Fox ve ark. 2014).  
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Tablo  2:    Ticari Ferret yemlerinin içerikleri(Fox ve ark. 2014). 

 

Yaşlı 

diyeti 

Tavuk yan ürünleri  (yalnızca organlar, tavuk karaciğeri dahil),  

tavuk, ringa balığı unu, mısır, yulaf ezmesi, morina balığı, 

kurutulmuş pancar küspesi, bira mayası, şeker kamışı melası, tuz, 

sodyum propiyonat (koruyucu), dl-metiyonin, l-lizin, taurin, A 

vitamini asetat, D3 vitamini takviyesi, E vitamini takviyesi, riboflavin 

takviyesi, niasin, biyotin, kolin klorür, folik asit, tiamin mononitrat, 

piridoksin hidroklorür, BHA, B12 vitamini takviyesi, D-kalsiyum 

pantotenat, manganöz oksit, inositol, askorbik asit, demir sülfat, 

çinko oksit, kobalt karbonat, potasyum iyodür, sodyum selenit. 

Yetişkin 

Diyeti 

Tavuk yan ürünleri (tavuk karaciğeri dahil sadece organlar), 

tavuk, ringa balığı unu, mısır, morina balığı, kurutulmuş pancar 

küspesi, bira mayası, kamış melası, tuz, sodyum propiyonat 

(koruyucu), dl-metiyonin, l-lizin, taurin, vitamin A asetat, vitamin D3 

takviyesi, vitamin E takviyesi, riboflavin takviyesi, niasin, biotin, 

kolin klorür, folik asit, tiamin mononitrat, piridoksin hidroklorür, 

BHA, B12 vitamini takviyesi, menadion sodyum bisülfat kompleksi 

(K vitamini kaynağı), D-kalsiyum pantotenat, manganöz oksit, 

inositol, askorbik asit, demir sülfat, çinko oksit, kobalt karbonat, 

potasyum iyodür, sodyum selenit. 

Ferret 

Diyeti 

Tavuk unu, tavuk yağı, öğütülmüş buğday, buğday unu, tavuk, 

yumurta ürünü, pancar küspesi, doğal tavuk aroması, bira mayası, 

keten tohumu, potasyum klorür, kolin klorür, iyotlu tuz, taurin, dl-

metiyonin, doğal karışık tokoferoller, biberiye özü, sitrik asit, demir 

sülfat, çinko oksit, bakır klorür, mangan oksit, kalsiyum iyodat, 

sodyum selenit, A vitamini takviyesi, D3 vitamini takviyesi, E 

vitamini takviyesi, tiamin, niasin, kalsiyum pantotenat, piridoksin 

hidroklorür, riboflavin, folik asit, biyotin, B12 vitamini takviyesi. 

  



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 330 

 

Tablo 4: Ticari ekstrude Ferret yemlerinin Besin madde bileşimleri. 

 

 

Besin Maddesi Ticari ekstrude diyetler 

 A B C 

Ham protein, % 39,8 39 39 

Yağ (asit hidrolizi), % 23 24,8 19 

Karbonhidratlarc, % 28,5 18,9 19,2 

Ham Lif, % 2,1 2,6 1,2 

Kül, % 6,6 6,5 8,4 

Metabolize edilebilir enerji, kcal / g 4,11 4 3,8 

Amino asitler, %       

Arjinin 2,2 2,05 3,2 

Sistin 0,61 0,59 0,5 

Glisin 0,81 1,73 3,8 

Histidin 0,55 0,61 0,9 

İzolösin 1,33 1,44 1,3 

Lösin 2,5 3,2 2,4 

Lizin 2,3 2,02 2,5 

Metiyonin 0,85 0,85 1,1 

Fenilalanin 1,22 1,48 1,1 

Tirozin 0,23 0,76 1,1 

Treonin 1,28 1,31 1,2 

Triptofan 0,31 0,29 0,3 

Valin 1,7 1,77 1,6 

Serin N/A 1,26 1,5 

Aspartik asit N/A 2,02 2,9 

Glutamik asit N/A 4,04 4,5 

Alanin N/A 1,61 3,2 

Prolin N/A 1,94 2,1 

Taurin 0,29 0,24 0,2 
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Tablo 4: devamı 

Besin Maddesi Ticari ekstrude diyetler 

Yağ asitleri % A B C 

Kolesterol, ppm N/A 316 520 

Linoleik asit 2,93 2,55 3,7 

Linolenik asit N/A 0,21 0,2 

Araşidonik asit N/A 0,05 N/A 

Mineraller       

Kalsiyum, % 1,7 1,4 2,2 

Fosfor, % 1,3 1,25 1,3 

Potasyum, % 0,77 0,56 0,5 

Magnezyum, % 0,09 0,12 0,1 

Sodyum, % 0,4 0,4 0,6 

Klor, % 0,58 0,58 0,9 

Flor, ppm 0,6 24 N/A 

Demir, ppm 297 370 270 

Çinko, ppm 235 232 180 

Manganez, ppm 70 72 59 

  

SONUÇ 

Ferretler besleme hakkında yapılmış bilimsel çalışma sayısı son derece 

azdır, Ferretlerin besin madde ihtiyaçlarının belirlenmemiş olması onların 

çoğu zaman diğer karnivorların diyeti ile beslenmesine sebep olmuştur. 

Özellikle laboratuvar çalışmalarında deney hayvanı olarak kullanılan 

ferretler için bazı hazır yemler yurt dışında kullanılmaktadır. Ferretler 
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Türkiye’de de pet hayvanı olarak bakılmaya başlandığından dolayı 

ferretlerin beslenmesine yönelik ticari diyet ve ev yapımı mama tariflerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu derlemede bu ihtiyaca ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Konu ile ilgili daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.  
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GİRİŞ 

İnovasyon hemşirelik mesleği için yeni bir kavram olmamakla birlikte 

dünya çapındaki hemşirelerin birçoğu sağlıklı insan/hasta bakım 

sonuçlarını iyileştirme arzusu ve maliyetleri azaltmak için geçmişten 

günümüze yenilikçi çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu girişimlerin 

birçoğu hastaların sağlığında önemli gelişmeler sağlamıştır (Hughes 2006). 

Hemşirelik rollerini etkileyen küresel değişim ve dönüşümler karşısında 

geleceğin dünyasında başarıya ulaşmak ve hemşirelik mesleğinin varlığını 

ve etkinliğini devam ettirebilmek için tele-nursing, e-öğrenme tele 

konferanslar/ robotik cerrahiler gibi yeni nesil ağlar ile çağdaş rol ve 

işlevlerde etkili olması gerekir (Şendir ve diğerleri 2019; Hemşirelikte 

Yenilikler http://www.tkitv.org/sunum/pdf/1-  pdf). 

Hemşirelik mesleği kanıta dayalı uygulamalarla, bilişim teknolojileri ile iç 

içe, inovatif yaklaşımları takip ederek bu yaklaşımlara ilham olmak, bakım 

verirken kolaylaştırıcı bir ürünün ya da metodun ortaya konmasında keşifçi 

olmak gerçeği ile karşı karşıyadır (Şendir ve diğerleri 2019; Hemşirelikte 

Yenilikler http://www.tkitv.org/sunum/pdf/1-  pdf). 

Türk Dil Kurumuna (TDK) göre inovasyon “yenileşim-yenilik” olarak ifade 

edilmektedir (TDK 2018) ICN (Uluslararası Hemşireler Konseyi)’nin 

tanımına göre inovasyon (yenilik) ve inovatif (yeni) yaklaşımlar, teknoloji 

ve çalışma yolları geliştirmek bununla beraber sağlığın geliştirilmesinde 

başarıya götüren bir süreçtir. İnovasyon iyi bir fikir ile başlar ancak bunun 

çok daha ötesindedir çünkü keşfetmeyi, hayal etmeyi ve üreterek 

ticarileşmeyi gerektirir. Bilgiyi, bir problemi çözmede kullanılacak yeni bir 

http://www.tkitv.org/sunum/pdf/1-Hem%C5%9Firelikte%20Yenilikler
http://www.tkitv.org/sunum/pdf/1-Hem%C5%9Firelikte%20Yenilikler


BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 338 

 

yöntem, süreç ya da buluş haline getirmek ve bunu ticari forma dönüştürme 

sürecidir (Kartal ve Kantek 2018; Hemşirelikte Yenilikler 

http://www.tkitv.org/sunum/pdf/1- pdf) 

Hemşirelikte inovasyon kavramı hemşirelik ve sağlık bakım sisteminin 

karmaşıklığı, hasta güvenliği, hemşirelik ve sağlık bakım 

organizasyonlarının daha fazla hemşirelikte inovatif sağlık bakımını ve 

uygulamaları talep etmeleri nedenleri ile gelişim göstermiş ve giderek 

popülerliği artmıştır (Özbey ve Başdaş 2018). Hemşireler dünya çapında 

inovatif faaliyetleri hasta bakım sonuçlarını iyileştirme isteği, sağlık bakım 

sisteminin maliyetini azaltma gereksinimi ile uygulamaya koymaktadırlar. 

Hasta merkezli bakım, kanıta dayalı uygulama, bakım kalitesini geliştirme, 

maliyeti azaltmak ve bilgi teknolojilerinden yararlanmak hemşirelikte 

inovatif yaklaşımların gelişmesine neden olmuştur (Özbey ve Başdaş 

2018). Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi ve ilerlemesine yanıt olarak 

hastaneler, oldukça verimli ve ekonomik hasta merkezli bakım ortamları 

geliştirmek için sağlık hizmeti yeniliklerini desteklemektedir (Gao, Lu, Hou 

, Ou , Wang 2022). Sağlık hizmetlerinde kilit bir güç olan hemşireler, sağlık 

endüstrisine ayak uydurmak ve bakım kalitesini iyileştirmek için sürekli 

yenilik yapmalıdır. Amerikan Hemşireler Derneği (ANA), hemşirelerin 

inovasyon yeteneğini, sağlığı geliştirmek, hastalıkları önlemek, hastaların 

bakım kalitesini iyileştirmek ve ekip çalışması yoluyla çalışmak için 

inovasyonu uygulamak için aktif olarak yeni yöntemler, yeni teknolojiler 

ve yeni araçlar arama ve geliştirme yeteneği olarak tanımlamıştır (Forman, 

Armor,Miller 2020). Yenilikçi hemşirelik yeteneğinin teşvik edilmesi, tıbbi 

hizmet kalitesini artırabilir, iş üretkenliğini artırabilir, tedavinin etkinliğini 

http://www.tkitv.org/sunum/pdf/1-Hem%C5%9Firelikte%20Yenilikler
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artırabilir, hastaların ihtiyaçlarını karşılarken sağlık maliyetlerini 

azaltabilir, bakım hizmetlerinin etkinliğini artırabilir, sağlık hizmetlerine 

erişimi geliştirebilir ve bunları sağlama sürecini basitleştirebilir (Clark & 

Webster,  2012 ; Gardner ve diğerleri,  2010 ; Liu ve diğerleri,  2020 ; 

Weng ve diğerleri,  2016 ; Whyte,  2016 ). Sağlık sistemi değişim içerinde 

olan dinamik bir sistemdir. Hasta sayısında artış, hastaların talepleri ve daha 

az kaynakla daha fazlasını yapma zorluğu ve baskısı ile hemşirelerin yenilik 

yapması ve yeni bilgiler ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, hastalıkların 

önlenmesi ve bakım yöntemlerinin iyileştirilmesi için yollar bulması 

gerekmektedir (Agustin 2020). Küresel iş gücü kıtlığı, yüksek maliyet ve 

ileri teknolojik çözümler, gelişmekte olan dünyada inovasyonun itici 

güçlerinden sadece birkaçıdır (Agustin 2020; ICN, 2009). İnovasyonun 

tanımı yıllar içinde değişti ve gelişti. Bu konuyla ilgili birçok terim 

birbirinin yerine kullanılmaktadır; yenilikçilik, yenilikçi davranış ve 

yenilikçi iş davranışı literatürde aynı kabul edilmektedir. İnovasyonun 

önemine dair farkındalık, hemşirelik eğitiminde uygulanmaya başlaması ve 

hemşirelerin hizmetlerinin etkinliğini sürekli sorgulaması nedeniyle de 

değişmiştir (Agustin 2020; ICN, 2009). İnovasyon, hizmet veya 

teknolojideki bir ihtiyaca veya boşluğa hitap etmek için önemlidir ve 

hemşirelikte hasta bakımı sonuçlarını ve maliyetlerini iyileştirmek için 

önemlidir (ICN, 2009).  

Liderlik inovasyonun gerçekleşmesini sağlamada kritik bir bileşendir 

(Agustin 2020). Hemşirelik yenilikçileri yüksek düzeyde azim ve kararlılık 

dahil olmak üzere ortak bir dizi özelliği paylaşmaktadır (Agustin 2020). 

Hemşirelikte yenilikçi bakış açısına sahip olanlar kendilerine güvenen, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8685873/#nop21080-bib-0004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8685873/#nop21080-bib-0007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8685873/#nop21080-bib-0015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8685873/#nop21080-bib-0033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8685873/#nop21080-bib-0035
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vicdanlı ve hırslı kişilerdir ve bu niteliklere sahip olmak için güçlü bir 

istekleri vardır (Agustin 2020; Hargadon & Sutton 2000) Azimle öğrenmek 

ve çalışmayı teşvik etmek için motive olurlar ve yol gösterirler (Agustin 

2020; Hargadon & Sutton 2000). Ayrıca risk almaları gereken noktalarda 

risk alırlar ve yaygın olarak kullanılmayan yeni yöntem veya uygulamaları 

benimsemeye istekli olduklarını gösterirler (Agustin 2020; Hargadon & 

Sutton 2000). Bu doğrultuda dünyada ve ülkemizde hemşirelikte inovasyon 

örnekleri ve bu konuda öncü liderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır 

(Özbey&Başdaş 2018) 

Dünyada Hemşirelikte İnovatif Ürün Örnekleri 

Geliştirilme 

Yılı 

Geliştirenler İnovatif Ürün Geliştirme Amacı 

1999 Kambarami Kanguru Bakım 

Modeli 

Yenidoğanların dış yaşama 

uyumlarının 

kolaylaştırılması 

2007 Jennifer 

Gengo 

WOCN 

Programı 

Bası yaralarının önlenmesi 

2009 Jamie 

Rutherford 

Diyaliz Pompası 

Bağlantı 

Makinası 

Diyalizde harcanan sürenin 

azaltılması 

2012 Adams ve 

ark. 

HOUDINI 

Protokolü 

Kateter enfeksiyonlarının 

azaltılması 

2012 Alive ve 

Thrive 

Health for 

Better Child  

Feeding 

Beslenme yetersizliği olan 

çocuklara yardım sağlayan 

bir iletişim ağı 
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2014 Isabelle 

Skinner 

Glikoz Buddy Bireye özgü günlük beslenme 

ve hareket önerileri sağlayan 

bir mobil uygulama 

2016 Abbott ve 

Shaw 

Sanal Hemşire 

Karakteri 

Taburculuk işlemlerinin hızlı 

ve kolay yürütülmesi 

Ülkemizde Hemşirelikte İnovatif Ürün Örnekleri 

2006 Özlem 

Bektaş 

Oktay 

Stomakit Stoma bakım/pansuman 

işlemini kolaylaştıran aparat 

2012 Meltem 

Kaya ve  

Nursen Ülke 

Portlet Kemoterapi hastalarının 

infüzör aletinden 

kurtulmalarını sağlayan alet 

2014 Esma Şen Hasta Yıkama 

Sistemi 

Hastaların zarar görmeden 

ve kirli suya maruz 

kalmadan 

temizlenebilmelerini 

sağlayan sistem 

2015 İkbal Engin 

ve 

 Meltem 

Soyhan 

Uterus Masaj 

Kemeri 

(UMKEM) 

Uterustaki atonilerin erken 

dönemde saptanması ve 

erken müdahale edilmesini 

sağlayan ürün 

 

Sonuç ve Öneriler 

• Hemşireler gün geçtikçe artan çağdaş bakım rollerine bir yenisini 

ekleyerek inovasyon alanında da güçlü bir şekilde yer almaktadır.  

• Teknoloji, inovasyon hattında bir kolaylaştırıcıdır. Hemşirenin rolü 

hiçbir zaman herhangi bir makine veya teknoloji ile 
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değiştirilemez. Ancak teknoloji, hemşirelerin yenilik fırsatlarını 

iyileştirmek için kullanabilecekleri faydalı bir araç olabilir. 

• İnovasyon konusunda başarılı kişilerin motive edilmesi,  

• İnovasyonda hemşirelik liderlerinin sayısının artması, 

• Sağlıkta inovasyonu benimseyen ulusal bir politikaya sahip olmak, 

faydalı olacaktır. 
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GİRİŞ 

Diyabet komplikasyonlarla seyreden, morbidite ve mortalite riski yüksek 

bir hastalık olup retinopati, nefropati, anjiyopati, nöropatiye sebep 

olmaktadır (Ünal, Akan, Üçler 2015). Bu komplikasyonlardan nöropati 

birçok farklı klinik özelliklerle ortaya çıkmakla beraber diyabetik hastalarda 

alt ekstremitelerde nöropati ayakta azalmış his kaybına neden olur. 

(Momeni, Jafarian, Maroufi, Ranjpour, Karimi 2018).  Azalmış duyu ile 

yanık yaralanması (ve ayrıca diğer yaralanmalar) ayağı ılık su veya diğer 

ısıtıcılarla ısıtırken meydana gelebilir (Barsun, Sen, Palmieri, Greenhalgh 

2013).  Duyarlılığı azalmış bir ayağın sıcak nesnelerle teması veya sıcak bir 

yüzeyde yürümek de yanıklara neden olabilir (Momeni, Jafarian, Maroufi, 

Ranjpour, Karimi 2018; Kisch, Liodaki, Mauss, Kalousis K 2015). Bu 

hastalarda duyu azalması vardır, bu nedenle yanık yaralanmaları olduğunu 

çok geç fark edebilirler ve bu da tıbbi tedavi aramalarında gecikmeye yol 

açar (Kisch, Liodaki, Mauss , Kalousis K 2015; Nerone , Springer , Atway 

2014; Memmel , Kowal-Vern , Latenser 2004). Ayrıca ayak ve alt 

ekstremitelerdeki nörovasküler hastalıklar da iyileşme sürecini 

geciktirebilir. Bu nedenle diyabet hastalarında iyileşme süreci yavaştır. Bu 

faktörlerin tümü gecikmiş iyileşmeye, enfeksiyona, daha yüksek 

komplikasyon oranlarına, amputasyonlara ve hatta ölüme yol açabilir 

(Kisch , Liodaki , Mauss , Kalousis K 2015; Nerone , Springer , Atway 

2014; Memmel , Kowal-Vern , Latenser 2004). 

