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ÖN SÖZ 

 
İnsanlığın, toplumların ve medeniyetlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, 

ilime ve bilime verdikleri değer ile sağlanabilir. Tüm zamanların en iyi 

fizikçilerinden kabul edilen Albert Einstein’ın da sözlerinde vurguladığı gibi; 

“Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk 

oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.” Bilime olan inanç ve 

bağlılıkları ile yola çıkmış olan değerli akademisyenlerimizle birlikte gerçek 

bilginin yayılmasına katkı sağlamak amacıyla bu eseri hazırladık. Tıbbi 

bilimlerin farklı alanlarında uzmanlaşmış yazarlarımızın kendi alanlarına özgü 

bilgi, birikim ve tecrübeleri ile kaleme aldıkları bölümler bu kitap içerisinde 

özenle bir araya getirilmiştir.  

Var olan bilgilere ek olarak gün geçtikçe artan güncel bilgilerin de belirli 

kaynaklarda toplanması ihtiyacına cevap verebilme fikrinden yola çıkarak, her 

biri kör hakem sürecinden geçirilmiş on altı bölümden oluşan bu eserin, 

araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı olmasını, bilime katkı 

sağlamasını diliyorum. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KAŞKO ARICI1 
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GİRİŞ 

Elektromanyetik alan ve etkilerine bakmadan önce ‘Elektromanyetik 

alan nedir?’ sorusunun cevabını vermek gerekir. Hangi ortam ve şartlar altında 

bahsi geçen manyetik ve elektrik alanlarına maruz kalıyoruz? Hangi cihazlar 

en yakınımızdaki manyetik alan kaynakları ve etki mekanizmaları hakkında ne 

biliyoruz? 

1.ELEKTROMANYETİK ALAN; YÜK VE ALAN 

KAVRAMI 

Maddenin ana niteliklerinden biri olan yük, bir cismin üzerinde 

toplanmış elektrik yükleri tarafından belirlenen bir nicelik olarak ifade edilir ve 

yükü taşıyan temel parçacıklardan (elektron ve proton) kaynaklanır (Durney, 

Massoudi ve lskander, 2002). Elektronların bir yerden bir yere hareket etmesi 

veya birikmesi elektriksel olguların temelini oluşturur. Yükler arası etkileşim 

yüklerin cinsleri ile ilgilidir ve yükler arası etkileşimler, yükler arası 

kuvvetlerin bir sonucudur. Yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgu elektrik 

olarak tanımlanırken, elektrik akımı elektrik yüklerinin bir noktadan başka bir 

noktaya hareket etmesi olarak tanımlanır (Alihemmati, 2006). 

1.1. Elektrik Alan 

Elektrik alan, bir elektrik yükü tarafından oluşturulan ve birim yüke etki 

eden vektörel kuvvettir. Elektrik alanın birimi volt/metre [V/m] iken, genel 

gösterimi “E” simgesi ile yapılır. Elektrik alan, akı yoğunluğuna (D) ve 

malzemenin elektriksel geçirgenliğine (ɛ) bağlıdır (D = ɛ E). Akı yoğunluğu 

vektörü, elektrik alan vektörü ile aynı yöne sahip olan ve şiddeti, elektrik alanı 

oluşturan yük ile orantılı olan bir vektördür (Kıtchen, 2001; Seybold, 2005; 

Stewart, 2000). Coulomb yasasına göre elektrik alan iki elektrik yükü 

arasındaki etkileşim sonucu meydana gelmektedir ve deneysel olarak 

gösterilmiştir ki (Hayt, 1981; Vorst, Rosen ve Kotsuka, 2006); 

• Aynı kutba sahip iki yük birbirini iterken, zıt kutuplu iki yük birbirini 

çeker ve sonucunda yükler bir kuvvet alanı oluşturur. 

• Kuvvet yüklerin ürünü ile orantılıdır ve yükler yakın olduğunda daha 

yüksektir. 

• Kuvvet yüklerin birleşim çizgilerinde faaliyet gösterir ve bu nedenle 

bir vektör olarak tanımlanır. 
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• Kuvvet ayrıca, yüklerin yerleştirildikleri ortamın elektriksel 

özelliklerine bağlıdır. 