Diyabet hastalarında azalan periferik duyu ve dolaşım yaralanmayı tanıma 

ve yara tedavisi için kliniğe başvuruyu geciktirir (Momeni, Jafarian, 

Maroufi, Ranjpour, Karimi 2018). Ayağın sıcak cisimlerle teması veya 
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sıcak bir yüzeyde yürümek de yanıklara neden olabilir (Momeni, Jafarian, 

Maroufi, Ranjpour, Karimi 2018). Ayrıca duyarsız ayağın / ekstremitenin 

donma ısırığı olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır (Momeni, 

Jafarian, Maroufi, Ranjpour, Karimi 2018). Duyarsızlık durumu cildin 

yanmasına neden olabilir ve hasta ağrı hissedemediğinden yanık derindir, 

çoğunlukla 2. derece veya 3. derece yanık görülür (Barsun, Sen, Palmieri, 

Greenhalgh 2013; Momeni, Jafarian, Maroufi, Ranjpour, Karimi 2018). Bu 

gecikme sırasında tıbbi olmayan, geleneksel veya zararlı merhemler ve / 

veya problemlerini ağırlaştırabilecek zararlı tedaviler kullanabilirler 

(Barsun, Sen, Palmieri 2013; Memmel, Kowal-Vern, Latenser 2004).  Hasta 

kliniğe yara iyileşmesi için başvurduğunda cerrahlar genellikle nekrotik, 

kötü tedavi edilmiş ve enfekte bir yara ile karşılaşır (Momeni, Jafarian, 

Maroufi, Ranjpour, Karimi 2018). Diyabet varlığı da yara iyileşmesini 

geciktirdiği için hem hastanın prognozu kötüdür hem de sağlık 

harcamalarının artışı söz konusudur (Momeni, Jafarian, Maroufi, Ranjpour, 

Karimi 2018; Lawrence & Li 2015). Amerika, Almanya, Hollanda, 

Avusturalya gibi ülkelerde ayak yanığı ile başvuruların yüzdesi az olmasına 

rağmen iyileşme süresi, hastanede kalış süresi, yeniden ameliyat ve 

greftleme oranı ve amputasyonların olduğu bildirilmektedir. Ayrıca bu 

hastaların morbidite ve mortalitesinin de yüksek olduğu bildirilmiştir (Shu 

, Xie , Xu , Lai 2015; Kisch , Liodaki , Mauss , Kalousis 2015) 

Amerikan Diyabet Derneği, Amerikan diyabetik popülasyonunun yılda 1,9 

milyon artacağını tahmin ediyor (American Burn Association Burn Center 

Referral Criteria). Amerikan Yanık Derneği ise bir yanık merkezine sevk 

edilmesini gerektiren kriterler listesinde diabetes mellitus gibi önemli tıbbi 
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hastalıkları listelediği için, yanık merkezlerinde tedavi edilen diyabet 

hastalarının sayısının artacağını belirtmiştir (Jones, Coffey, Khandelwal, 

Atway 2014) Kesitsel bir çalışmada Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp 

Merkezi’ne bir yıl içerisinde yanık şikayeti ile başvuran hastaların % 18,3'ü 

diyabetli ve % 27'si ayak yanığı olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda 

diyabet ve ayak yanıkları olan diyabet hastaları için kanıta dayalı bir kılavuz 

oluşturulmuştur (Momeni, Jafarian, Maroufi , Ranjpour , Karimi 2018). 

Aynı çalışmada 2096 yanık vakası incelenmiş olup ABA (American Burn 

Assosiation) kriterlerine uygun 47 hastada diyabetik ayak yanığı ile 

karşılaşılmıştır. Hastaların diyabet öykülerinin 5.6 yıl olduğu, %72’sinin 

erkek; on hastanın tip I diyabetli 37 hastanın tip II diyabetli olduğu 

bilgilerine yer verilmiştir. Diyabetli hastaların %50’si diyabetik nöropatiye 

sahip bireyler olarak saptanmıştır ve hastalar %8.5 oranında amputasyon 

geçirmiştir (Momeni, Jafarian, Maroufi, Ranjpour, Karimi 2018). Aynı 

çalışmada yanık nedeni 28 kişide temas yanığı ve kalan 19 kişide sıcak 

sıvılar ile yanık görülmüştür. Yaralanmanın nedenleri ise kontrolsüz kan 

glikozu ve duyusal nöropati ile ilişkilendirilmiştir. Yanık çeşidi %50 

oranında 3. derece olarak bildirilmiştir. (Momeni, Jafarian, Maroufi , 

Ranjpour , Karimi 2018).   

Çeşitli araştırma sonuçları diyabetli ve ayak yanığı olan hastalar diyabetli 

olmayan yanıklı hastalardan iki kat daha fazla hastanede yatarak tedavi 

almak zorunda kalmışlardır ve bu bireylerde cerrahi tedaviler ile (greftleme, 

yeniden greftleme, eskaratomi) amputasyon ihtiyacı daha fazla 

bulunmuştur. Momeni, Jafarian, Maroufi, Ranjpour, Karimi 2018; 

Lawrence & Li 2015; Putz, Nadas, Jermendy 2008). ABD'de diyabetiklerin 



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 350 

 

%60-70'inin travma dışı alt ekstremite amputasyonunun en yaygın 

nedeninin çeşitli derecelerde periferik nöropati olduğu kanıtlanmıştır 

(Kimball, Patil, Mansour, Marano, Petrone, Chamberlain 2013). Bu durum 

da artmış sağlık problemleri ve sağlık harcamaları olarak sonuçlanmıştır. 

Dijkstra ve arkadaşlarının diyabetes mellitus ve termal ayak yaralanmaları 

adlı çalışmasında 6 yanık şikayeti ile kliniğe başvuran diyabet hastasında 

ayak banyosundan kaynaklanan 4 daldırma yanığı ve tanımlanmamış 2 

temas yanığı bildirmiştir. Aynı çalışmada baş vuran kişilerin cinsiyetlerinin 

hepsinin erkek ortalama yaşının 56.8 olduğu belirtilmiştir. Yaraların 

iyileşmesi ortalama 9.5 ay, iki hastada 1 yıldan fazla (27 ay) sürdüğü verisi 

paylaşılmıştır (Dijkstra, Bent , Markası , Bakker ,  Boxma , Tjong Joe Wai 

1997). 

Sonuç ve Öneriler 

• Çeşitli çalışmalarda diyabetik ayaklı yanık hastalarında hastanede 

kalış süresi, komplikasyon oranı ve morbidite daha yüksektir. 

• Diyabetik ayaklı yanık hastalarında bireylerde cerrahi tedaviler ile 

(greftleme, yeniden greftleme, eskaratomi) amputasyon ihtiyacı 

daha fazla bulunmuştur. 

• Diyabetik ayak yanıklarının insidansı belirlemeye yönelik 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

• Tedavilerinin hasta ve toplum için maliyeti yüksektir. Bu hastalar 

için önleme ve eğitim programlarına çok ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızla büyümesi ve ülkelerdeki yaşam standartlarının 

iyileştirilmesi, hayvansal kaynaklı protein kaynaklarına yönelik artan 

tüketim ve talep ile bağlantılıdır. Protein ihtiyacını karşılamak üzere 

hayvancılık sektörü üzerine artan talep sektör üzerinde büyük bir baskı 

oluşturacaktır. Bu baskı şüphesiz yem hammaddesi teminine de 

yansıyacaktır (Kim ve ark., 2019; Ali ve ark., 2020). Çiftlik hayvanlarının 

beslenmesinde kullanılan yem kaynakları içerisinde önemli bir kısmını da 

protein kaynakları oluşturmaktadır. Hayvan beslemede yoğun olarak 

kullanılan protein kaynakları daha çok bitkisel ve hayvansal kaynaklı 

protein kaynaklarından oluşmaktadır. Hayvansal protein kaynakları maliyet 

yönünden bitkisel protein kaynaklarından daha yüksek rakamlara sahip 

olması nedeniyle yem kaynağı olarak bitkisel protein kaynakları daha 

yoğun kullanılmaktadır (Gałęcki ve ark., 2021). Bitkisel protein kaynakları 

içerisinde gerek proteinin kalitesi ve gerekse içeriği açısından önemli bir 

yeri olan soya fasülyesi ve ürünleri öne çıkmaktadır. 

Soya insanlar için hayvansal kaynaklı protein kaynaklarına alternatif, 

hayvansal kaynaklardan ucuz ve yaygın kullanılan bitkisel bir ham madde 

olmakla beraber çiftlik hayvanlarının beslenmesinde de önemli bir konuma 

sahiptir (Belloque ve ark., 2002; Wajid ve ark., 2020). Soya; hem gıda 

sektöründe hem de çiftlik hayvanlarının beslenmesinde soya kıyması, tofu 

(soya peyniri), soya sütü, soya filizi, soya unu, soya yağı ve soya küspesi 

gibi ürünlerle geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan önemli bir tarımsal 

üründür (Ordu Ticaret Borsası, 2021; Wajid ve ark., 2020). Küresel nüfus 

artışı ile birlikte hem insan hem de hayvanlar için ihtiyaç duyulan bitkisel 
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protein kaynaklarından olan soya 1990’lı yıllardan bu yana artan insan ve 

hayvan nüfusunun oluşturduğu talep artışı ile Şekil 1’de de görüldüğü üzere 

üretimi hızla artmaktadır.  

 

 

Şekil 1. Dünyada soya fasülyesi üretiminin yıllara ve ülkelere göre dağılımı 

(Ritchie ve Roser, 2021; Ordu Ticaret Borsası, 2021) 

Şekil 2’de görüldüğü  üzere ülkemizde düşük düzeyde bir soya 

fasülyesi üretimi olmakla birlikte (dünya üretimi içerisindeki yüzdeliği % 

0.04 oranında kalmaktadır) soya ihtiyacının büyük çoğunluğu yurt dışından 

ithal edilmektedir (Ordu Ticaret Borsası, 2021). Soya gibi önemli 

hammaddelerinin artan nüfus ihtiyacını karşılayabilmesi için üretimde de 

önemli artışlar olmaktadır (Şekil 1). Ancak hızla artan talebin gıda ve yem 
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ihtiyacını karşılayacak düzeye çıkarılması küresel kara alanının %30’unu 

kaplayan mevcut tarım arazileri ile sınırlı görünmektedir. Mevcut tarımsal 

arazilerin yaklaşık % 70’i hayvan yemi üretimi için kullanılmaktadır 

(Gałęcki ve ark., 2021; Premalatha ve ark., 2011; Van Huis, 2013).  

Dünyada üretimi yapılan soya fasülyesinin büyük bir çoğunluğu protein 

kaynağı olarak hayvan beslemede kullanılmaktadır.  Ancak soya fasulyesi 

küspesi için soya fasulyesi ekimi her zaman çevre dostu veya sağlıklı 

değildir. Pestisitler, ormansızlaşma, sera gazı emisyonları ve biyoçeşitliliği 

çevreleyen endişeler arasında, alternatif protein kaynaklarına ve yem katkı 

maddelerine olan ihtiyaç giderek daha açık hale getirmektdir (Demirkol, 

2022). 

 

Şekil 2. Dünyadaki soya fasülyesi üretimini yapan bazı önemli ülkeler ve 

Türkiye’nin soya fasülyesi üretimindeki dünyadaki yeri (%) (Ordu Ticaret Borsası 2021) 

Hayvan beslemede yaygın olarak kullanılan bir diğer protein kaynağı da 

hayvansal kaynaklı olan balık unudur. Balık unu, içerdiği esansiyel amino 

asitlerin kalitesi, optimal oranlarda uzun zincirli yağ asitleri oranları, 
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vitamin ve mineraller içeriği açısından iyi düzeyde olmasının yanında kolay 

ve yüksek oranda bulunabilen mükemmel bir protein kaynağıdır. Esansiyel 

amino asitlerin ve uzun zincirli yağ asitlerinin optimal oranları ile 

karakterize edilir ve vitamin ve mineraller açısından oldukça boldur (Olsen 

ve Hasan, 2012; Cho ve Kim, 2011). Ancak soya fasülyesi gibi hem insan 

hem de hayvansal kaynaklı protein kaynağı olarak tüketildiği için yüksek 

talep görmektedir. Bununla birlikte, balık yemine artan talep ve balık 

stoklarının azalması (diğerlerinin yanı sıra, dünya genelinde balıkçılık 

alanlarının aşırı kullanımından kaynaklanan), balık ununun mevcudiyetini 

azaltmış ve fiyatlarını yükseltmiştir (Gałęcki ve ark., 2021). Tüm bunların 

sonucunda artan nüfusun hem gıda sektöründe hem de hayvan beslemede 

besin madde protein ihtiyacını karşılamak için kullanılan bitkisel ve 

hayvansal kaynaklı soya ve balık unu gibi yem ham maddelerine alternatif 

yem hammaddeleri bulmanın önemi önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde 

kendini önemli derecede hissettirecektir. Böcekler, geleneksel yem 

maddelerine yönelik artan talebi ve fiyatı daha sürdürülebilir bir şekilde 

karşılamaya yardımcı olabilecek hayvancılık sektörü için olası bir alternatif 

protein kaynağını temsil ediyor (Agunbiade ve ark., 2007; Cullere ve ark., 

2016; Cullere ve ark., 2018; Tufan ve Irmak, 2022).  

Protein kaynağı olarak böceklerin kullanılması 

Yem ham maddesi olarak böcekler üzerine yapılan araştırmalarda soya 

küspesi ve balık ununa alternatif bir protein kaynağı olabileceği 

bildirilmektedir (Agunbiade ve ark., 2007; Galecki ve ark., 2021; Elsayed, 

2019). Böcek proteini, yüksek üretim verimliliği nedeniyle değerli bir 

alternatif kaynak olup böcek ve larvaların beslenmesinde atık maddeler 
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kullanılabilmektedir (Tablo 1). Avrupa Birliğinde bazı böcek türleri ve 

larvalarının pet, balık, çiftlik hayvanlarından domuz ve kanatlı 

hayvanlarının beslenmesinde yem kaynağı olarak kullanılması ile ilgili 

kararı da bulunmaktadır (Commission Regulation (EU) 2021/1372; Cullere 

ve ark., 2018). Bu böcek türlerinden biri de son zamanlarda üzerine yoğun 

araştırmalar yapılan siyah asker sineği larvalarıdır (SASL) (Elsayed, 2019). 

Tablo 1. Siyah Asker Sineği (SAS), Ev sineği, Sarı un kurdu larvalarının ham protein ve 

yağ içeriği (kuru madde bazında) balık unu ve soya küspesi (yağı alınmış) ile 

karşılaştırılması (Veldkamp et al., 2012). 

Protein kaynağı  Ham protein (%) 
Ham yağ 

(%) 

Hermetia illucens (Kara Asker 

Sineği) 
35-57 35 

Musca domestica (Ev sineği) 43-68 4-32 

Tenebrio molitor (Sarı un kurdu) 44-69 23-47 

Balık unu 61-77 11-17 

Soya küspesi (yağı alınmış) 49-56 3 

 

Alternatif Yem Hammaddesi ve Bir Protein Kaynağı Olarak Siyah 

Asker Sineği Larvası 

Siyah asker sineği (Hermetia illucens) doğal olarak, Kolombiya'ya özgü 

olup, Güney Amerika ve Asya'da da bulunabilen bir türdür (Canary ve 

Gonzalez, 2012). Stratiomyidae familyasına giren bu sinekler doğada 

genellikle bataklıklar gibi larva gelişimi için uygun habitatlarda ve 
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genellikle nemli yerlerde bulunan hayvan atıkları, çürük meyveler veya 

çürüyen herhangi bir organik madde içeren besinlerle beslenerek yüksek 

kaliteli böcek biyokütlesine dönüştürürler (Barragan-Fonseca ve ark., 2017; 

Cockcroft, 2018; Rozkošný, 1982; Li ve ark., 2011). Yetişkin sinekler ise 

yaşam için yalnızca larva aşamasında biriken enerji depolarına güvenir 

(Sheppard ve ark., 1994).  

Araştırmacılar siyah asker sineğinin yaşam döngüsünü; yumurta, larva, 

pupa öncesi, pupa ve yetişkin olmak üzere beş farklı aşamaya sahip olarak 

tanımlar (Şekil 3) (Newton ve ark., 2005). Bu yaşam döngüsü ortalama 40 

ile 44 günlük bir süredir (Cockcroft, 2018). Döllenmiş yumurtaların 

24°C'de çatlaması 102 ile 105 saat arasında sürebilir (Li ve ark., 2011). 

Yumurtadan yeni çıkmış siyah asker sineği larvaları kremsi beyaz renktedir 

ve bu yaşam evresi boyunca kuvvetli bir şekilde beslendikleri alt tabakaya 

doğru aktif olarak sürünürler. İdeal çevre koşullarında larvaların olgunluğa 

erişmesi yaklaşık iki hafta sürmektedir. Ancak koşullar optimalin altındaysa 

bu süre birkaç aya kadar uzayabilir (Sheppard ve ark., 2002; Myers ve ark., 

2008). 
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Şekil 3. Siyah asker sineğinin yaşam döngüsü, Hermetia illucens (Newton ve ark., 

2005; Cockcroft (2018)’ten uyarlanmıştır,) 

Tablo 2’de görüldüğü üzere siyah asker sineği larvaları (SASL) 

mükemmel bir enerji ve protein (HP ortalaması (% 40-60) kaynağıdır. 

Amino asit profillerinin ve sindirilebilirliğinin yanında yüksek düzeydeki 

metabolize edilebilir enerji düzeyi de kanatlı, kümes ve domuzlar için 

uygun olduğu belirtilmiştir (Barragan-Fonseca ve ark. 2017; Belghit ve ark., 

2019; Chia ve ark., 2021; De Marco ve ark., 2015). 
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Tablo 2.  Kuru ve yağı alınmış siyah asker sineği larvalarının besin madde içeriği 

(Cullere ve ark., 2016; Elsayed, 2019). 

Besin maddesi Kuru larva  Yağı alınmış 

larva 

Ham protein (%) 40.88  60.69 

Ham yağ (%)   

20.99  

7.97 

Lizin (%)  1.93  2.96 

Metiyonin (%)  0.49  0.72 

Sistin (%)  0.31  0.47 

Treonin (%) 1.37  2.01 

Triptofan (%)  0.45  0.71 

 

Yapılan araştırmalarda SASL’sının besin madde mineral düzeyinin 

özellikle tek mideli hayvanların beslenmesi için iyi düzeyde olduğu, yüksek 

düzeyde lipit içerdiği (HY içeriği ortalama %7-38) ve içerdiği lipitin büyük 

miktarlarını C12:0, C16:0 ve C18:1 gibi doymuş yağ asitlerinden (%58-72) 

oluştuğu bildirilmektedir (Arango Gutiérrez, 2005; Surendra ve ark. 2016).  
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Tablo 3. Farklı substratlarla beslenen siyah asker sineği larvalarının mineral 

içeriği (%KM) (Veldkamp et al., 2012) 

Mineral Kümes hayvanı 

gübresi 

Domuz 

gübresi 

Tavuk yemi 

Kalsiyum 5; 7.8  5.36 3.14 

Fosfor 0.7; 1.5 0.88 1.28 

Magnezyum 0.37; 0.39 0.44 0.79 

Sodyum 0.15 0.13 0.27 

Potasyum 0.6; 0.7 1.16 1.96 

Demir 0.01; 0.14 0.08 0.04 

Çinko 0.01; 0.013 0.03 0.02 

Bakır 0.001 0.003 0.002 

Manganez 0.02; 0.06 0.03 0.04 

Gelecekte hayvan beslemede önemli bir kullanım alanı bulabileceği 

düşünülen SASL’nın besin madde ihtiyacının atıklardan oluşması önemli 

bir ekonomik değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 3’te bulguları 

görülen siyah asker sineği larvalarının besin madde kompozisyonu üzerine 

yapılan bir araştırmada larvaların gelişiminde kullanılan ham maddelerin 

farklılığının siyah asker sineğinin sahip olduğu besin madde 

kompozisyonunda da değişikliğe sebep olduğu görülmektedir.  

Böceklerle ilgili yapılan araştırmalarda, böceklerden türetilen bileşenlerin 

çeşitli bileşenlerinin immünomodülatör aktivite potansiyeli olduğunu 

göstermiştir. İncelenen tüm böcekler için, antimikrobiyal peptitlerin, 

böceklerin doğuştan gelen bağışıklık sisteminin kritik bir bölümünü 

oluşturduğu ve bu peptitlerin, hemolenften saflaştırıldıklarında ve in vitro 
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olarak test edildiklerinde antimikrobiyal etkinliğe sahip olduğu 

bildirilmektedir. Özellikle siyah asker sineği larvalarından, laurik asit 

böcekte biriken baskın bir yağ asidi olup laurik asitin in vitro ve in vivo 

olarak potansiyel antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirtilmektedir. 

Ayrıca böcek dış iskeletini oluşturan kitin ve kitosan bileşenlerinin, 

mikrobiyal aktiviteyi çeşitli şekillerde modüle edebildiği ifade edilmektedir 

(Dabbou ve ark., 2021; Koutsos ve ark., 2022). Kitin tabakasının sindirim 

sitemi içerisinde prebiyotik özelliği olmasının yanında yüksek düzeyde 

besin maddelerinin sindirimini olumsuz etkileyebileceği de ifade 

edilmektedir (Cockcroft, 2018; Jayanegara ve ark., 2017).  

Siyah Asker Sineğinin Hayvan Beslemede Kullanımı 

Jayanegara ve ark., (2017)’nın yaptıkları in-vitro bir araştırmada soya 

fasulyesi küspesini SASL ile ikame ettikleri çalışmalarında düşük besin 

değeri bulduklarını bildirmektedirler. Bu çalışmada SASL kullanımındaki 

en büyük engelin fermantasyonu ve sindirilebilirliği olumsuz etkilenmesi 

SASL’sında bulunan kitin tabakası ve SASL’de kullanılan yüksek orandaki 

eter ekstraktı ile ilişkilendirilmektedir. Hayvan beslemede kullanılacak 

SASL küspesi üretiminde uygulanacak elde etme yöntemlerinin tespiti için 

yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu da şüphesizdir. Aynı araştırmada SASL 

kullanımının en büyük avantajının ise soya küspesi ununa kıyasla daha 

düşük oranda metan gazı miktarı üretimine sahip olduğu bildirilmektedir 

(Jayanegara et al., 2017). Ayrıca SASL besin değerini artırmak için 

mekanik, kimyasal veya biyolojik işlemlerle kitinin uzaklaştırılması için 

işleme yöntemleri gerektiğini de bildirilmektedir (Jayanegara et al., 2017; 

Koutsos ve ark., 2022). 
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Siyah asker sineği larvalarının ve ön pupalarının, balıkların (Belghit ve ark., 

2019; St-Hilaire ve ark., 2007), domuzların (Chia ve ark., 2021; Cockcroft, 

2018; Newton ve ark., 1977; Newton ve ark., 2005) ve kanatlıların (Heuel 

ve ark., 2022; Cullere ve ark., 2018; Schiavone ve ark., 2019) 

beslenmesinde kullanımı ile ilgili çeşitli araştırmalar mevcuttur.  

Siyah asker sineği larvası, balıklarda yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Belghit ve ark., 2019; Xiao ve diğerleri, 2018). Araştırmada siyah asker 

sineği larvası ununun, sarı yayın balığı diyetlerinde balık ununa iyi bir 

potansiyel alternatif protein kaynağı olabileceği bildirilmektedir.  

Xiao ve ark., (2018) sarı yayın balıklarına protein kaynağı olarak balık 

ununa ikame olarak SASL verilmesinin balıklarının büyüme indekslerini ve 

immun sistemi kontrol grubuna göre artırdığını bildirektedirler. Başka bir 

araştırmada genç esmer kob balıklarına balık unu yerine %20 düzeyinde 

SASL küspesi verilmesinin besi performansı üzerine herhangi bir olumsuz 

etkisinin olmadığı bildirilmektedir (Madibana ve ark., 2020). Başka bir 

araştırmada balıklarda rasyona balık unu yerine SASL kullanımının 

büyüme ve hematolojik değerler üzerine herhangi olumsuz bir etkisinin 

olmadığını ayrıca deri mukus bağışıklığını artırdığı ve sonuç olarak balık 

unu yerine kullanılabileceği bildirilmektedir (Tippayadara ve ark., 2021). 

SASL üzerine yapılan araştırmalarda monogastrik hayvanlar üzerinde 

yoğunluk olduğu görülmektedir. Yu ve ark. (2019), bitirme döneminde 

domuz rasyonlarına %4 ve 8 oranında soya fasulyesi küspesi yerine SASL 

ilave edilmesinin kolonik mikrobiyota ve bakteriyel metabolit üretimini 

araştırmıştır. Yapılan bu araştırmada SASL ilavesinin, kolon 

mukozasındaki bakteri bileşimini ve metabolik profili değiştirerek besinin 
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bitirme döneminde domuzların mukozal bağışıklık homeostazını 

artırabileceğini bildirmektedirler. Bu çalışmada, %4 SASL unu içeren diyet 

takviyesinin, kolonik mikrobiyal kompozisyonu, metabolik profilleri ve 

domuzlarının bağışıklık durumunu artırmış, bağırsak ortamındaki 

mikrobiyal dengeyi Lactobacillus gibi yararlı mikroorganizmaların lehine 

değiştirerek göstermiştir. TLR-4 ve proinflamatuar sitokinlerin kolonik 

mukozal mRNA ekspresyonu azalırken, antiinflamatuar ve bağırsak bariyer 

genlerinin ekspresyonu arttı. Ayrıca, mikrobiyota bileşimindeki ve 

metabolit konsantrasyonlarındaki değişiklikler, kolonik mukozal immün 

homeostaz ve bariyer fonksiyonundaki değişikliklerle ilişkilendirilmiştir. 

Bu bulgular, domuz yemi için besin açısından zengin, sürdürülebilir bir 

protein kaynağı olarak böcek unu hakkında yeni bir bakış açısı 

sağlamaktadır.  

Sütten kesilmiş domuz yavrularında soya fasulyesi unu, balık unu ve 

plazma protein unu yerine SASL unu kullanılmasının besi performansı, 

serum indeksleri, ishal oranı veya besin madde sindirilebilirliği üzerinde 

olumsuz etkilerinin olmadığını gösteren başka araştırma sonuçları da 

mevcuttur (Biasato  ve ark., 2019).  

Araştırmalarda son zamanlarda protein kaynağı olarak siyah asker sineği 

larvasının yoğun bir şekilde kullanıldığı bir diğer çiftlik hayvanı da 

kanatlılardır (Mat ve ark., 2022; Cullere ve ark., 2016; Gariglio ve ark., 

2021). Kanatlılar üzerine yapılan farklı araştırmalarda SASL ve ürünlerinin 

besi performansını iyileştirdiği bildirilmektedir (Cockcroft, 2018; Mat ve 

ark., 2022).  
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Araştırmacılar yumurtacı tavuk civcivlerinin rasyonlarına %2.5-/7.5 

oranında besi performansını iyileştirdiği ancak % 10 düzeyinde ilave 

edilmesinin hehangi bir fark oluşturmadığını bildirmişler. Aynı 

araştırmacılar gelişme dönemindeki yumurtacı tavuk civcivlerinin 

rasyonlarına % 2.5-10 düzeylerinde SASL küspesi ilavesinin besi 

performansını iyileştirdiğinin ve balık ununa göre maliyeti düşürdüğünü 

bildirmektedirler (Sumbule ve ark., 2021). Etlik piliçler üzerine yapılan bir 

araştırmada rasyona % 30 oranında SASL ilave edilebileceği ancak % 20 

oranına kadar olan ilavelerde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadığı 

bildirilmektedir. Rasyondaki SASL miktarının oransal artışına bağlı olarak 

karşılaşılan olumsuzluğun muhtemel sebebinin SASL’sının yüksek yağ 

içeriğine rağmen düşük toplam enerji alımının protein yararlanabilirliğinde 

düşüşe sebep olması ile ilişkilendirilebilir (Seyedalmoosavi ve ark., 2021).  

Broyler (Schiavone ve ark., 2019), bıldırcın (Cullere ve ark., 2018), keklik 

(Secci ve ark., 2018) üzerine yapılan araştırmalarda rasyonda SASL 

kullanılmasının karkas verimi, etin kalite özellikleri ve yağ asidi profili 

bakımından olumlu sonuçlar elde ettikleri bildirilmektedir. Öte yandan, 

%15'e kadar SASL unu içeren bir diyetle beslenen bıldırcınların etinde artan 

SFA ve MUFA içeriğinin gözlendiği de aktarılmaktadır (Cullere ve ark., 

2018). Ayrıca ördekler üzerine yapılan başka bir araştırmada SASL 

ilavesinin et kalitesini etkilemediği bildirilmektedir (Gariglio ve ark., 

2021).  

Fukuda ve ark., (2022)’nın rasyonlarına SASL ilave edilen besi sığırları ile 

yaptıkları bir çalışmada SASL’sının sindirilebilirlik ve fermantasyonda 

herhangi bir bozukluğa neden olmadığını ve özellikle düşük kaliteli 
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yemlerle beslenen ruminant hayvanlarda SASL’nın verilebileceğini 

ruminant hayvanlar için uygun bir yem maddesi olma potansiyeli taşıdığını 

bildirmektedirler. Böcek larvalarının ruminant hayvanlarda kullanımı 

üzerine yeterli düzeyde araştırma bulunmamaktadır. Çiftlik hayvanlarında 

kullanımı üzerinde nasıl bir etkiye sebep olduğu ile ilgili yeterli veri elde 

edebilmek için özellikle ruminant hayvanlar üzerinde çalışma yapılmasına 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sonuç olarak siyah asker sineğinin çiftlik hayvanlarında protein kaynağı 

olarak kullanılmasının gelecek vadettiğini ancak hayvan beslemede 

kullanılacak olan SASL, küspesi ve ürünlerinin üretimi için iyi bir sistem 

kurulması gerektiği ve bu konu üzerinde farklı çiftlik hayvanları üzerinde 

çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

İneklerin doğum sonrasında istenilen süre içerisinde tekrardan gebe 

kalması sürüde reprodüktif hedef açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Eğer yıllık bir yavru elde edilemez ise elde edilecek süt miktarında 

azalma, gebe kalmayan hayvanlarda beslenmenin olması, gebelik oluşması 

için tohumlama sayısındaki artış ve hayvanda gebelik için harcanan iş 

gücü ve tedavi giderlerindeki kayıplar işletmede ek maliyete yol 

açmaktadır (De Vries 2006, Jainudeen ve Hafez,  2000, Sheldon ve ark.., 

2006)  

Repeat breederlı inek üç yada daha fazla tohumlandığı halde gebe 

kalmayan hayvanlardır. Geniş anlamda bir tanımlama yapıldığında on 

yaşından daha küçük, en az bir defa doğum yapmış olan, seksüel siklusları 

düzenli aralıklarda devem eden, genital organlarında klinik bozukluklar 

teşkil etmeyen, genital organlarından anormal bir akıntısı fark edilmeyen, 

fakat fertil bir boğa ile üç yada daha fazla sayılarda çiftleştirildiği veya 

sun’i tohumlama yapılmasına rağmen gebelik şekillenmeyen hayvanlara 

çeviren hayvan anlamında bir ifade kullanılmaktadır (Alaçam, 1997). 

Repeat breeder sadece inekler için değil aynı zamanda düveler içinde 

kullanılan bir durum olarak karşımıza çıkabilmektedir (Bage ve ark.., 

2002, Doğruer ve ark.., 2007). Gelişen biyoteknolojik uygulama 

yöntemlerine rağmen süt inekçiliği alanında döl verimine etki eden birçok 

sorun bulunmaktadır. En önemli sorunlardan biri olarak repeat breeder 

(çeviren inek) sorunu olduğu belirtilmiştir. Repeat breederdaki olgulardan 

önemli olan bir bölümde hormonal sebeplerden kaynaklanmaktadır. 
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Hormonal kaynaklı  Repeat breeder olgusu tedavisinde GnRH ve 

gonadotropinlerin uygulanması fizyolojik etki göstermelerinden dolayı 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Taponen, 2003). 

Repeat Breeder Nedenlerinden Bazıları  

Bakım-besleme ve çevreye bağlı faktörlerin fertilite üzerine etkisi 

Batı Almanyadaki araştırmalarda yapılan gözlemler sonucunda repeat 

breeder ortaya çıkmasında genital organlarda görülen enfeksiyonların 

%15, bakım ve yetiştirmenin %35, beslenme kaynaklı ise %50 oranda 

etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Tuncer ve Erdinç, 1991).  

Enerjinin fertilite üzerine etkisi  

Enerji yetersizliğine bağlı  olarak kan glikoz düzeyinin azalması ile 

birlikte ortaya çıkan hipoglisemi gonadal hormonların sentezlenmesine 

zarar vermiş olduğu  bildirilmektedir (Sevinç 1984, Tuncer ve  Erdinç, 

1991).  

Proteinin fertilite üzerine etkisi 

Vücutta eğer protein yetersiz ise buna bağlı olarak depresyon, fazla ise 

suböstrus, seksuel sikluslarda görülen düzensizlikler, genital kanalın 

enfeksiyonlara karşı predispoze olması ve gebelik oranlarında azalma gibi 

sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Ferguson ve  Challupa, 1989, Sevinç 1984, 

Tuncer ve  Erdinç, 1991). 
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Ham Selülozun fertilite üzerine etkisi 

Ham selüloz ile beslemede eğer yetersiz beslenen inek mevcut ise steroid 

sentezi azalarak anöstrus ve gebelik oranlarında düşüşler  saptanmıştır 

(Özkoca, 1986). 

Mineral maddelerin fertilite üzerine etkisi 

Potasyum, kalsiyum, çinko, iyod ve manganezin birinci;  sodyum, fosfor, 

kobalt, selenyum ve bakırın ise ikinci derecede önem arz ettiği 

bahsedilmketedir  (Herd 1990, İmren 1986, Tuncer ve Erdinç, 1991).  

β karoten ve A Vitamininin fertilite üzerine etkisi 

β-Karoten üreme alanında önemli rol üstlenmesine rağmen, vitamin A’nın 

karotenin bu etkinliğini devam ettiremediği belirtilmektedir. (Tuncer ve 

Erdinç, 1991). 

Yem bitkilerinin fertilite üzerine etkisi 

Yem içerisindeki    fito östrojenler ve gonadotropinler östrojenik aktivite 

gösterip bu yapıdaki  yemlerin fazla miktarda tüketilmelerinin sağlanması 

sonucunda seksüel siklusta bozukluklara, embriyonik ölümler, genital 

organ kistleri oluşumuna,  prolapsus vagina,  ve yavru atmalara neden 

olduğu, spermatozoa’nın taşınmasında ve genital organlardaki depo 

edilmesinide etkilemiş olması ve servikal mukus yapısında bozuklara yol 

açtığı  bildirilmektedir (Morrow 1980, Wahi ve ark.., 1979). 
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Fertilizasyonun gerçekleşmemesi  

Graden ve ark (1968) 150 inekde üzerinde yapmış oldukları 

çalışmalarında hayvanlardan toplamda 104 ovum toplayıp fertilizasyon 

şekillenmeme sebebini  %9 oranda ovulasyonun şekillenmemesinden, %7 

oranda oviduct tıkanıklığı, %3 oranda anormal ovum, %2 oranda ovaryum 

adhezyonları ve %24 oranda ise bilinmeyen  nedenlerin  sebep olduğunu  

bildirmişlerdir. Repeat Breederlı ineklerde fertilizasyon oluşmama  

oranını, Özkoca (1986) %39.7, Graden ve ark. (1968)  %20, olarak, Dinç  

(1990) ise bu oranı %29-40 aralığında değiştiğini  bildirmiştir.  

Erken embriyonik ölümlerin etkisi 

Repeat Breederlı ineklerde görülen erken embriyonik ölümlerin %29-47 

arasında olduğu,  35. güne kadar ki gebelikte şekillenen embriyo oranı ilk 

defa tohumlanan düvelerde %75-86, fertil durumda olan ineklerde %69-70 

iken, bu süre içerisinde Repeat Breederlı ineklerde ise bu oranın %21-35 

arasında olduğu bildirilmektedir (Ayalan, 1984). 

Hormonal dengesizlikte meydana gelen sorunlar 

Gebe olsun yada olmasın döl veriminde problem olmayan ineklerde 

progesteron seviyesi 16. güne kadar farklılıkların görülmediği bilinmesine 

rağmen, Repeat Breederlı ineklerde kan  plazma progesteron seviyesi 

düzensizliklerinin belirlendiği ve luteal dönemde kısalmanın olduğu 

bildirilmektedir (Dinç 1990,  Janudeen ve  Hafez,  1993).   
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Ovulasyondaki gecikme yada ovulasyonun şekillenmediği durumlar  

Ovulasyondaki gecikme hipofizden salgılanan LH eksikliğine yada 

zamana bağlı olarak LH salgılanmamasından kaynaklandığı bildirilmiştir. 

(Alaçam 1994, İleri 1993). Gong ve ark. (1990) yapmış oldukları 

çalışmada, 9 adet Repeat Breederlı inekte östrust (0. gün) zamanında ki 

LH düzeyini 2.7±1.00 ng/ml olduğunu saptayıp, 6 adet olan kontrol 

grubunda ise bu LH değerini 4.71±1.71 ng/ml düzeyde ölçmüşlerdir. 

Genital sistemde meydana gelen  enfeksiyonlar 

Trichomonas, Campylobacter, İBR, Brucella, Escherichia Coli, 

Leptospira, Streptococlar ve Staphylococlar, Mycoplazma,  Cylamidia, 

Bovine Virüs Diare ve bunun gibi birçok etken tarafından Repeat 

Breederın ortaya çıkabileceği bildirilmiştir (Çabalar 1993, Doğan 1991, 

Özkoca 1986). 

Subklinik olarak genital kanalda oluşan enfeksiyonlar 

 Genital organlarında anormal bir durum olmayan inek ve düvelerde 

Repeat Breederın nedeninin ise bilinmediği bildirilmektedir (Özkoca, 

1986).  

Genital kanalda fonksiyonel bozukluklarının olması 

Ovaryumlarda oogenesisteki aksamalar, normal ovum dejenerasyonu ve 

ovaryum yangısı, serviks uteri yangısı, para ve peri servikal apseler,  

perisalpingitis, hydrosalpinx ve ovidukttaki fonksiyon bozukluklarının 



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 382 

infertilite sorununa yol açtığı bildirilmektedir (Alaçam 1994, Özkoca 

1986) 

Genetik faktörlerden kaynaklanan nedenler 

 Ressesive olan lethal genin iki gamette de bulunmasından dolayı 

embriyonun dejenerasyonun dominant haldeki lethal genlerden 

kaynaklanabileceği de bildirilmiştir (Doğan 1991, Özkoca 1986).  

Servikal bölge ve tubal faktör kaynaklı durumlar  

Servikal mukus, vaginada bakteriyel floranın genital kanal içerisine 

girmesine engel olarak ve spermatozoonun yaşam şansını artırıp biyolojik 

bir filtre işlevi görür, fakat normal haldeki spermiyoğramda dahi 

spermatozoonların hareketsizliğine neden olan servikal mukus ile 

spermatozoonlar arasında uyuşmazlıklar bulunabilir (The Merck Mauel, 

1995). 