1.2. Manyetik Alan 

Vektörel bir büyüklük olan manyetik alan hem yöne hem de bir şiddet 

değerine sahiptir ve bir gözlemciye göre düzgün doğrusal hareket eden yüklerin 

oluşturduğu bir alan olarak karşımıza çıkar (Seybold, 2005). Manyetik alandan 

iki şekilde söz etmek mümkündür. İlki manyetik akı yoğunluğu (B) olup birimi 

“Tesla” [1 Tesla (T) = 1.000 militesla (mT) = 1.000 mikrotesla (μT)] iken, 

ikincisi manyetik alan şiddetidir (H) ve birimi “A/m”(amper/metre) dir. Bu iki 

büyüklük ortam manyetik geçirgenliği ile birbirine B=μH ilişkisi ile bağlıdır 

(Stewart, 2000).  

Amper yasasına göre manyetik alan akım taşıyan tellerin iki döngü 

arasındaki etkileşimini ifade eder ve deneysel olarak gösterilmiştir ki (Vorst ve 

diğerleri, 2006); 

• Zıt yöndeki iki akım birbirlerini iterken, aynı yöndeki iki akım 

birbirini çeker. 

• Kuvvetin büyüklüğü iki akımın ürünü ve iki akım elemanının 

uzunluğu ile orantılı olup, akım elemanları arasındaki mesafenin 

karesi ile ters orantılıdır. 

• Kuvvet, yüklerin yerleştirildikleri ortamın manyetik özelliklerine 

göre değişkenlik gösterir. 

• Kuvvet iki akım elemanının birleşim hattı boyunca birim vektör ile 

diğer elemanın çapraz ürünü boyunca hareket eder.  

1.3. Elektromanyetik Alan Kavramı 

Elektromanyetik alan belli bir frekansta ve birbirleri arasında belli bir 

mesafede salınan bir dizi dalga tarafından oluşturulmaktadır. Hareketli ve 

elektrik yüklü parçacıkların güç etkisinde kaldığı boşluk olan manyetik alan 

atomların içindeki elektronların kendi çevreleri ve çekirdek çevrelerinde 

dönmesi ile meydana gelir. Durgun elektrik yükleri çevresinde elektrik alanları 

oluşturur ve bir ortamda elektrik alanın değiştirilmesi için yüklü cisimlerin 

ivmeli olarak hareket ettirilmesi gerekir. Ayrıca yükün hareketli olması halinde 

elektrik yüklerinin çevresinde bir de manyetik alan oluşur. İlişkili olduğu 

yüklerden ve akımlardan ayrı olarak kendi başına düşünülen EMA, elektrik 
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alanı ile manyetik alanın karşılıklı etkileşimi sonucu meydana gelir. Elektrik ve 

manyetik alanın özelliği kaynağa olan mesafeleri ile değişim gösterirken, 

kökenleri yüklere bağlıdır (Hayt, 1981; Stewart, 2000).  

1.4. Elektromanyetik Dalgalar, Spektrum ve Radyasyonun 

Sınıflandırılması 

Elektromanyetik dalga, elektrik ve manyetik alanların dalga 

hareketlerinin uzay ve zaman değişimleri arasındaki ilişkisi sonucunda oluşan 

bir dalga hareketidir. Elektromanyetik dalgaların dalga boyu (λ) metre (m), 

frekansı (f) Hertz (Hz), foton enerjisi (U) Joule (J) ve mutlak sıcaklığı (T) 

Kelvin (K) ile tanımlanır. Birimler arası bağlantı göz önüne alındığında dalga 

boyu azaldığında ya da frekans arttığında, foton enerjisi ve sıcaklık artar. 

Elektromanyetik dalgalar uzayda ışık hızıyla hareket ederler ve bir 

elektromanyetik dalganın dalga boyu ve frekansı basit bir matematiksel formül 

ile ifade edilebilir: Frekans (f) X dalga boyu (λ) = ışık hızı (c) (Kato, 2006).  

Elektromanyetik dalganın çeşitli frekans bileşenlerine ayrıldığında 

oluşan dağılım ürünü spektrum olarak adlandırılır ve ışınım yani radyasyon 

enerjinin bir ortamda dalga ve tanecik olarak yayılmasıdır. Elektromanyetik 

dalganın herhangi bir ortamda yayılması ise elektromanyetik radyasyon olarak 

tanımlanır. Bir elektromanyetik dalga genellikle ‘iyonlaştırıcı elektromanyetik 

radyasyon’ ve ‘iyonlaştırmayan elektromanyetik radyasyon’ olmak üzere 

ayrılır. Frekansı 3000 THz (1 THz = 1012 Hz) den fazla olanlar iyonlaştırıcı 

radyasyon, frekansı ise 3000 THz’ den az olanlar ise iyonlaştırıcı olmayan 

radyasyon grubuna dahil olurlar (Kato, 2006).  