Uterustan dolayı meydana gelen bozukluklar  

Repeat Breederlı ineklerde östrus sonu 5-7. günlerden sonra uterus 

yıkantısında bulunan sodyum, protein, glikoz ve fosfor miktarı normal 

ineklerden daha düşük, kalsiyum, mağnezyum ve potasyum miktarının 

yüksek olduğu, ovidukt sıvısı içerisinde de buna ek olarak değişikliklerin 

görüldüğü hatta kalsiyum düzeyi normal seyrinin 12 kat daha fazla  

olduğu saptanmıştır (Dinç 1990, Janudeen ve  Hafez, 1993).  
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İmmunolojik infertilite kaynaklı sorunlar  

Çiftleşme sonu uterus içerisinde lökosit infiltrasyonunun uyarılması ile 12-

24 saat sonra lökosit sayısında artış görülmektedir. Bu süre sonunda 

dişilerde serumda antikorlara rastlandığı, antikor titresindeki artışın en 

yüksek olduğu zamanlarda, hayvanlar  çiftleştiklerinde gebe kalmadıkları  

bildirilmiştir (Seshagırı ve Rabatıramany, 1987).  

Tedavide Kullanılan Hormonlar  

Gonadotropin Realising Hormon (GnRH) 

Gonadotropin realising hormonu hipotalamus tarafından sentezlenip 

gonadal hormonların sentezi ve sekresyonunda görevli dekapeptid yapılı 

bir hormondur (Alaçam 1994, Aşkın 1984, Janudeen ve  Hafez, 1993, 

Kaltenbach ve ark.., 1974, Kılıçoğlu ve Alaçam, 1985). Deney hayvanları 

hipothalomo hipofizer portal sisteminde GnRH düzeyinin gün boyunca 

ölçülmesi ile yapılan çalışmalarda, bu hormonun salgılanması pulsatil 

şeklinde olup 60-120 dakika aralıklar ile üst seviyeye ulaşmış olduğu 

saptanmıştır. GnRH’un pulsatil olarak salgılanması ile birlikte ön hipofiz 

tarafından da LH ve FSH salgılanmasınında pulsatil bir şekilde oluştuğu 

bildirilmiştir (Kayaalp 1986, Keller 1993, McDonald 1986, Thatcher ve 

ark.., 1993) 

 GnRH’ın ovaryum üzerinde spesifik reseptörlerin olmamasından dolayı 

follikül gelişimi ve korpus luteumun fonksiyonu üzerindeki etkisini, 

adeno-hipofiz tarafından folikül uyarıcı hormon (FSH) ve lüteinleştirici 

hormon (LH) salınım yolu ile dolaylı yoldan sağlamaktadır (Arthur  ve 

ark.., 1989, Cupp ve ark.., 1995, Prevendiville ve ark.., 1996).  
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İneklerde GnRH analogları uygulanmasını izleyen 30 dk içinde LH 

salınımı uyarılmakta ve bunu takip eden 2 saat içinde kan LH seviyesi pik 

seviyeye ulaşıp 4-5 saat yüksek düzeyde kalmaktadır (Lucy  ve ark.., 

1992, Rosenberg ve ark.., 1991, Taponen 2003). İnekteki fizyolojik 

duruma göre GnRH, foliküller gelişmeyi, ovulasyonun ortaya çıkmasını 

yada luteinleşmesini sağlamaktadır. GnRH ve analogları, ineklerde 

ovaryum disfoksiyonları sonucunda ortaya çıkan infertilite durumlarında, 

ovulasyon indüklenmesi ve tohumlama sonrasında gebe kalma oranlarında 

artış amacıyla repeat breederlı ineklerde kullanım alanı bulmaktadır 

(Peters 2005, Schneider ve ark.., 2006, Anjum ve ark.., 2010, Doğruer ve 

ark.., 2007, Karaca ve ark.., 2016, Mann ve ark.., 1995).  

Veteriner sahasında sık olarak kullanılan GnRH analogları ise; buserelin, 

gonadorelin, deslorelin, goserelin, fertirelin, lesirelin, leuprolide, 

triptorelin ve nafarelindir. Antijenik uyarıma neden olmadığından dolayı 

tekrar edilen enjeksiyonlar anaflaksiye yol açmadığı, et ve sütte 

kalıntılarına rastlanılmadığı bildirilmektedir (Peter 1997, Schneider ve 

ark.., 2006, Taponen ve ark.., 1999).  

Repeat breederlı ineklerde tohumlama anında uygulanan GnRH analogları, 

FSH sekresyonu sıklığını ve konsantrasyonunda yükselmeye neden olarak 

ovaryum üzerinde gelişen korpus lutemundan progesteron salınımını 

artırdığı bildirilmiştir. (Mee ve ark.., 1993, Stocco  ve ark.., 2007, (Alaçam 

1997, Kimura ve ark.., 1987).  

Stevenson ve ark. (1990) repeat breederlı ineklerde tohumlama sırasında 

100 μg GnRH uygulanınca GnRH uygulaması ile gebelik oranını arttırdığı 

bildirilmişdir. Phatak ve ark. (1986) 961 repeat bredeerlı inek üzerinde 

yaptıkları çalışmalarında, bir grupta tohumlama sırasında 100 µg GnRH 
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uyguladıklarını, diğer grupta ise hiçbir uygulama yapmadıklarını 

bildirmişler, gebelik oranları olarak GnRH uygulanmış olan grupta % 

47.0, kontrolde ise % 37.7 olarak bulmuşlardır.  

 

 Luteinleştirici Hormon (LH)  

GnRH Luteinleştirici Hormonun salınmasında etkili olan hormondur. LH 

luteal yapı oluşumunda ve devamlılığında, 28-34.000 dalton molekül 

ağırlığında, yarılanma ömrünün ise <30 dakika şeklinde olan glikoprotein 

yapısında gonadotropik hormondur. LH ovaryumlar üzerinde bulunan 

granüloza hücrelerini etkileyip, FSH ile birlikte foliküler olgunlaşmaya, 

östrojen üretimine, ovulasyonun şekillenmesi, ovulasyon  sonrası korpus 

luteumu etkileyip progesteron üretimde ve salınımında uyarma etkisine 

sahiptir (Alaçam, 2005).  

 

 İnsan Koryonik Gonadotropini (hCG)  

İnsan koryonik gonadotropini hormonu fertilizasyon sonrası 2-8 gün 

sonrasında trofoblast hücreler sayesinde sentezlenmeye başlayan, 

gebeliğin en çok 7-10. haftalarında üretilen ve miktar olarak 16. haftaya 

kadar azalan, 38 kDa ağırlığına sahip, yarılanma ömrü ise 66 saat olan 

glikoprotein yapısında bir hormondur. Hcg hormonu, korpus luteumdan 

östrojen ve progesteron salınımını uyarmakta, gonadotropin sekresyonun 

inhibe olunmasını ve buna bağlı olarak gebeliğin devamında etki 

sağlamaktadır (Bridges ve ark.., 2000, De Medeiros ve Norman, 2009, 

Janssen ve ark.., 2007, Shahmoradi 2010).  
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İnsan koryonik gonadotropin hormonu primer olarak LH etkilidir. 

Uygulamayı takip eden ilk 30 saat içinde plazma LH düzeyi pik seviyeye 

ulaşır, tek başına yada diğer hormonlar ile birlikte kullanılır ise ovulasyon  

gecikmesi, hormon kökenli anovulasyonun oluşmasında, 

senkronizasyonda ovulasyon şansının artırılmasında, korpus luteum 

oluşumuna yardımcı olarak serum progesteron düzeyinin yükselmesinde, 

foliküler kistler, suböstrüs olaylar ve hakiki anöstrüsün oluşması 

durumlarında 1500-3000 IU dozunda kullanılabilmektedir (Schmitt  ve 

ark., 1996).  

 

Gebe Kısrak Serum Gonadotropini (PMSG, eCG)  

PMSG hormonu gebe kısrakların endometrial kaplarından salgılanan özel 

trophoblast hücrelerinde sentezlenen glikoprotein yapısında, yüksek 

molekül ağırlığına (72.000 dalton) sahip, yarılanma ömrünün (40 saat) 

uzun süreli olduğu plasentadan salınan gonadotropin hormondur. Bu 

hormon sayesinde folikül granüloza ve teka hücrelerinden östrojen ve 

progesteron sekresyonunun sağlanması LH ve FSH benzeri etki gibi 

gerçekleşmektedir (Alaçam 2005, Çetin ve ark.., 2015). 

 PMSG’ nin yarılanma ömrü uzun olduğu için FSH (% 80) ve LH (% 20) 

benzeri aktivitesi bulunmasından dolayı follikül gelişimi uyarılması, östrüs 

indüklenmesi, ovulasyonların düzenlenmesinde ve ovulasyon oranlarının 

arttırılması gibi üreme faaliyetleri kontrolünün sağlanmasında 

kullanılmaktadır. Erken postpartum süreçte üreme performansının 

iyileştirmesi, östrus göstermeyen ineklerde, ovulasyonun gecikmesi 

durumunda gebelik oranlarının arttırması için kullanıldığı belirtilmiştir. 
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Sıcaklık stresine bağlı olarak LH sekresyonundaki azalış yada ovaryumun 

etkinliğinin azaldığı, anöstrus gösteren hayvanlar veya düşük vücut 

kondisyon skoruna sahip olan hayvanlarda yararlarının olduğu 

bildirilmektedir (Çetin ve ark.., 2015, De Rensis ve López-Gatius, 2014).  
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GİRİŞ 

Zirai üretim veya endüstride, hayvansal üretim önemli bir yere sahip olup, 

insan ve hayvanlar için güvenilir ve sağlıklı gıda ve yem üretimi esastır. 

Hayvansal gıda üretimini artırmak için yapılan ıslah çalışmaları yemi iyi 

değerlendiren yüksek verimli çiftlik hayvanlarının elde edilmesi ile 

sonuçlanmıştır. Örneğin ABD’de birçok sürüde inek başına süt verimi 9100 

kg üzerindedir (Netemeyer, 1987). Ülkemizde Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile müşterek olarak yürütülen 20 yılı 

aşkın bir süredir yürütülen ıslah çalışmaları sonucu, yıllık yaklaşık 2900 

kg/inek olan süt üretimi ortalama 6000 kg’a çıkarılmış ve yıllık inek sütü 

üretimi 8,5 milyon tondan 21 milyon tona yükselmiştir (Özcan, 2021). Bu 

başarı süt ineklerinin verimlerini ve süt yağ seviyesini artırmak için uzun 

yıllardan beri ve sabırla yürütülen ıslah çalışmaları yanında teknolojide 

gerçekleştirilen gelişmeler ve çevre şatlarında sağlanan iyileştirmeler 

sonucu elde edilmiştir. 

 Süt ineklerinin verimlerinde sağlanan bu çok büyük ilerleme kaba yemleri 

tüketerek yavrusu için yeterli sütü üretmek kabiliyetinde olan hayvanlarda 

ve aynı sindirim sistemi ile sağlanmıştır. Günümüzde daha yüksek süt 

verimine ulaşılmasını kısıtlayan faktörlerin önemli bir kısmı besleme ile 

ilgilidir. Diğer çiftlik hayvanlarında olduğu gibi süt sığırcılığında da yeterli 

bir üretim emniyetli ve kaliteli yem materyallerinin kullanılmasına bağlıdır. 

Süt ineklerinin besin maddesi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde rasyonda 

kullanılabilecek yem materyallerinin hepsi elde mevcut olsa bile, bu 

ihtiyaçların tamamen karşılanması mümkün olmayabilir ve hayvanlardan 

arzu edilen verim elde edilemez. Ayrıca hayvanların sağlığının korunması, 
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sindirimin etkinliğinin artırılması, hayvansal ürünlerin kalitelerinin 

iyileştirilmesi ve daha başka amaçlar içinde bazı maddelerin rasyona 

katılmasına ihtiyaç duyulmaktadır ki bu şekildeki maddelerin tümüne yem 

katkı maddesi denilmektedir. 

Yem katkı maddeleri, hayvanların verimliliğini arttıran, arzu edilen 

performans değerlerine ulaşılmasına yardım eden veya onların sağlık 

durumlarını iyileştiren fakat protein, mineral veya vitaminler gibi besin 

maddesi olarak görülmeyen yem unsurları veya bir grup bileşik olarak tarif 

edilebilir (West, 1988; Hutjens,1992). Bununla beraber bazı yem katkı 

maddeleri besin maddesi ihtiva edebilir. Magnezyum, besi ve günlük sığır 

dahil olmak üzere tüm memelilerin vücudundaki sayısız işlev için gerekli 

olan temel bir makro elementtir (Ertaş ve Yüksek 2021). Mesela bir anyonik 

bileşik olan magnezyum sülfat magnezyum ve kükürt içerir, sodyum 

bikarbonat sodyum, çinko metionin ise çinko ve metionin içerir. Esasen süt 

sığır rasyonlarına geleneksel olarak katılmayan birçok vitamin ve mineralin 

rasyonlara katılması faydalı olup, bunlarda yem katkı maddesi olarak 

tanımlanmaktadır (West,1988; EC, 2003). Günümüzde süt sığır 

rasyonlarına katılan birçok yem katkı maddesi mevcut olup, bunlar doğru 

olarak kullanıldıklarında ineklerde verimi ve yetiştiricilerin kârını 

arttırabilirler. Ancak katkı maddeleri hiçbir zaman besin maddeleri 

bakımından iyi dengelenmiş bir rasyon ve uygun yemleme pratiklerinin 

yerine ikame edilmemelidir. Katkı maddeleri iyi bir yemleme programının 

başarısını arttırıcı unsurlar olarak görülmelidirler. Bunların süt sığır 

rasyonlarında kullanımlarının mutlaka gerekli bileşikler olmadığı ve yüksek 

süt verimini veya daha iyi sürü sağlığını da garanti etmedikleri hususu 

unutulmamalıdır. 
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Ülkemizde yem katkı maddeleri ile ilgili olan Yem Katkıları ve 

Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 

Tebliğ’de (Tebliğ No: 2005/1) yem katkı maddesi “yemlere veya suya 

katıldıklarında aşağıda belirtilen etkileri sağlayan maddelerdir”  şeklinde 

tanımlanmış olup bu etkiler aşağıda sıralanmıştır: 

a) Yemlerin özelliklerini olumlu yönde etkiler. 

b) Hayvansal ürünlerin özelliklerine olumlu etkide bulunur. 

c) Süs balıkları ve süs kuşlarının renklerini olumlu yönde etkiler. 

d) Hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarını karşılar. 

e) Hayvansal üretimin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır. 

f) Özellikle sindirim sistemini veya sindirimi destekleyici etkileriyle 

hayvansal üretimi-performansı ve hayvan refahını iyileştirir. 

g) Antikoksidiyal veya histomonostatik etkiye sahiptir.  

Hayvan beslenmesinde kullanılan katkı maddelerine ilişkin 22 Eylül 2003 

tarih ve (EC) 1831/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Yönetmeliğine göre yem katkı maddeleri: Özellikle yukarda a-g 

maddelerinde zikredilen işlerden birini veya daha fazlasını gerçekleştirmek 

için yeme veya suya kasıtlı olarak eklenen, yem materyali ve premiksler 

dışındaki maddeler, mikroorganizmalar veya müstahzarlardır (kullanıma 

hazır ticari ürün veya preperatlar) şeklinde tanımlanmıştır. 

Katkı maddelerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için sürünün 

performansı (verim seviyesi, canlı ağırlık vb.), mevcut yem materyalleri, 

yaşa ve verim dönemine uygun yemleme programı, rasyonların tabiatı, 

içerdikleri hammaddeler (endüstri artığı yan ürün materyallerin 

mevcudiyeti) dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve ihtiyaçlar tespit 
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edilmelidir. Daha sonra ihtiyaca cevap verecek katkı maddeleri seçilmelidir. 

Ayrıca hayvansal üretimde doğala dönüş eğiliminin her geçen gün artması 

ve insanların sağlıklı beslenme konusundaki bilinçlerinin artmasının yem 

katkı maddelerinin kullanımına dair endişeleri artırdığı dikkate alınmalıdır. 

Bu makalede süt sığırlarında üretim etkinliğini artırmak amacıyla, bu 

hayvanların rasyonlarında yaygın olarak kullanılan katkı maddeleri 

konusunda bilgi verilecektir. Bu bilgilerin yetiştiricilerin veya sürü 

yöneticilerinin kendi özel durumları için uygun katkı maddelerini seçmeleri 

konusunda yardımcı olması ümit edilmektedir. 

Yem Katkı Maddesinde Aranan Özellikler 

Yem katkı maddelerinin çiftlik hayvanlarının rasyonlarında 

kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir (Bahtiyarca, 

2011). 

a) İnsan ve hayvan sağlığı açısından emniyetli olmalı, toksin veya 

kanser yapıcı etkisi olmamalı. Katkı maddesi hangi hayvan için 

kullanılacaksa o hayvanın fıtri besin kaynakları dışındaki 

kaynaklardan elde edilmiş olmamalıdır. Deli dana hastalığını ölen 

hayvanların kadavralarının süt sığırlarına yedirilmesi sonucu 

çıktığı unutulmamalıdır. Genetik yapısı değiştirilmiş mikro 

organizmalar ve İslam’da yenilmesi haram olan hayvanlardan 

üretilen katkı maddeleri sağlık açısından emniyetli olmadıkları için 

kullanılmamalıdır. 

b) Hayvansal ürünlerin kendine has özelliklerini ve teknolojik 

özelliklerini olumsuz etkilememeli, yemdeki ve bu yemi tüketen 
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hayvanlardan elde edilen ürünlerdeki miktarları analitik olarak 

tayin edilebilir olmalı. Bu husus katkı maddelerinin insan sağlığına 

olan etkilerinin denetlenebilmesi için çok önemlidir. 

c) Hayvanın herhangi bir tepkisini (mesela performansını) etkin ve 

ekonomik olarak artırmalı. Genel olarak katkı maddesinin rasyona 

ilavesiyle maliyette meydana gelebilecek bir birim artışa karşılık 

iki veya daha fazla kat gelir elde edilmelidir. 

d) Çevre açısından güvenilir olmalı, çevreyi kirletmemeli ve gübre 

veya toprakta parçalanabilmeli. 

e) Etkinliği ve stabilitesi belirlenmiş olmalı. 

f) Diğer katkı maddelerini olumsuz etkileyerek onların etkilerini 

azaltmamalı, antagonistik etki yapmamalı 

g) Ekipmanları aşındırmamalı ve korozyona sebep olmamalıdır. 

Katkı Maddelerinin Kullanım Sebepleri 

Günümüzün yüksek verimli süt sığırları büyük bir metabolik aktiviteye 

sahip olup, rasyonlarında fazla miktarda kesif yem ve daha az kaba yem 

bulunur. Bu durum rumende fermantasyon olaylarının yönünü değiştirir ve 

hayvanın sağlık durumunun bozulmasına neden olur. Katkı maddeleri 

rumende arzu edilen bir çevrenin devam ettirilmesine yardımcı olurlar. 

Yüksek verimli süt sığırlarının kuru madde tüketimleri canlı ağırlıklarının 

%4’ünden fazla  olup, oldukça yüksektir (Chase, 1993). Bu aşırı yem 

tüketimi rumen mikroorganizmalarının inek tarafından ihtiyaç duyulan 

besin maddelerini sentezleme kabiliyetini aşırı derecede zorlar. Katkı 

maddeleri rumen pH’sını stabilize ederek, rumende arzu edilen 
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mikroorganizmaların sayısını arttırarak veya rumende fermantasyon 

olaylarının yönünü etkileyerek ihtiyaç duyulan besin maddelerinin teminini 

kolaylaştırırlar.  

Süt sığır rasyonlarında çeşitli endüstrilerin artığı yan ürün yem materyalleri 

fazla miktarda kullanılır. Bu yemlerin besin maddesi kompozisyonları çok 

değişken olduğu gibi bazı besin maddelerini de oldukça düşük miktarlarda 

içerirler. Bu yüzden bu tip rasyonların katkı maddeleri ile desteklenmesine 

ihtiyaç vardır. Isı stresi gibi çevre şartları ineklerin metabolizmalarını 

olumsuz yönde etkileyerek besin madde ihtiyaçlarında değişikliklere sebep 

olurlar. Bazı katkı maddeleri ısı stresinin bu olumsuz etkilerini azaltırlar. 

Laktasyon siklusu boyunca ineklerin besin madde ihtiyaçları aynı değildir 

ve bu yüzden farklı rasyonlarla beslenirler. Laktasyonun farklı 

dönemlerinde özel katkı maddelerine ihtiyaç duyulabilir. Bazı katkı 

maddeleri ineklerin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı 

direncini arttırırken diğer bazıları rumende selülozun sindirimini ve protein 

sentezini arttırabilmektedir. 

Yem katkı maddeleri; 1) Süt verimini artırarak, 2) Süt protein ve/veya yağ 

yüzdesini artırarak, 3) Yem tüketimini teşvik ederek, 4) Rasyonun 

sindirilebilirliğini artırarak, 5) Mikrobiyal protein veya uçucu yağ 

asitlerinin sentezini artırarak, 6) Genç hayvanlarda büyüme hızını arttırarak, 

7) Metabolik bozuklukları (asidoz, ketozis) azaltarak, 8) Hastalıklara 

direnci (immünolojik tepkiyi) artırarak, 9) Optimum rumen çevresinin 

sağlayarak, 10) Isı stresinin etkisini azaltarak süt sığırlarının çok daha 

verimli olmalarına yardımcı olurlar (West,1988; Hutjens,1992).  
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Katkı maddelerini doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmek için sürünün 

performansı (süt verimi, canlı ağırlık vb.), yem kaynakları, yemleme 

programı, rasyonlar dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve ihtiyaçlar tespit 

edilmelidir. Daha sonra ihtiyaca cevap verecek katkı maddeleri seçilmelidir. 

Katkı Maddelerinin Sınıflandırılması 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin hayvan beslenmesinde kullanılan 

katkı maddelerine ilişkin 22 Eylül 2003 tarih ve (EC) 1831/2003 sayılı 

Yönetmeliğine göre yem katkı maddeleri, fonksiyonlarına ve özelliklerine 

bağlı olarak 5 farklı grupta sınıflandırılmıştır. Bir yem katkı maddesi, 

niteliklerine bağlı olarak birden fazla sınıf içinde yer alabilir. 

a) Teknolojik katkı maddeleri: Bu katkı maddeleri yem materyalleri 

veya rasyonların fiziksel ve kimyasal durumlarını koruyan, onların 

fiziksel özelliklerini iyileştiren, bozulmalarını önleyen , 

depolanma süresini artıran bileşiklerdir. Bu grupta yer alan katkı 

maddelerinden antioksidanlar yemdeki yağların oksidasyonunu 

önleyerek; koruyucular yemlerdeki mikroorganizmalar ve onların 

metabolitlerinin sebep olduğu zararları önleyerek yemlerin 

kalitelerinin korunmasına yardım ederlerken, stabiliztörler 

yemlerin kimyasal yapılarının korunmasına, emülgatörler, süt 

ikame yemleri, yağda eriyen vitamin preparatları gibi yağ ihtiva 

eden ve suya karıştırılarak çoğaltılıp kullanılan maddelerin 

homojen bir şekilde karışmasını sağlarlar. Diğer bazı katkı 

maddeleri de yem materyallerinin asitliğinin ayarlanması, yem 

partiküllerinin yapışkanlığını veya viskozitesinin artırılması, yem 

materyallerinin topaklaşmasının önlenmesi, radyasyonla 
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bulaşmayı kontrol amacıyla veya silaj yapılan yemlerin kalitesini 

artırmak için kullanılmaktadır. 

b) Yemin organoleptik özelliklerini (tat, koku, lezzet gibi duyusal 

özelliklerini) veya hayvansal gıdaların renklerini iyileştiren veya 

değiştiren maddeler. Bu grupta yer alan katkı maddeleri 

karotenoidler olarak ta bilinen renk maddeleri, aromatik bitkiler, 

esansiyel yağlar ve iştah artırıcı maddelerdir. 

c) Besin maddesi tabiatındaki katkı maddeleri: Vitaminler, 

provitaminler, iz element bileşikler,  amino asitler, amino asit 

tuzları ve analogları, üre ve derivatları ve magnezyumlu 

bileşiklerdir. 

d) Zooteknik katkı maddeleri: Hayvanların performans ve sağlığını 

olumlu yönde etkileyen veya çevrenin korunmasına yardım eden 

bileşiklerdir. Besin maddelerinin sindirilebilirliğini, sindirim 

kanalındaki faydalı mikropların popülasyonunu artıran veya 

hayvansal üretimin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltan 

bileşiklerdir. Probiyotikler, prebiyotikler, enzimler, organik 

asitler, bu grupta yer alan katkı maddeleridir. 

e) Koksidiostatlar ve histomonostatlar: Bunlar protozoaları öldüren 

veya çoğalmalarını önleyen bileşiklerdir. 

Tampon Bileşikler 

Süt inekleri günde 180 litre civarında tükürük salgılarlar. Bu miktar 

tükürükte yaklaşık 900 gr kadar sodyum bikarbonat bulunur. Sodyum 

bikarbonat rumende oluşan asitliği nötralize eden ana tampon bileşiktir. 



405 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

 

Kaba yem seviyesi yüksek rasyonlar hem tüketimleri ve hem de geviş 

getirme esnasında   daha uzun süre çiğnendikleri için tükürük üretimini 

teşvik ederler. Yüzde 50’nin üzerinde kesif yem içeren rasyonlar tükürük 

üretimini ve rumenin tamponlanmasını azaltmaktadırlar. Kesif yemler 

kolay çözünen veya hızlı sindirilen karbonhidratlarca zengindirler. Bu 

yüzden kesif yemlerin sindirimi sonucu rumende oluşan uçucu yağ 

asitlerinin konsantrasyonları artar ve rumen pH’sı düşer. Rumen pH’sı, 

rumende parçalanan organik madde miktarına, rumene giren su ve tükürük 

miktarı ile yemin asitliğine ve rumenden geçiş hızına bağlı olarak 5.5 ile 7.0 

arasında değişmekte olup, optimum pH sınırları 6.8-6.5’dur. Rumen pH’sı 

6’ya doğru yaklaştıkça selülozun sindirilebilirliği de hızla azalır. Kuru 

madde tüketimi düşer.  Mikrobiyal protein ve enerji miktarı azalır, rumen 

pH’sı 6’ nın altına düşer ve süt yağı azalır ve asidozis görülür. Yemlerin 

kullanım etkinliği azalır (Clark ve Davis, 1984). Bu yüzden süt sığır 

rasyonlarında tampon bileşikler yem tüketimini teşvik etmek, süt verimini 

ve süt yağını artırmak için başarıyla kullanılabilirler (Erdman, 1988). 

Kimyasal olarak tampon bileşik, zayıf asit ve onun tuzundan oluşan (asetik 

asit-sodyum asetat gibi) ve ortamın hidrojen iyon konsantrasyonu veya 

pH’sındaki değişime karşı etkili bir direnç gösteren (asitlik seviyesi veya 

pH’yı dar bir aralıkta tutan) bileşiklerdir (Erdman, 1988). Bir zayıf asit ve 

onun tuzunun kombinasyonu olarak tanımlanan tamponlar, yemlerin 

sindirim ve metabolizması esnasında üretilen asitleri nötralize eden 

bileşiklerdir. Asitliği nötralize eden, ama aynı zamanda pH’yı yükselten bir 

bileşik (magnezyum oksit gibi), alkalinleştirici bir madde olarak 

sınıflandırılır (Erdman, 1988; Linn, 1997). Bir tampon bileşiğin 

kendisinden beklenen görevi yerine getirebilmesi için onun suda 
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eriyebilmesi ve pKa değerinin (zayıf asit ve onun tuzunun eşit 

konsantrasyonda olduğunda karışımın pH’sı= onun pKa’sıdır) rumen 

pH’sına yakın olması istenir. Sodyum bikarbonatın (NaHCO3 ‘ın 

pKa’sı=6.25 dir ve rumen için iyi bir tampondur. Magnezyum oksidin 

bilinen bir pKa’sı yoktur (Erdman, 1988). Pek çok kimyasal, tamponlama 

kapasiteleri açısında değerlendirilmiş ise de bunlardan sodyum bikarbonat, 

potasyum bikarbonat, magnezyum karbonat, kalsiyum karbonat ve 

bentonitin rumen sıvısında etkili tampon oldukları kanıtlanmıştır. İyi 

alkalinleştirici maddeler olduğu kanıtlanmış bileşikler arasında sodyum 

karbonat, potasyum karbonat, magnezyum oksit (MgO), sodyum hidroksit 

ve kalsiyum hidroksit yer almaktadır (Herod ve ark., 1978; Erdman, 1988). 

Hem tamponlar ve hemde alkalinleştiriciler, aşırı asitliği nötralize etmek 

için önemlidirler ve ikisi de ortak kullanımda tampon olarak adlandırılırlar. 

Erdman ve ark., (1980) tarafından yapılan bir çalışmada süt inekleri 

doğumdan sonraki ilk 8 haftada, rasyon kuru maddesinde % 1.5 sodyum 

bikarbonat, %0.8 magnezyum oksit  ve bu iki bileşiği de belirtilen 

miktarlarda içeren rasyonlarla yemlemişlerdir. Bu çalışmada rasyona 

tampon bileşiklerin ilavesi ineklerin performansını artırmıştır. Bununla 

beraber sodyum bikarbonat ve magnezyum oksit birlikte kullanıldıklarında 

birbirlerinin etkilerini artırmışlardır (sinerjistik etki) ve bu rasyonla 

beslenen ineklerin kuru madde tüketimi kontrol grubundan 2.10 kg; süt 

verimi 3.8 kg; % 4 yağlı süt verimi 5.6 kg; günlük süt yağı verimi, 0.28 kg 

ve süt yağı %0.25 birim daha yüksek bulunmuştur (p<0.5). Tablo 1’de bu 

durum gösterilmiştir. Erdman ve ark., (1982) tarafından yapılan öncekine 

benzer bir çalışmada, rasyon kuru maddesinde %1.0 sodyum bikarbonat, 

%0.8 magnezyum oksit ve her iki bileşiği belirtilen miktarda içeren 
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rasyonlar kullanılmış ve rasyona tampon ilavesi, bilhassa her iki bileşiğin 

birlikte kullanıldığı rasyonla süt yağı ve düzeltilmiş süt verimi önemli 

ölçüde artmıştır. Tampon ilavesi rumen pH’sını artırmış ve sodyum 

bikarbonat + magnezyum oksit içeren rasyonla rumen pH’sı yemlemeden 

sonra geçen 10 saatlik dönem boyunca hiçbir zaman 6’nın altına düşmemiş, 

hep 6’nın üstünde kalmıştır (Şekil 1). 

Tablo 1. Sodyum bikarbonat ve magnezyum oksidin süt verimine etkisi1,2 

Ölçülen kriterler 

Muameleler 

Kontrol 
%1,5  

NaHCO3 

% 0,8 

MgO 

%1,5 NaHCO3 

+%0,8 MgO 

Kuru madde tüketimi, kg/gün 18,50a 20,70b 19,20ab 20,60b 

Süt verimi, kg/gün 34,50a 36,10ab 34,90a 38,30b 

Süt yağı, %   3,80   3,96   3,62   4,05 

Yağ verimi, kg/gün    1,24a    1,38ab   1,22a 1.52b 

% 4 yağlı süt verimi, kg/gün 32.50a 35,10ab 32,3a 38,10b 

Kaynak: 1Erdman ve ark., 1980. 

2Rasyon kuru maddesinde %40 mısır silajı ve %60 kesif yem karması içermektedir. 

a-b= Farklı harfle gösterilen ortalamalar arasında farklılıklar önemlidir, p<0.5.  

 

Şekil 1. Sodyum bikarbonat ve magnezyum oksidin rumen pH’sına etkisi (Erdman ve 

ark., 1982).
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Yemlik sodyum bikarbonat süt sığırlarına 114 ile 230 g/gün/inek kadar veya 

rasyon kuru maddesinde %0.75 ila 1.0 içerecek kadar katılmaktadır.. 

Mesela 600 kg canlı ağırlıkta, %4 yağlı 30 kg /gün süt veren  bir ineğin kuru 

madde tüketimi 20.9 kg olup, bu ineğe verilecek sodyum bikarbonat miktarı 

20.9 x 0,01 = 0,209 kg olarak bulunur (Weiss, 1988). Süt ineklerinin 

rasyonlarına tampon ilavesi faydalı ise de uzun formda kuru ot ihtiva eden 

dengeli rasyonlarla tampon ihtiyacı azaltılabilir. Uygun zamanda hasat 

edilen yonca, yüksek kaliteli bir kaba yem olması yanında tamponlama 

kabiliyeti de yüksek bir yemdir. 

Aşağıdaki durumlarda süt sığır rasyonlarında tampon bileşiklerin 

kullanılması tavsiye edilmiştir (Staples ve Lough, 1989; Linn, 1997; West, 

1988). 

1) Erken laktasyon döneminde kuru madde tüketimini (KMT) 

arttırmak için, 

2) Rasyonun kaba yem kısmı günlük KMT’nin %45’in den az 

olduğunda, 

3) Mısır silajı gibi fermente edilmiş kaba yemler rasyonda kullanılan 

kaba yemin tek kaynağı veya önemli bir kısmını oluşturuyorsa, 

4) Rasyon kuru maddesinde %17 den daha az ham selüloz ihtiva 

ediyorsa, (kaba yemlerin az kullanıldığı selüloz seviyesi düşük 

rasyonlar) 

5) İneklerin kesif yem tüketimi canlı ağırlıklarının %2.5’unu 

geçiyorsa, 
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6) Kesif yemler günde iki öğünde ve  öğün başına 3 kg dan fazla  

veriliyorsa (slug fed grain). Bu durumda rumen pHsı düşer ve 

pH’nın 6’nın altında olduğu süre uzar. 

7) Sıcak yaz aylarında ısı stresi KMT’yi azaltır. Yem tüketiminin 

yapısını değiştirir. Kaba yem tüketiminde düşme daha çok olur, 

kan mineral dengesi etkilenir. Tampon bileşikler kullanılarak bu 

durum düzeltilebilir.  

8) Süt yağ muhtevası normalin altında ise (ineklerin bir kısmında süt 

yağ %’si, sürü ortalamasının bir tam puan altında ise). 

9) Kaba yemler çok küçük doğranmış kullanılan yemin %50’sinin 

parça uzunluğu 5 cm’den daha kısaysa. 

Niasin  

Bir B grubu vitamini olan niasin (B3), nikotinik asit veya nikotinamid 

olarak bilinir. Her iki bileşikte niasinin aktif formudur. Rumen 

mikroorganizmalarının B grubu vitaminlerini ineklerin ihtiyaçlarını 

karşılayacak kadar sentezlediğine inanılıyordu. Bununla beraber süt 

ineklerinde verim büyük ölçüde artmış olduğundan, yüksek verimli süt 

ineklerinin rasyonlarına niasin ilavesinin faydalı olabileceği tespit 

edilmiştir (Linn, 1997). 

Niasin hayvanlarda ve rumen mikroorganizmalarında enerjinin 

taşınmasında görev yapar. Niasin, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin 

metabolizmaları esnasında açığa çıkan hidrojen iyonlarının taşınmasında 

bir koenzim olarak görev yapar. Yetersizliği süt ineklerinde enerjinin 

kullanımının etkinliğini azaltır. Nikotinik asit rumende mikrobial protein 
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sentezini, protozoa miktarını ve erken laktasyon döneminde süt verimini 

artırmaktadır (Jaster, 1988). Niasin ile yapılan çalışmalar doğumdan önceki 

son 2 haftalık dönemde inek başına günde 6 gram ve doğumdan sonra kuru 

madde tüketimi maksimum. seviyeye ulaşıncaya kadar olan dönemde (80 

ile 120 gün,11-17 hafta) ise 6 ila 12 gram niasin verilmesinin süt verimini, 

süt yağ ve protein seviyesini arttırdığını göstermiştir (Jaster, 1988). Yüksek 

verimli süt sığırlarının artan enerji ihtiyacını karşılamak için rasyonlara yağ 

ilavesiyle karşılaşılan genel problem süt protein seviyesinin düşmesidir. 

İlave yağ katılan rasyonlara niasin ilavesiyle bu problemde ortadan 

kalkmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 2. Normal ve ilave yağ ihtiva eden süt sığır rasyonlarına niasin ilavesinin süt verimi, 

süt yağı ve protein seviyesine etkisi (Hutjens, 1992.) 

Rasyonlar Araştırma 

sayısı 

Kontrol grubuna nispetle artış miktarı 

Süt verimi, kg Süt yağı, % Süt proteini, % 

Normal 

rasyonlar 

19 +0.76 +0.156 +0.06 

İlave yağ 

içerenler 

  5 -0.39 -0.044 +0.10 

 

Niasin ile sahada çok sayıda inek kullanılarak bazı çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmaların ilki 6 adet süt sığır işletmesinde, 316 inekle yapılmış olup, 

hayvan başına günde 6 gram niasin verilmiştir. Bu çalışmada niasin ilavesi 

süt verimini ve sütün kompozisyonunu etkilememiştir (Jaster ve ark. 

1983a). Sekiz sürüde, 514 inekle, 6 g/gün niasin verilerek yapılan 2. 

çalışmada doğumdan sonraki 10 haftalık dönemde süt verimi 1,05 kg/gün 

kadar artmış, sütün kompozisyonu etkilenmiştir (Barlett,1987). Niasin, 

sıcak şartlarda, düşen süt verimi ve yem tüketimini arttırmak bakımından 
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da etkili olmaktadır. Bu konuda 5 sürüde 240 inek ile yapılan çalışma, niasin 

ilavesinin laktasyonun ilk 84 günlük dönemindeki süt verimini yaklaşık 0.9 

kg/gün arttırdığını göstermiştir (Muller ve ark,1986). Bu çalışmada yüksek 

verimli ineklerin (günde 35 kg’ın üzerinde süt veren 45 ineğin) sıcak 

şartlarda niasin ilavesine daha fazla tepki verdiği ve süt veriminin yaklaşık 

2,4 kg arttığı tespit edilmiştir. 