‘Kuantum’ ya da ‘foton’ olarak adlandırılan enerji kümeleri, 

elektromanyetik dalgaların dalga boyu küçüldüğünde ve bir elektromanyetik 

radyasyon madde ile karşılaştığında dalga olmaktan çok bir enerji kümesi gibi 

davranması sonucunda meydana gelir. Bu tipteki elektromanyetik radyasyonlar 

X ve gama (γ) ışınlarıdır. Enerjileri çok yüksek olan bu ışınlar maddelere 

çarptığında atomların elektronlarını kopararak onları iyonlaştırır, molekül 

yapılarını yani yaşamsal fonksiyonlarını bozar. İyonlaşmanın olabilmesi için 

foton, minimum kuantum enerjisine (12 eV) sahip olmalıdır. Bu nedenle bu 

ışınlar iyonlaştırıcı, bir diğer elektromanyetik radyasyon grubu ise iyonlaştırıcı 

olmayan radyasyon grubudur. Bu radyasyon grubu az enerjiliden, yüksek 

enerjiliye doğru radyo dalgaları, mikrodalgalar, infrared radyasyon, görünür 
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ışınlar, laser ışınları ve ultraviole ışınları olarak sıralanabilirler. Mobil iletişim 

sistemlerinin neden oldukları ışınım ise, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon 

bölgesi içinde bulunmaktadır. 

Elektromanyetik dalgalar frekanslarına göre elektromanyetik yelpaze 

olarak anılan gruplara ayrılırlar. Bu gruplar içinde frekans sınırları kesin bir 

biçimde belirlenmiş değildir ve grupların dalga boyları da farklılık gösterebilir 

(Federal Communications, 1999; Hayt, 1981). 

 

Şekil 1. Elektromanyetik tayf; iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon 

bölgelerinin frekanslara göre dağılımı (Kato, 2006). 

1.5. Düşük Frekanslı Elektrik ve Manyetik Alanlar 

Elektrik alanlar vücudun yüzeyinde bir yüzey yükü meydana getirir. 

Böylece vücutta indüklenen akımlar maruziyet koşullarına, beden 

büyüklüğüne, şekline ve söz konusu alanda vücudun konumuna bağlı olarak 

değişkenlik gösterir. Zamanla değişen manyetik alanlar ile insan vücudunun 
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fiziksel etkileşimi ise, indüklenmiş elektrik alanlarının ve elektrik akımlarının 

sonuçlarıdır. İndüklenen alanın ve akım yoğunluğunun büyüklüğü döngü 

yarıçapı, dokunun elektriksel iletkenliği, manyetik akı yoğunluğunun 

büyüklüğü ve değişim hızı ile orantılıdır (Kıtchen, 2001).  

1.6. İnsan Vücudu Tarafından Enerjinin Emilimi 

İnsan vücudunun çeşitli bölgeleri enerjinin emilimi/soğurulması 

açısından farklı karakterler gösterir ve bu durum göz önünde 

bulundurulduğunda artan frekansa göre soğurulma şu şekillerde gerçekleşir 

(Durney ve diğerleri, 2002); 

1) 100 kHz den daha az (yaklaşık 20 MHz) EMA frekanslarında insan 

gövdesi için yüzey soğurması belirgin iken boyun ve bacaklarda 

enerji soğurulması hızla artar. 

2) Vücudun bir kısmındaki rezonans dikkate alınsa dahi yaklaşık 20 

MHz ile 300 MHz aralığındaki frekanslarda tüm vücutta yüksek bir 

emilim meydana gelebilir ve özellikle kafa bölgesi dikkate 

alınmalıdır. 

3) 300 MHz ile birkaç GHz aralığındaki frekanslarda bölgesel enerji 

soğurulması meydana gelir ve ayrıca ısı etkisi mevcuttur. 

4) Yaklaşık 10 GHz’den yüksek frekanslarda ise, yoğun enerji emilimi 

tüm vücut yüzeyinde meydana gelir. 