Niasinin her iki kaynağı da kan glukoz seviyesinin artmasına, kan ve 

idrardaki ketonlar ile kan lipitlerinin düşmesine sebep olmuştur (Jaster ve 

ark. 1983b). Pratikte yapılan çalışmalar niasinin etkisinin  ineğin doğum 

anında vücud durumuna bağlı olduğunu göstermiş olup, doğum anında 

nispeten zayıf olan ineklere B3 vitamini verilmesi, süt verimini önemli 

ölçüde azaltırken, süt yağ muhtevasında artışa sebep olmuştur. Kuru 

dönemde fazla kesif yem verilerek yağlandırılmış ineklere B3 vitamini 

verilmesi doğumdan sonra canlı ağırlık kayıplarını azaltmış ve süt yağ 

muhtevasını önemli derecede artırmıştır (Jaster, 1988). Pamuk tohumu 

(çiğit) verilen ineklere nikotinik asit verilmesi, pamuk tohumunun süt 

proteinini düşürücü etkisini önlemiştir (Horner ve ark., 1986). 

Niasin, mikrobiyal protein sentezini ve rumende propiyonat üretimini 

arttırmakta, vücut dokularında yağ mobilizasyonunu azaltarak kan glukoz 

seviyesinin daha yüksek seviyede kalmasını teşvik etmekte ve ketozis 

olaylarını büyük ölçüde önlemektedir. Niasin verilen ineklerin kuru madde 

tüketimi de 1,8 kg/gün civarında artmaktadır ki böylece hayvanlar daha 

fazla enerji tüketmekte ve canlı ağırlık kayıpları azalmaktadır (Yazgan ve 

Bahtiyarca 1986; Jaster, 1988). 
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Süt inekleri rasyonlarına doğumdan önceki son 1-2 haftalık dönem ile 

laktasyonun ilk 10-12 haftalık döneminde, niasin ilavesi yüksek verimli 

ineklerde, bilhassa erken laktasyon döneminde; kuruya çıkartıldığında veya 

doğumda yağlı olan ineklerde vücut durumu puanı 3 veya daha yüksek olan 

ve ketozise hassas ineklerde, rasyonda ilave yağ kullanıldığında 

performansı daha çok arttırmakta ve daha faydalı olmaktadır (Yazgan ve 

Bahtiyarca 1986; Jaster, 1988). Ayrıca niasin hayvanın protein 

ihtiyaçlarının tabii yemlerden karşılandığı, üre gibi protein olmayan 

nitrojen kaynaklarının kullanılmadığı, rasyonlara katılmalıdır. Üreli kesif 

yem karmalarına niasin ilavesi faydalı olmamaktadır (Jaster, 1988). 

Ketosis bazı sürülerde sürekli görülen ve erken laktasyon döneminde 

ineklerin süt verimlerinin önemli ölçüde azalmasına sebep olan bir 

problemdir. İneklerin süt verimlerinin maksimum olduğu dönemde (4 ila 8 

haftalık dönem) süt verimindeki her 1 kg artış, tüm laktasyon dönemi süt 

veriminde yaklaşık 200 kg’lık bir artış demektir (Moran, 2005). Mesela bir 

inek süt veriminin maksimum olduğu safhada, genetik kabiliyetinin imkan 

verdiği maksimum seviyeden 2 kg daha az süt vermiş olsa, bu ineğin tüm 

laktasyon dönemi süt verimi 400 kg civarında daha düşük olacaktır. Bu 

durum işletmedeki 50 inekte görülmüş olsa, süt verimindeki kayıp: 400 kg 

x 50 inek=20.000 kg olacaktır. Sütün satış fiyatının 9 TL/kg olduğu kabul 

edilirse, süt verimindeki bu kaybın parasal değeri: 20.000 kg x 

9TL/kg=180.000 TL olacaktır. Bu yüzden erken laktasyon döneminde 

ineklerin süt verimini artıran tedbirler, işletmenin kârını da önemli ölçüde 

artıracaktır. 
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Erken laktasyon döneminde rasyonlara niasin ilavesi, ineklerin süt verimini 

laktasyonun diğer safhalarına göre daha fazla artırmaktadır. Optimum 

performans için inek başına verilecek niasin miktarı geç kuru dönemdeki 

inekler için 6 g/ gün olup, erken laktasyon döneminde inekler için 12 

g/gün’dür. 

Maya ve Mantar Kültürleri  

Esasen mayada bir mantar olduğu için genellikle birbirlerinin yerine eş 

anlamlı olarak kullanılırlarsa da gerçekte birbirlerinden farklıdırlar. Maya 

kültürü, canlı maya ve onun yetişme ortamını içeren kurutulmuş bir 

üründür. Yem katkı maddesi olarak en çok kullanılan maya türü 

Saccharomyces cerevisiae iken fungal ekstratlarda daha çok Aspargillus 

oryzae veya Aspargillus niger kullanılmaktadır. Her iki üründe canlı hücre 

+ büyüme ortamını ihtiva ederlerse de ürünlerin içerisindekileri canlı hücre 

sayıları ve büyüme ortamının tabiatı arasında önemli farklılıklar vardır 

(Newbold,1990). Mayalar yüksek kaliteli protein, B grubu vitaminleri ve 

Vitamin D’ce zengin bir kaynaktırlar. Bira mayası ruminant rasyonlarında 

protein kaynağı olarak başarıyla kullanılmaktadır (Steckley ve ark,1979; 

Johnson ve Remillard, 1983). 

Maya ve mantar kültürleri rumen çevresini stabilize etmekte, selülozu 

parçalayan bakterilerin sayılarını ve selülozun sindirimini arttırmaktadır. 

Rumen laktik asit seviyesini azaltırken laktik asidin rumen bakterileri 

tarafından kullanımını arttırmakta, rumende probiyonik asit üretimini 

arttırmakta ve rumen pH’sındaki varyasyonları azaltmaktadır. ( Dawson 

1987, Tapia ve Herrera- Saldana, 1989). Bu etkilerin sonucu süt sığırların 

yem tüketimi, yemden yararlanma kabiliyeti, süt verimi, (1-1,6 kg/gün) süt 
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yağı muhtevası artmış ise de sonuçlar değişken ve tutarlı değildir. Bu 

ürünler bilhassa erken laktasyondaki ineklere verildiğinde daha tatminkâr 

sonuçlar alınmıştır. Bu ürünlerin süt sığırlarına yedirilmesiyle rumende 

meydana gelen değişiklikler doğrudan canlı organizmaların yedirilmesi 

sonucu değildir. Çünkü bazı ürünler canlı organizma içermedikleri gibi 

bazılarında rumen fermantasyonunun yapısını değiştiren ilave bileşikler 

içerirler ve bu durum onların rumendeki aktivitelerini etkiler. Maya ve 

mantar kültürlerinin rumendeki metabolik aktivitelerinin farklı oluşu, 

onların selülozun sindirimindeki etkinliklerinin farklı olmasına sebep 

olduğu gibi Saccharomyces cerevisiae’nin farklı hatlarının rumen 

fermantasyonunu etkileme kabiliyetlerinin de farklı bulunmuştur 

(Newbold, 1990). Ayrıca çeşitli mantar türlerinin rumende kuru maddenin 

sindirilebilirliğine etkisinin farklı olduğu ve mantar kültürleriyle elde 

edilecek tepkinin rasyonun kompozisyonuna bağlı olduğu 

gösterilmiştir.(Tapia ve Herrare-Saldana 1989). Aspargillus oryzae’nin ısı 

stresine maruz kalan sığırlarda vücut sıcaklığını düşürdüğü tespit edilmiştir 

(Hutjens, 1992). Optimum süt verimi için mantar kültürlerinin hangi tip 

rasyonlara katılması gerektiği ve maya ve tampon bileşikler gibi diğer katkı 

maddeleriyle birlikte kullanıldığında süt verimine etkileri konusunda ilave 

anlaşmalara ihtiyaç vardır. 

Probiyotikler  

İshal, nakliye, sık sık rasyon değişikliği, doğum, sütten kesme, hava şartları, 

hayvanın sağlık durumu ve rasyonun tabiatı, sindirim kanalındaki 

mikrobiyal popülasyonun değişmesine sebep olabilirler. Probiyotikler 

rumene arzu edilen bakteri türlerini aşılamak için kullanılan 



415 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

 

mikroorganizma kültürleridir. Probiyotik olarak kullanılan 

mikroorganizmalar daha ziyade laktik ve asetik asit ( süt yağ asidi) üreten 

Bacillus toyoi, Streptococcus faecium, Lactobacillus acidophilus ve kasei 

gibi bakterilerdir (Alçiçek ve Erkek, 1995). Bununla beraber bazı 

beslemeciler maya ve mantarları da probiyotik olarak tanımlamaktadırlar. 

Ancak probiyotiklerin en önemli özellikleri stres ve hastalık durumlarında 

hayvanın sindirim sisteminde bozulan bakterial dengenin tekrar 

kurulmasındaki yetenekleri dikkate alınarak seçilmiş mikroorganizmalar 

olmalarıdır. Probiyotiklerin etki mekanizması kompleks ve tam olarak 

açıklanmamış ise de, besin maddelerinin kullanılabilirliğini arttıran faydalı 

enzimleri ürettikleri, organik asitler, hidrojen peroksit üretimini arttırarak 

patojen mikroorganizmaları tahrip ettikleri, hayvanın sağlığını olumsuz 

yönde etkileyen zararlı bileşikleri üreten mikroorganizmaların 

çoğalmalarını önledikleri ve bu bileşiklerin sindirim sisteminde birikim ve 

emilimlerini azalttıkları zannedilmektedir. Konu hakkında daha fazla bilgi 

Yalçın ve ark., (1996) ve Alçiçek ve Erkek (1995) tarafından verilmiştir. 

Probiyotiklerin süt sığırlarında performansa etkisi konusundaki çalışmalar 

sınırlı olup, Lactobacillus acidophilus laktasyondaki süt sığırlarında günlük 

süt verimi 1.8 kg arttırmıştır (Jaquette ve ark., 1988; Ware ve ark., 1988). 

Probiyotikler genç ruminant hayvanlarda çok daha faydalı olduğu gibi aşırı 

strese maruz kalan hayvanlarda rumen de arzu edilen mikrobiyal 

popülasyonun hızla tekrar tesisini sağlayarak performansı arttırmaktadır. 

Selenyum, Vitamin E, vitamin A ve Karotenler  

Selenyum potansiyel olarak toksik bir element olup, rasyona ilave edilecek 

miktarı 0,3 ppm=mg/kg yem olarak sınırlandırılmıştır. Rasyonda 5 



BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II | 416 

 

ppm’den yüksek selenyum seviyeleri toksik olabilir. Selenyum ve vitamin 

E’nin vücuttaki ana fonksiyonu hücrenin yapısal bütünlüğünü korumaktır. 

Vitamin E zararlı bileşiklerin hücre zarlarını parçalamasını önlerken, 

selenyum, hücre içinde oluşan zararlı bileşiklerin olumsuz etkilerini azaltan 

enzimlerin önemli bir parçasıdır. Selenyum ve vitamin E yetersizliği, 

plasentanın (yavru zarlarının) tutulması, döl yatağı iltihabı ve kistik 

yumurtalık olaylarının görülme nispetini arttırırlar. Bu olayların 

önlenmesinde selenyum ve vitamin E’nin çok önemli olduğu ve ineklerin 

mastitise karşı dirençlerini büyük ölçüde arttırdığı tespit edilmiştir (Weiss 

ve ark., 1997). 

Laktasyondaki ve kurudaki inekler için rasyonda E vitamini ihtiyacı, 

sırasıyla yaklaşık 500 ve 1000 IU/gün'dür (NRC, 2001). Bazı durumlarda 

rasyonda daha yüksek ilave vitamin E seviyelerine ihtiyaç 

duyulabilmektedir. Doğumdan önceki son iki hafta boyunca günde 4000 IU 

E vitamini (0,1 ppm ek selenyum ile kombinasyon halinde) ve laktasyonun 

ilk haftasında 2000 IU/gün ilave vitamin E içeren rasyonla beslenen 

ineklerde, kuru ve erken laktasyon dönemlerinde 1000 ve 500 IU/gün 

vitamin E ile beslenen ineklerle karşılaştırıldığında, meme bezi enfeksiyonu 

ve klinik mastitis vakalarının önemli ölçüde daha az olduğu bildirilmiştir 

(Weiss ve ark., 1997). Sonraki çalışmalar bu sonuçları doğrulamış olup, 

1984 ve 2003 yılları arasında E vitamini ve meme bezi sağlığı arasındaki 

ilişkinin incelendiği 34 makaleyi kapsayan bir meta-analizde (Moyo ve ark., 

2005), kuru ve erken laktasyon dönemlerinde maksimum 4000 IU'ya kadar 

farklı seviyelerde vitamin E ilavesinin meme bezi sağlığını önemli olarak 

etkilediği ve  somatik hücre sayıları, meme içi enfeksiyonları ve klinik 

mastitis vakalarını azalttığı bildirilmiştir.  
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Vitamin E bakımından yetersiz rasyonlarda veya selenyum yetersizliğinin 

görüldüğü bölgelerde, her iki besin maddesini birlikte ihtiva eden ticari 

premiksler, yavru zarlarının tutulması, uterus iltihabı ve kistik 

yumurtalıkların görülme nispetini azaltmada başarıyla kullanılmaktadır. Bu 

gibi problemlerin görüldüğü sürülerde kuru dönemde yedirilen rasyonlara 

doğumdan 3-5 hafta önce bu ticari premikslerin katılması (günde 800-1000 

IU vitamin E ile birlikte selenit formunda selenyum) veya birkaç defa 

enjekte edilmesi çok faydalı olmaktadır. Ancak üreme hastalıkları ve stres 

faktörlerin mevcudiyeti gibi durumlarda rasyona vitamin E ve selenyum 

ilavesi veya enjeksiyonu her zaman faydalı olmayabilir (Weiss, 1988). 

Vitamin A görme için gerekli olup, yetersizliğinin ilk semptomu gece 

körlüğüdür. Vitamin A yetersizliği epitel dokuların bozulmasına yol açar. 

Bu dokuların dejenerasyonu üreme bozukluklarına sebep olur, erkek ve 

dişilerde üreme etkinliğini azaltır, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnci 

azaltır ve  yavru atma, plasentanın tutulması, buzağıların zayıf, kör veya ölü 

doğma nispeti ve mastitis vakalarını artırabilir (Weiss, 1988). Bu bakımdan 

rasyonların doğal veya sentetik vitamin A kaynakları ile desteklenmesi 

gerekir. Hayvanların önemli bir kısmında vitamin A beta-karotenlerden 

gelir. Beta-karotenler hayvanın ince bağırsaklarında A vitaminine 

dönüştürülürler. Yeşil yemler karotenlerce zengindirler. Uzun süre güneş 

ışığına maruz kalmış kuru otların, mısır silajı gibi fermente edilmiş 

yemlerin karoten seviyesi çok azalmıştır. Bu yüzden kaba yem olarak fazla 

miktarda silaj verilen ve çok az baklagil-buğdaygil otları verilen ineklerde 

A vitamini yetersizliği görülme ihtimali gayet yüksektir.  
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Vitamin A’nın ön maddesi olan beta-karotenlerin süt ve et sığırlarının döl 

verimine etkisi konusunda, Almanya’da 1980-1985 yılları arasında 

Bonsenbiante ve ark., (1986) tarafından 5 araştırma yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda kullanılan rasyonlar, karoten muhtevası düşük buğday samanı, 

mısır silajı, kuru pancar posası gibi materyallerle bir miktar dane yem, yağlı 

tohum küspesi ve mineral karması kullanılarak hazırlanmıştır. Rasyonlara 

vitamin A ve E’de katılmıştır. Kontrol grubundaki ineklere ilave olarak hiç 

beta-karoten verilmezken, muamele grubundaki ineklere rasyonla 73 ila 

306 mg/gün β-karoten (beta-karoten) verilmiştir. Bu çalışmalarda 112 süt 

sığırı ve 198 et sığırı kullanılmıştır. Sonuçta rasyonla yeteri kadar vitamin 

A temin edilmiş olsa bile β-karoten yetersizliğinde döl verimi önemli 

derecede düşmüş (ilk aşımdaki döllenme oranı neredeyse %50 daha düşük 

olmuş) ve kızgınlığın sönük geçtiği hayvanların sayısında artış olduğu gibi 

düzenli olarak kızgınlık gösteren hayvanların sayısı da azalmıştır. 

Rasyonlara β-karoten ilavesi üreme performansında görülen bu olumsuz 

etkileri ortadan kaldırdığı gibi kan, karaciğer ve ağız sütünün ve karaciğer 

vitamin A muhtevasının artmasına sebep olmuştur (Bonsenbiante ve ark., 

1986). 

Ülkemizde bol miktarda yetiştirilen havuç, β-karotenlerin iyi bir kaynağıdır. 

Kuru, yıkanmamış fazla havuçlar, serin havalarda, üzeri samanla 

kapatılarak bir aydan fazla bir süre 1,2 m yüksekliğindeki yığınlarda 

saklanabilir. Havuçlar,7-8 cm uzunluğunda doğrandıktan sonra kuru ot 

(baklağil veya buğdaygil otları) veya saman gibi kuru yemlerle birlikte, 

siloya tabaka tabak serilerek muhafaza edilebilirler (Morel d'Arleux, 1990). 

Ancak silolanan havuç kökleri veya tüm havuç bitkisinin depolama 

sırasında β-karoten içeriğinin %34 oranında azaldığı tespit edilmiştir 
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(Nonaka ve ark., 1994). Portakal rengindeki havuçlar, kuru maddesinde 200 

ila 1000 mg/kg β-karoten ihtiva ederler (ANSES, 2008). 

Havuç oldukça lezzetlidir ve sığırlar tarafından kolayca tüketilir. Kuru 

maddesindeki enerji değeri dane mısırdan sadece biraz daha düşük olan 

havuç süt ineklerinin rasyonlarında bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. 

Süt ineklerine günde 25 kg taze havuçla verilebilir. Havuç ve kesif yem 

karışımı, rasyon kuru maddesinin %50'sini geçmemeli ve ad libitum 

tüketimi önlenmelidir (Morel d'Arleux, 1990). Yüksek verimli ineklerin 10 

kg taze havuç ihtiva eden bir rasyonla beslenmesi, üreme performansında 

önemli bir iyileşme ile sonuçlanmış olup, buzağılama ile ilk başarılı 

tohumlama arasındaki ssüre azalmış (167-185 günden 110-171 güne), 

gebelik için gerekli tohumlama sayısı 1,8-2,7'den 1,0-1,8'e düşmüş ve 

buzağılama oranı %84,5'ten %92'ye yükselmiştir. Süt verimi ve süt yağ 

içeriği muhtevası değişmemiştir (Car, 1985). 

 Anyonik Tuzlar 

Süt humması, süt ineklerinde doğumdan sonra serum kalsiyum (Ca) 

seviyesinin düşmesi sonucu meydana gelen bir metabolik hastalıktır. 

Doğumdan sonra kolostrumun sentezi için birdenbire ve yüksek miktarlarda 

kalsiyuma ihtiyaç duyulması sonucu serum Ca seviyesi düşer (Block, 

1984). İlk kez doğuran ineklerde nadiren görünürse de laktasyon sayısı 

arttıkça rahatsızlığın görünme nispeti artar. Hastalık önemli olup ineklerin 

ortalama verimli ömrünü 3,5 yıl azaltmaktadır (Payne, 1968). Normal 

ineklerle karşılaştırıldığında klinik süt humması görülen ineklerin süt 

verimleri %14 daha düşük olup son’un tutulması, abomasum kayması, 
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ketosiz, mastitis gibi çeşitli hastalıkların görünme nispeti de yüksektir 

(Block, 1984). 

 Hastalığın önlenmesinde en çok kullanılan metotlardan birisi kuru 

dönemde Ca tüketiminin kısıtlanmasıdır. Kurudaki inekler yüksek seviyede 

Ca ihtiva eden baklagil otları yerine çayır otu, arpa, sorgum gibi buğdaygil 

danelerinin otları ile yemlenmeli ve günlük Ca tüketimi 50 ila 100 g civarı 

olmalıdır. Aslında süt hummasının önlenmesinde Ca tüketiminin daha da 

düşürülmesi (20 g/gün) etkili bulunmuş ise de düşük seviyede Ca ihtiva 

eden rasyonları hazırlamak güç olduğu için 50-100 g/gün Ca tüketimi 

tavsiye edilmiştir ki 50 g’ın üzerinde Ca tüketildiğinde hastalığın görünme 

nispeti %10 civarındadır. 

Süt hummasının önlenmesinde bir diğer yol rasyonun katyon-anyon 

dengesini değiştirmektir ve yapılan çalışmalar hastalığın önlenmesinde Ca 

tüketiminin sınırlandırılmasından daha etkili olduğunu göstermiştir. 

Amonyum klorür, amonyum sülfat, alüminyum sülfat, magnezyum sülfat 

ve kalsiyum klorür gibi anyonik tuzlar rasyonun daha fazla asidik olmasına 

sebep olarak rasyonda mevcut kalsiyumun absorbsiyonunu artırırlar ve 

kemiklerden Ca mobilizasyonunu hızlandırırlar. Hayvanda bu iki yolla 

vücut Ca havuzundaki Ca miktarı artınca, süt sentezi sebebiyle önemli 

miktarda Ca kullanılmasına rağmen, kanda Ca seviyesinin normal sınırlar 

içinde tutulması mümkün olur. Rasyonun katyon-anyon dengesini (KAD) 

belirleyen en önemli katyonlar sodyum (Na) ve potasyum (K), anyonlar ise 

klor (Cl) ve kükürttür (S). KAD pratik olarak şöyle hesaplanabilir (Beede 

ve ark., 1993). 
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KAD (Meq/100 g rasyon kuru maddesi) = (Rasyon kuru maddesinde % Na/ 

0,023 + rasyon kuru maddesinde  % K/0,039) – (rasyon kuru maddesinde 

% Cl/0,035 + rasyon kuru maddesinde %S/0,016). 

KAD hayvanın metabolik asit-baz durumunu belirleyen en önemli 

faktördür. Katyonlara nispetle daha fazla anyon ihtiva eden rasyonlar 

(negatif KAD’a sahip rasyonlar) orta derecede metabolik asidozu teşvik 

ederler. Metabolik asidoz ise bağırsaklardan Ca’nın absorbsiyonunu ve 

kemiklerden Ca mobilizasyonunu arttırır (Block, 1984; Beede, 1993). 

Negatif KAD’ a sahip rasyonları hazırlamak için yukarıda zikredilen 

anyonik tuzlar katılmalıdır. Baklagiller, buğdaygil otlarından veya mısır 

sılajından daha fazla K ihtiva ederler. Kurudaki ineklerin K tüketimi 

rasyondaki kaba yemlerin değiştirilmesi ile kolayca azaltılamıyorsa rasyona 

anyonik tuzlar ilave edilerek negatif KAD sağlanabilir. İnek başına 

verilecek anyonik tuz miktarı, bu tuzların karışımı şeklinde 180 ila 245 

g/gün civarındadır. Mesela inek başına günde 108 g amonyum klorür, 53 g 

amonyum sülfat ve 34 g magnezyum sülfat ilave edilebilir (Beede ve ark., 

1993). Kurudaki ineklere doğumdan 2 ila 3 hafta önce negatif KAD’a sahip 

rasyonların (KAD’ı -10 ila -30 meq/100 g kuru madde olan) verilmesiyle 

süt hummasının görülme nispeti önemli ölçüde azaltıldığı gibi ineklerin 

müteakip laktasyonlardaki süt verimleri de % 3,6 ila 6,8 (325 ila 490 kg) 

artmıştır (Block, 1984; Beede ve ark., 1993).  

Sodyum Bentonit 

Bir kil minerali olan sodyum bentonit yem sanayinde pelet bağlayıcısı 

olarak kullanıldığı gibi bileşik, aynı zamanda bazı tampon bileşik 

paketlerinde de kullanılmaktadır. Sodyum bentonit rumende oluşan uçucu 
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yağ asitlerinin konsantrasyonunu değiştirerek süt yağ %’sini düşmesini 

önler. Bileşik aynı zamanda hacminin 5-20 katı su alarak rumende şişer, 

mineralleri ve amonyağı adsorbe eder ve değiştirir. Bileşik aynı zamanda 

rasyonun hacimliliğine de katkıda bulunur (Rindsig ve Shultz, 1970). 

Bileşik aynı zamanda mikotoksin bağlayıcı olarak da kullanılmaktadır. 

Bileşik, süt ineklerinin rasyonlarında 400 ila 700 g/gün seviyesinde 

kullanılmaktadır. 

Katkı Maddelerinin Rasyonda Kullanılacak Miktarların Tespiti 

 Katkı maddelerinden maksimum performansın elde edilebilmesi ve onların 

ekonomik olarak kullanılabilmeleri için hayvanlara yedirilecek miktarların 

doğru olarak tespit edilmesi gerekir. Bazı katkı maddelerinin aşırı miktarda 

tüketilmesi veya rasyonda fazla miktarlarda kullanılması hayvanların 

zehirlenmelerine sebep olabilir. Katkı maddesinin rasyondaki kullanılacak 

miktarını tespit edebilmek için günlük yem tüketiminin bilinmesi gerekir. 

Bunun için bir grup inekte yem tüketimi ölçülebilir veya farklı verim 

seviyeleri için yem tüketimini gösteren tablolar kullanılabilir (Tablo. 3). 

Günlük yem tüketimi tahmin edildikten sonra katkı maddesinin rasyondaki 

seviyesi, diğer bir ifade ile miktarı hesaplanabilir. Çeşitli katkı maddelerinin 

süt sığırlarına yedirilecek miktarları aşağıda verilmiştir (Tablo. 4). 
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Tablo 3. Süt verimi ve canlı ağırlığı farklı süt ineklerin günlük hesaplanmış kuru madde 

tüketimleri (Etgen ve ark, 1987) 

%4 yağlı süt 

verimi 

kg/gün 

Canlı ağırlık, kg 

450 550 600 650 700 750 

   9-13 10.5 11.4 11.8 12.4 12.8 13.3 

14-18 14.1 14.5 15.5 16.0 16.5 16.9 

19-23 14.5 15.9 16.4 16.9 17.4 17.8 

24-27 16.8 18.2 18.6 19.2 19.6 20.5 

28-36 18.2 20.0 20.9 21.5 21.9 21.8 

37-45 20.0 20.9 21.8 21.9 22.4 22.8 

Bu değerler sonbahar ve kış aylarına ait olup ilkbahar ve yaz aylarında 

ineklerin kuru madde tüketimleri tablo değerlerinden sırasıyla,  0,9 ve 1,4 

kg kadar düşük olabilir. Ayrıca süt inekleri çok iyi kaliteli kaba yemlerle 

tabloda verilen kuru madde değerlerinden 1.0- 1.5 kg’ a kadar daha fazla 

kuru madde tüketebilirler. 

 

Tablo 4. Süt sığır rasyonlarında yaygın olarak kullanılan bazı yem katkı maddelerinin 

hayvan başına verilecek miktarları (Hutjens,1992.) 

Katkı maddesi  Verilecek miktar, g/gün/hayvan 

Sodyum bikarbonat 125-250 

Magnezyum oksit   45-90 

Anyonik tuzlar Değişken 

Niasin   6-12 

Probiyotikler Değiken 

Maya kültürleri  10-120 

Aspergillus oryzae     3 

Sodyum betonit 450-900 

İonoforlar 50-200 

 

Bir yetiştiricinin canlı ağırlık ortalaması 600 kg ve %4 yağlı süt verimi 30 

kg olan bir ineği olduğunu ve bu hayvana 12 g/gün niasin vermek istediğini 

kabul edelim. Bu hayvanın kuru madde tüketimi Tablo 3’ten 20.9 kg/gün 
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olarak bulunacaktır. Günlük kuru madde tüketiminin %50’sinin kesif 

yemlerden sağlandığını ve kesif yemlerinde %90 kuru madde ihtiva ettiği 

kabul edilirse, bu ineğe verilecek kesif yem miktarı: (20,9 kg kuru madde x 

50): 100 = 10.45 kg kuru madde kesif yem karması ile sağlanacaktır. Bu 

miktar kuru maddeyi sağlayacak kesif yem miktarı ise= (10.45x100):90 

veya 10,45: 0,90 = 11,6 kg’dır. 

11.6 kg kesif yem karması 12 g=0.012 kg niasin içermelidir. Niasinin kesif 

yem karmasında % olarak kullanılacak miktarı= (100 x 

0.012):11.6=%0.103 olacaktır. 

Benzer hesaplama sodyum bikarbonat içinde yapılabilir. İnek başına 150 

g/gün sodyum bikarbonat verildiği (Tablo 4) kabul edilirse, aynı inek için 

(rasyonun %50’sinin kesif yemlerden oluştuğu kabul edildiğinde) 

karmadaki % sodyum bikarbonat miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır.  

Günlük kesif yem ihtiyacı 11,6 kg olduğuna göre 11,6 kg kesif yem karması 

150 gram= 0,150 kg sodyum bikarbonat içermesi gerekeceği için sodyum 

bikarbonatın karmadaki % miktarı= (100 x 0.15)/11.6=%1.29 olarak 

bulunacaktır. 

Katkı Maddesinde Yapılacak Masrafı Karşılayan Süt Verimin 

Hesaplanması 

Bir katkı maddesinin rasyonda ekonomik olarak kullanılabilmesi için, katkı 

maddesinde yapılan masrafın üzerinde bir gelirin geri kazanılması gerekir. 

Aşağıdaki tabloda bir yem katkı maddesinin, rasyonda kullanılmasıyla 

rasyonun maliyetinde meydana gelen artışın karşılanabilmesi veya para 

olarak geri dönebilmesi için süt veriminde ne kadarlık bir artış olması 
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gerektiği gösterilmiştir. Burada dikkate alınması gereken diğer bir konu şu 

olabilir. Sürüdeki bütün sağmal inekler katkı maddesi içeren rasyonla 

beslenmiş fakat erken laktasyon dönemindeki ineklerde laktasyonun ilk 140 

günü süt verimi artmış fakat laktasyonun daha ileri safhasındaki ineklerde 

süt verimi artmamış olsun. Dolayısıyla katkı maddesine süt veriminde artış 

şeklinde tepki veren ineklerin süt verimlerindeki artışın katkı maddesini 

maliyetini karşılayacak yeteri kadar yüksek seviyede olması gerekir. Genel 

bir kaide olarak katkı maddesinin rasyonda kullanılmasıyla performansta 

beklenen artışı azaltan saha şartları ve katkı maddesi ilavesine tepki 

vermeyen ineklerde dikkate alındığında yapılan masrafın geri 

kazanılabilmesi için yapılan birim masrafa karşılık iki veya daha fazla katı 

gelir elde edilmelidir. Katkı maddesinin etkili olabilmesi yeteri kadar uzun 

bir süre yemleme yapılması gerekir ki performanstaki artış için gerekli olan 

süre katkı maddesinin tipine bağlı olarak 1 ile 10-12 hafta arasında 

değişmektedir (West,1988). Yetiştirici katkı maddesinin diğer sürülerdeki 

etkisini dikkate almadan kendi sürüsünde katkı maddesinin faydalı olup 

olmadığını izlemelidir.  

Tablo 6: Rasyonda kullanılan katkı maddesinin maliyette yaptığı artışı karşılayacak süt 

verim seviyeleri (Sütün satış fiyatı: 9 TL/kg, 1 kg süt yemi fiyatı 6,50 TL olarak 

alınmıştır). 

Yemin maliyetindeki 

artış, TL/kg 

Kesif yem tüketimi, kg/inek/gün 

6 9 12 

İnek başına süt veriminde olması 

gereken artış, kg 

0,75         0,50 0,75 1,00 

1,50         1,00 1,50 2,00 

2,25         1,50 2,25 3,00 

3,00         2,00 3,00 4,00 

Kaynak: Weiss, 1988’den adapte edilmiştir. 
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Bir yem katkı maddesinin kesif yem karmasında (süt yeminde) 

kullanılmasıyla karmanın maliyetindeki artış 0.75 TL/kg ve ineğe verilen 

kesif yem miktarı 6 kg ise yapılan masrafı karşılayan süt verim seviyesi 

şöyle bulunur: 

İneğe verilen kesif yem miktarı …………………..: 6 kg 

1 kg kesif yemin maliyetindeki artış ……………...: 0,75 TL/kg 

Günlük yemleme masrafındaki artış………………: 6 x 0.75 = 4,5 TL 

1 kg sütün satış fiyatı ……………………………..: 9 TL 

Günlük masraftaki artışı karşılayan süt verimi …...: 4,5 TL / 9 TL = 0,5 k  

Bu miktar (0,5 kg) süt verimi katkı maddesinin rasyonun maliyetinde 

meydana getirdiği artışın bedeli olarak süt veriminde artması gereken 

miktardır. 

Başka bir örnek: Kesif yem karmasının maliyetindeki artış 2,25 TL/kg yem 

ve ineğe verilen kesif yem miktarı 12 kg ise günlük yemleme masrafındaki 

artışı karşılayacak süt verimi seviyesi 12 x 2,25 = 27 TL, 27 TL / 9 TL = 3 

kg’ dır (Tablo 6). 

Bu miktar inek başına süt veriminde beklenen artıştır. Katkı maddesinin 

rasyonda kullanılmasıyla inek başına süt verimindeki artış 3 kg oluyorsa 

yetiştirici rasyonda katkı maddesi kullandığı için ne kâr ve ne de zarar 

etmeyecektir. Süt verimindeki artış 3 kg’ın üzerinde olursa yetiştiricinin 

kârı artacak, aşağısında olursa yetiştirici zarar edeceği için katkı maddesini 

kullanmasına gerek kalmayacaktır. 
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Katkı Maddelerinin Etkinliğinin Arttırılması 

Rasyonda kullanılan katkı maddelerinden beklenen performansın elde 

edilebilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir. 

1) Rasyon bütün besin maddeleri bakımından dengeli olmalıdır. Bir 

veya birkaç besin maddesinin rasyondaki yetersizliği ve besin 

maddesi arasındaki dengesizlik süt verimini düşürebilir. Rasyonda 

bazı besin madde yetersizliklerini çözmek kolay olmaz ve katkı 

maddelerine ihtiyaç duyulur. Mesela selenyum yetersizliği olan 

bölgelerde veya kaba yemlerin selenyum muhtevaları çok 

değişken olduğunda rasyonun selenyumca desteklenmesi gerekir. 

Kuru maddesinde %17’den daha az ham selüloz içeren rasyonlarda 

tampon bileşiklerin kullanılmasına ihtiyaç vardır. 

2) İneklerin tahmin edilen miktarda kuru madde tükettiklerinden emin 

olunmalıdır. Eğer inekler Tablo 4’de verilen seviyelerden daha az 

kuru madde tüketiyorlarsa muhtemel sebebi araştırılmalıdır. 

İneklerde düşük kuru madde tüketiminin muhtemel sebepleri; 

rasyon ham selüloz seviyesinin çok yüksek olması, ham protein 

seviyesinin düşük olması, hayvanlara verilen kuru otun düşük 

kaliteli veya küflü olması veya rasyon bir veya daha fazla sayıdaki 

mineral muhtevasının yüksek olmasıdır. Bu durumda rasyonun 

lezzetliliği azalmış olabilir. Rasyon değişikliklerinin asgari 

seviyede tutulması yem tüketimini ve katkı maddelerinin 

etkinliğini arttırabilir. 

3) Bazı katkı maddeleri erken laktasyon dönemi gibi laktasyonun belli 

bir döneminde etkin olup diğer dönemlerde performansta 
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ölçülebilir bir artış yapmazlar. Bu yüzden rasyonda kullanılacak 

katkı maddesinin yemlemesinde böyle özel bir döneme ihtiyaç 

duyulup duyulmadığı bilinmelidir. Ayrıca katkı maddesinin 

beklenilen faydayı arttırmak ve kullanım maliyetini azaltmak için 

ineklerin verim veya laktasyon safhasına göre gruplandırılması 

gerekli olabilir. 

4) Sürüde katkı maddesi kullanımını gerektirecek özel bir problemin 

mevcut olup olmadığı tespit edilmelidir. Problem izlenmeli, 

sebepleri araştırılmalı ve katkı maddesine ihtiyaç olup olmadığı 

tespit edilmelidir. 

5) Katkı maddesinin ne zaman ve nasıl kullanılacağı tespit 

edilmelidir. Her katkı maddesi etkin olduğu şartlarda 

kullanılmalıdır. Mesela niasin, erken laktasyon döneminde, 

tampon bileşikler selüloz seviyesi düşük veya kesif yem seviyesi 

yüksek rasyonlarda kullanıldıklarında daha etkindirler. 

6) Bir katkı maddesi satın alınacağı zaman şu sorulara cevap 

alınmalıdır:  

a)    Katkı maddesinin aktif maddesi nedir?  

b)    Etki mekanizması nasıldır?  

c) Katkı maddesinin kullanımından beklenen tepkiler üniversiteler 

veya sahada yapılan ilmi araştırmalarla teyit edilmiş midir 

yoksa sadece üretici firmanın veya bazı işletmelerde yapılan 

sonuçlara mı dayanmaktadır?  



429 | BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II 

 

 

d) Gerçekten bu katkı maddesine ihtiyaç var mı? Bu sorulara 

verilecek cevap evet ise ancak o zaman katkı maddesi satın 

alınmalıdır ve maliyet analizi yapılmalıdır. 

7) Hava şartları, doğum, kuruya çıkarma, rasyon değişiklikleri, katkı 

maddesinden beklenen tepkiyi azaltabilir. Bu yüzden işletmedeki 

sürüdeki şartların mümkün olduğu kadar stabil olmasına özen 

gösterilmelidir. 

SONUÇLAR 

Günümüzde modern süt inekleri uzun yıllar devam eden seleksiyon sonucu 

elde edilmişlerdir ve süt verim kabiliyetleri de çok yüksektir. Bu yüzden bu 

hayvanların besin madde ihtiyaçları gayet yüksektir. Sonuç olarak geçmişte 

süt sığır rasyonlarında kullanılmayan birçok katkı maddesinin kullanılması 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Yem katkı maddeleri süt ineklerinin verimini 

arttıran veya sağlık durumunu iyileştiren çeşitli bileşiklerdir. Probiyotikler 

ve mantar ürünleri gibi süt verimi ve büyüme hızını arttırma kabiliyetlerinde 

olan yem katkı maddeleri geliştirilmektedir. Katkı maddelerinin etkinliği 

sürüdeki bakım ve yönetim şartları iyileştikçe artacaktır. Katkı maddeleri 

kötü idare, kötü bakım şartlarının sebep olduğu kayıpları telafi edemezler. 

Katkı maddesi kullanımının ekonomik olup olmadığı dikkatlice 

değerlendirilmelidir. Rasyonda uygun katkı maddeleri kullanılırsa 

verimlilik veya etkinlik o kadar çok artacağı için hangi katkı maddelerinin 

en etkin oldukları tespit edilmelidir. Yanlış katkı maddelerinin seçimi 

yetiştiricinin para kaybetmesine, doğru seçim ise para kazanmasına yol 

açar. Bu yüzden katkı maddeleri seçilirken dikkatli davranılmalı ve onları 

rastgele kullanmaktan kaçınılmalıdır. 
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GİRİŞ 

 

EN KÜÇÜK KARELER METODU 

En Küçük Kareler yöntemi, 17. yüzyılda Carl F. Gauss (matematikçi ve 

fizikçi) tarafından keşfedilmiş olup, özellikle iki değişkeninin doğrusal 

ilişkisini belirlemek veya tahmin etmek için kullanılmaktadır. Prensip 

olarak En Küçük Kareler yöntemi, kareler sapma sayısını en aza 

indirmektedir. Analiz teoremine göre, böylece kısmi sapma ∑(𝑌𝑖 − 𝑌′)2 

en aza indirilir, ardından iki normal denklem (1) ve (2) elde edilir 

(Dengen ve ark., 2018).  

∑ 𝑌𝑖 = 𝑛. 𝑎 + 𝑏. ∑ 𝑋𝑖       (1) 

 

∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 = 𝑎. ∑ 𝑋𝑖 + 𝑏. 𝑋𝑖
2 (2). 

Burada; 

𝑌𝑖: bağımlı değişkeni; 

𝑋𝑖: bağımsız değişkeni; 

n: veri sayısını; 

𝑎: (𝑌𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖) kesişme noktasını; 

b: doğrusal eğri eğimini ifade etmektedir.  

 

Bu iki normal denklemi aynı anda tamamlayarak, 𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

denklemindeki a ve b değerleri hesaplanabilir. Kolay hesaplama için 𝑋𝑦𝚤𝑙 

𝑋𝑖=0’dır.  Böylece, normal denklemler (3) ve (4) şeklinde 

basitleştirilebilir.  

𝑎 =  
∑ 𝑌𝑖

𝑛
     (3) 

 

𝑏 =  
∑ 𝑋𝑌𝑖

∑(𝑋𝑖)2  (4) 

Burada; 

a, (𝑌𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛𝑖)kesişme noktasını;  

b: doğrusal eğri eğimini; 

𝑌𝑖: bağımlı değişkeni; 

𝑋𝑖: bağımsız değişkeni; 

n: veri sayısını ifade etmektedir. 
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a ve b'nin değerleri hesaplandıktan sonra, denklem (1)' deki 

doğrusal değer denklemi (5) oluşturulabilir. 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 (5) 

Burada; 

Y: belli bir periyotta veya zaman periyodundaki trend değerini; 

a: X = 0 olduğunda X ile Y’ nin kesişim noktasını; 

b: eğim trend çizgisini (her X değişkeninde Y değişkeni); 

X: zaman periyodunu ifade etmektedir. 

 

En Küçük Kareler yöntemi, SAS istatistik paket programında veriler 

üzerinde uygulanması ile daha detaylı olarak açıklanacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda; Balkanlarda ülke, gebelik sayısı ve 

doğum tipinin gebelik süresi üzerine etkisinin ve etki paylarının 

araştırıldığı bir çalışmada aşağıdaki verilerin elde edildiğini varsayalım. 

Aşağıda belirtilen örnekte bu verilerin SAS paket programında, Varyans 

Analizi (GLM; General Linear Model) ile En Küçük Kareler Metodu 

prosedürü kullanılarak analizi incelenmiştir (SAS, 1999).  

Gebelik süresini belirlemek için Yijkl= μ+ai+bj+ck+eijkl seklinde birer 

toplamalı genel doğrusal model kullanılmıştır. Faktörler arası 

interaksiyon sıfır olarak değerlendirilmiştir. 

Yijkl= i ülkesinde, j gebelik sayısında ve k doğum tipli l gebenin 

gebelik süresi değeridir. 

μ = Populasyonun genel ortalamasıdır. 

ai= i. ülkenin etki miktarıdır, i=1, 2 (AL, MK, ME, XS ülkesi). 

bj= j. gebelik sayısının etki miktarıdır, j= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. gebelik). 

ck= k. doğum tipinin etki miktarıdır, k=1, 2 (tek, ikiz). 

eijkl=i ülkesinde, j gebelik sayısında ve k doğum tipli l gebenin 

gebelik süresinin; ülke, gebelik sayısı ve doğum tipinden başka 

faktörlerin etki miktarıdır. e hata terimi olup ortalaması sıfırdır 

(Düzgüneş ve Akman, 1995). 

 

data kadinlarda gebelik suresi;  
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input ULKE $ GEBELIKSAYISI DOGUMTIPI $ GEBELIKSURESI; 

cards; 

AL 1 1 291 

MK 2 1 289 

ME 3 1 281 

XS 1 1 273 

AL 2 2 278 

ME 3 1 284 

XS 1 1 261 

AL 2 1 285 

XS 1 1 260 

AL 2 1 289 

AL 3 1 270 

MK 4 1 275 

AL 1 1 290 

… 

… 

… 

; 

proc means n mean stderr min max cv maxdec=2; 

var GEBELIKSURESI; 

run; 

proc sort; 

by ULKE; 

run; 

proc means n mean stderr min max maxdec=2; 

var GEBELIKSURESI; 

by ULKE; 

run; 

proc sort; 

by GEBELIKSAYISI; 

run; 

proc means n mean stderr min max maxdec=2; 

var GEBELIKSURESI; 

by GEBELIKSAYISI; 

run; 

proc sort; 

by DOGTIPI; 

run; 

proc means n mean stderr min max maxdec=2; 
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var GEBELIKSURESI; 

by DOGTIPI; 

run; 

proc glm; 

class MEVSIM GEBELIKSAYISI DOGUMTIPI; 

model GEBELIKSURESI = ULKE GEBELIKSAYISI DOGUMTIPI / 

ss3; 

lsmeans ULKE GEBELIKSAYISI DOGUMTIPI / stderr pdiff; 

means ULKE GEBELIKSAYISI DOGUMTIPI / duncan; 

run; 

 

Yukarıda bahsedilen verilere ait örneğin sonuçları Tablo 1’de 

sunulmuştur. “Ülke, gebelik sayısı ve doğum tipinin” gebelik süresi LS 

ortalamaları üzerine etkileri dikkate alınmış ancak gerçek ortalamaları 

üzerine etkisi göz ardı edilerek tabloda ifade edilmemiştir. Gebelik süresi 

üzerine gebelik sayısı ve doğum tipinin etkili olduğu, buna karşın 

ülkenin gebelik süresini etkilemeği sonucuna varılmıştır. Tablo 

incelendiğinde; gerçek ortalamalar ile LS ortalamalar farklılık gösterdiği 

de görülmektedir.  

 
Tablo 1. Ülke, gebelik sayısı ve doğum tipinin gebelik süresi üzerine etkisi. 

Faktörler Gebelik Süresi 

LSMeans 

(Tahmin Edilen 

Ortalamalar) 

Means 

(Gerçek 

Ortalamalar) 

X± Sx X± Sx 

Genel 281.4±0.1 283.2±0.1 

Ülkeler -  

  Arnavutluk 281.4±0.4 283.3±0.2 

  Karadağ 281.2±0.4 282.9±0.3 

  Kuzey Makedonya 281.1±0.4 283.6±0.3 

  Sırbistan 281.8±0.4 283.0±0.2 

Gebelik Sayısı *  

  1 284.6±1.1b 282.3±0.3 

  2 284.1±0.8ab 283.9±0.3 

  3 282.4±0.7ab 283.1±0.3 

  4 282.5±0.7a 284.3±0.4 

  5 280.4±0.8ab 283.0±0.6 

  6 279.7±0.9ab 283.9±0.6 

  7 278.4±1.2ab 283.1±0.8 

  8 279.2±1.7a 284.7±0.6 
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Doğum Tipi ***  

  Tek 284.2±0.3a 283.6±0.1 

  İkiz 278.7±0.5b 278.3±0.6 

 

En Küçük Kareler Yöntemi Kullanılarak Yapılan Sağlık Bilimleri 

Çalışmaları 

Bu bölümde “En Küçük Kareler Yönteminin” sağlık bilimlerinde etkin 

olarak kullanılabileceğine yönelik çalışma örnekleri verilmiştir.  

Dyah Kurniasari ve ark., (2022) tarafından Endonezya’da artan sistolik 

kan basıncı ile ürat ve gut riski arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bir çalışmada kısmi en küçük kareler metodu-yapısal eşitlik 

modeli kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarında üratın gut riski ile önemli 

ölçüde ilişkili olduğu bu ilişkiye sistolik kan basıncındaki artışın da 

aracılık ettiği bildirilmiştir (Dyah Kurniasari ve ark., 2022).  

Ramírez-Correa ve ark., (2020) tarafından COVID-19 pandemisi 

sırasında tele tıp kabulüne yönelik yapılan çalışmada en küçük kareler 

metodu kullanılarak tutumun tele tıp sistemlerini kullanmaya yönelik 

davranışsal niyet üzerinde en önemli doğrudan etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir.  

Naja ve ark., (2019)’nın Lübnanlı erkeklerde yüksek kan basıncıyla 

ilişkili diyet modellerinin (Batı, Geleneksel Lübnan ve Balık- alkol) 

belirlenmesi amacıyla yaptıkları bir çalışmanın analizinde temel bileşen 

analizi ve kısmi en küçük kareler metodu kullanılmıştır. Sonuç olarak; 

Batı ve Geleneksel Lübnan diyet modellerinin Lübnanlı erkekler 

arasında daha yüksek kan basıncı oranlarıyla ilişkilendirildiği ayrıca 

kısmi en küçük kareler metodu kullanımının sonuçla daha anlamlı 

ilişkilere yol açtığı tespit edilmiştir (Naja ve ark., 2019).  

Tabatabaee ve ark., (2018) tarafından ergenlerde internet bağımlılığı ve 

beden kitle indeksi (BKİ) arasındaki ilişkide aracıların belirlenmesi 

amacıyla yapılan bir çalışmada ise en küçük kareler metodu kullanılarak 
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Path analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda internet bağımlılığının BKİ 

üzerinde doğrudan etkisinin olduğu ayrıca internet bağımlılığının uyku 

kalitesi, fiziksel aktivite ve fast food tüketimi aracılığıyla ise BKİ 

üzerinde dolaylı etkisinin olduğu saptanmıştır (Tabatabaee ve ark., 

2018). 

İNTERAKSİYON (ETKİLEŞİM) 

İnteraksiyon, istatistiksel analizin temel kavramlarından biri olup 

araştırmacılar tarafından genellikle iki veya daha fazla değişken 

arasındaki ilişkinin farklı bir değişkenin değerine bağlı olup olmadığı 

test etmek için kullandıkları bir yöntem olarak bilinmektedir. Bir 

bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin başka bir 

bağımsız değişkenin düzeyine bağlı olarak değişmesi durumunda 

istatistiksel etkileşimin oluşması olarak tanımlanabilir. Yani iki bağımsız 

değişkenin etkileşiminin bağımlı değişken üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde etkisinin olma durumunu "interaksiyon" olarak da ifade 

edilebilir. En basit etkileşim türü, iki seviyeli kategorik değişken 

arasındaki etkileşimdir. Yapılan analiz sonucunda belirlenen 

“etkileşimin varlığı veya yokluğu” verilerin doğru yorumlanması için 

araştırmacılara yol gösterebilmektedir. Buna ek olarak, doğrusal 

modelleme veya varyans analizi yaparken, bir değişkenin bağımlı 

değişken üzerindeki etkisinin bir veya daha fazla değişkenin düzeyine 

bağlı olup olmadığını incelemek araştırmacılara yararlı olabilecektir. Bir 

çalışmada incelenen özellik veya parametrenin, faktörlerden 

etkilenmemesi durumu interaksiyon (etkileşimin) olmadığı anlamına 

gelmektedir (Düzgüneş ve ark., 1987; Montgomery, 2001; De Gonzalez 

& Cox, 2007; Anonim, 2022a; Anonim, 2022b; Dawson, 2022).  

Örneğin; yeni doğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) bebeklere topuk 

kanı alma sırasında uygulanan kanguru bakımı ve ninni uygulamasının 

ağrı düzeyine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada grup ortalamalarının 

aşağıda verilen Tablo 2’deki gibi olduğunu varsayalım. Tabloda, 
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gestasyon haftasına (preterm ve term) göre doğum ile 2 farklı müdahale 

grubundaki (kanguru bakımı, ninni) ve herhangi bir müdahale 

uygulanmayan kontrol grubundaki bebeklerin topuk kanı alma sırasında 

hissettikleri ağrı düzeylerinin grup ortalamaları ve kombinasyon 

ortalamaları verilmektedir. 

 
Tablo 2. YYBÜ'deki bebeklere topuk kanı alma sırasında uygulanan kanguru bakımı 

ve ninni uygulamasının ağrı düzeyine etkisi* 

 Kanguru Bakımı 

(X) 

Ninni 

(Y) 

Kontrol 

(Z) 

Ortalama 

Preterm 

(a) 

5 6 7 6,33 

Term (b) 4 5 6 5,33 

Ortalama 4,5 5,5 7,5  

*Değerler ağrı değerlendirilmesinde "Neonatal Infant Pain Scale- NIPS” 

ölçeği kullanıldığı varsayılmıştır.  

 

Faktöriyel araştırmalarında, basit ve esas olmak üzere 2 tip etki olduğu 

bilinmektedir. Müdahale şeklinin, preterm veya term olma durumuna 

göre bebeklerin hissettikleri ağrı üzerine basit etkisi bulunmaktadır. 

Kanguru bakımının, bebeğin gestasyon haftasına göre doğumuna basit 

etkisi (5-4)=1, ninni uygulamasının bebeğin gestasyon haftasına göre 

doğumuna basit etkisi (6-5)=1 ve kontrol grubunda bebeğin gestasyon 

haftasına göre doğumuna basit etkisi (7-6)=1’dir. Bu örnekteki değerler 

dikkate alındığında bebeklere uygulanan müdahale ile gestasyon 

haftasına göre doğum arasında interaksiyon olmadığı 

söylenebilmektedir. Gestasyon haftasına göre doğumun basit etkisi 

bebeklerde topuk kanı alma esnasında uygulanan müdahale şekline göre 

ağrı düzeyleri değişiklik göstermemiştir. Kısaca hesaplanan basit 

etkilerin ortalaması aynı zamanda bu faktörün esas etki değerine de 

eşittir.  

Faktöriyel bir araştırmada kombinasyon ortalamalarından yola çıkılarak 

çizilen grafikler de bizim interaksiyon hakkında bilgi sahibi olmamıza 

yardımcı olabilmektedir.  Tablo 2’de verilen kombinasyon ortalamaları 
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kullanılarak aşağıdaki grafikler çizilmiştir. X-ekseninde bebeğin 

gestasyon haftasına göre preterm veya term olma durumu ifade 

edilmektedir.  Grafikte her üç grupta da bebeklerin topuk kanı alınırken 

hissettikleri ağrı düzeylerinin preterm veya term olma durumuna göre 

birbirine paralellik gösterdiği görülmektedir (Grafik 1).  

 
Grafik 1: Preterm ve term bebeklere topuk kanı alma sırasında uygulanan 

müdahalelerin ağrı düzeylerine etkisi (interaksiyon yok) 

 

Grafik 1 incelendiğinde; gestasyon haftasına göre doğan bebeklerin 

topuk kanı alınırken yapılan uygulamalara göre ağrı seviyelerinin 

etkilenmeği, bu bağlamda incelenen 2 faktör arasında interaksiyon 

olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Yapılan araştırmalarda incelenen iki 

faktörün etkilerinin sonucu olarak karşımıza çıkabilecek 

kombinasyonlar Tablo 3’de sunulmuştur.  

 
Tablo 3: İki Faktörün Değişkenler Üzerine Etkisi ile Faktörler Arasındaki İnteraksiyon 

Kombinasyonları  

Sıra  

X 

(Main Effect) 

Y 

(Main Effect) İnteraksiyon 

1 Etki Durumu Hayır Hayır Hayır* 

2 Etki Durumu Evet Hayır Hayır 

3 Etki Durumu Evet Hayır Evet 

4 Etki Durumu Evet Evet Hayır 

5 Etki Durumu Evet Evet Evet 

6 Etki Durumu Hayır Evet Hayır 

7 Etki Durumu Hayır Evet Evet 

0

2

4

6

8

Kanguru Bakımı Ninni Kontrol

Preterm Term
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8 Etki Durumu Hayır Hayır Evet 

*: Bu durumda H0 hipotezi kabul edildiği için intaraksiyon dolaylı 

olarak hayır olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnteraksiyonun birçok alt türleri de bulunmaktadır. De Gonzalez ve Cox 

(2007)’ a interaksiyon yöntemini aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır. 

1-) Interaction between two primary factors 

a) Quantitative interaction. 

b) Qualitative interaction 

c) Continuous scale interactions 

2-) Interaction between a primary and intrinsic factor 

3-) Interaction between a primary and a nonspecific factor  

4-) Higher-order interaction 

 

İnteraksiyon Yöntemi Kullanılarak Yapılan Sağlık Bilimleri 

Çalışmaları 

Bu bölümde “interaksiyon yönteminin” sağlık bilimlerinde etkin olarak 

kullanılabileceğine yönelik çalışma örnekleri verilmiştir.  

Assari ve Mistry (2018) tarafından Amerikan yetişkinlerinin eğitim 

düzeyi ve sigara içme durumunu incelemek amacıyla yapılan bir 

çalışmada interaksiyon yaklaşımı kullanılmış ve ırk ile eğitim düzeyi 

etkileşiminin sigara içme ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Beyaz ırkta 

siyahlardan daha yüksek eğitim düzeyine sahip olmanın sigaraya karşı 

daha güçlü bir koruyucu etkisi olduğu bildirilmiştir. Eğitim düzeyinin 

beyaz ırkta siyah ırka göre sağlık ve sağlık davranışlarıyla daha güçlü bir 

şekilde ilişkili olduğu saptanmıştır (Assari ve Mistryü, 2018). 

Salmasi ve ark., (2017) tarafından intraoperatif hipotansiyon ile kalp dışı 

cerrahi sonrası akut böbrek ve miyokard hasarı arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan bir retrospektif kohort çalışmasında 

interaksiyon yaklaşımı kullanılmış ve preoperatif kan basınçları ile 

intraoperatif ortalama arteriyel kan basınçları 65 mmHg'nin altında 

olduğunda “hipotansiyon ile miyokardiyal veya böbrek hasarı” arasında 
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klinik olarak önemli etkileşimler olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 

(Salmasi ve ark., 2017). 

Kremer ve ark. (2016)’nın cinsiyet ve ırk farklılıklarının “çocuklarda 

davranış sorunları ve akademik başarıya” etkisini inceledikleri 

çalışmalarında interaksiyon yaklaşımı kullanılmış ve dışsallaştırma 

davranışının, başlangıçta erkeklere kıyasla kadınlarda okuma puanlarını 

daha olumsuz etkilediği ancak dışsallaştırma davranışının uzun vadede 

okuma sonuçları üzerindeki etkisinin cinsiyete göre değişmediği 

bildirilmiştir. Ayrıca dışsallaştırma davranışının siyah ırktaki çocukların 

okuma puanlarını beyaz ırktaki çocuklara göre daha olumsuz etkilediği 

tespit edilmiştir (Kremer ve ark., 2016).   
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