1.7. Özgül Soğurma Oranı (SAR) 

Özgül Soğurma Oranı (SAR: Spesific Absorption Rate) soğurucu bir 

maddede, elektrik ve manyetik alanlardan yüklü parçacıklara enerji transferi 

olarak ifade edilmektedir. “Özgül” kitle normalizasyonunu, “soğurma” 

enerjinin soğurulmasını ve “oran” ise enerji emilim değişiminin zamanla 

oranını ifade etmektedir. İnsan vücudunda elektromanyetik enerjinin 

soğurulma oranı olarak tanımlanan SAR birim kütle başına watt (Wkg-1) 

şeklindedir (Durney ve diğerleri, 2002; Vorst ve diğerleri, 2006).  

EMA’nın dokular tarafından soğurulması ile meydana gelebilecek hasar, 

doku ile yaptığı etkileşimin türüne, enerji miktarına ve EMA’ya maruz kalma 

süresine göre farklılık gösterebilir. Canlı dokularda soğurulan enerji 

miktarından çok, enerjinin soğurulma hızı daha önemlidir (Aral, 2008; Vorst 

ve diğerleri, 2006). Özgül soğrulma hızının doğrudan ölçülmesinin hemen 
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hemen imkansız olmasından dolayı sınır değer belirlenmesinde kolay 

ölçülebilen ve/veya gözlemlenebilen parametreler kullanılır. Bu parametreler 

elektrik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti ve güç yoğunluğudur. Dokunun 

sahip olduğu iletkenlik ise dokularda soğrulmaya neden olan parametredir 

(Vorst ve diğerleri, 2006).  

İnsan sağlığı ile ilgili elektromanyetik etkilere ait limitleri belirleyen 

uluslararası kuruluşlardan en önemlileri Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan 

Radyasyon Komitesi (INIRC) ve Uluslararası Radyasyondan Korunma 

Kurumu (IRPA)’dır. Bu kuruluşların belirlediği, temel limitler ve türetilmiş 

limitler olmak üzere iki tip limit vardır. Temel limit olarak “ortalama insanda 

vücut sıcaklığını 1°C arttıracak elektromanyetik enerji soğurulmasının zararlı 

olduğu” düşüncesinden yola çıkılmıştır (Federal Communications, 1999; 

International Commission on Non–Ionizing, 1998). Uluslararası İyonlastırıcı 

Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi (ICNIRP) genel halk için temel 

limiti 50 kat güvenlik payı ile 0.08 W/kg, günün belirli saatlerinde bulunulan iş 

yerleri için 10 kat güvenlik payı ile 0.4 W/kg SAR değeri olarak belirlemiştir. 

Ölçülebilir türetilmiş limitlere geçildiğinde 900 MHz ve 1800 MHz Groupe 

Speciale Mobile (GSM) sistemleri için sınır değerler sırasıyla; 42 V/m ve 59 

V/m (güç yoğunluğu olarak 4.5 W/m² ve 9 W/m2) olarak belirlenmiştir (Federal 

Communications, 1999; Kavet, Stuchly, Baıley ve Bracke, 2001).  

2. GSM SİSTEMİ 

‘Groupe Speciale Mobile’ mobil ses ve veri hizmetlerini iletmek için 

kullanılan bir dijital hücresel teknolojisidir ve ismini ‘Groupe Speciale Mobile’ 

olarak adlandırılan dijital hücre teknolojileri için oluşturulmuş çalışma 

grubundan alır [Mesaj ve Telekomünikasyon Avrupa Konferansı (CEPT)] 

(Yurekli ve diğerleri, 2006). GSM şebekesi; devre sistemi, ağ istihbaratı (veri 

tabanları), mobil radyo kısmı, abone bilgi parçası ve radyo ağı olmak üzere 

birden fazla bölümden meydana gelir. GSM baz istasyonunun amacı, radyo 

frekansı EMA’ları aracılığı ile cep telefonları ve mobil veya normal telefon için 

mevcut bir ağ arasında sinyalleri aktarmaktır. Hücresel yapıya sahip olmasının 

sayesinde aynı anda çok sayıda kullanıcı haberleşebilir. Baz istasyonlarının 

sebep olduğu toplam elektromanyetik enerji sabit bir değerde değildir ve 

kullanıcı yoğunluğuna göre değişim gösterebilir. Baz istasyonu konuşmayı, 

hareketli anahtarlama merkezi olarak adlandırılan MAM’lara sabit bir kablo 
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üzerinden ya da yönlendirilmiş elektromanyetik dalga demeti halinde ulaştırır. 

Konuşma MAM’dan, “cep telefon sistem sunucusunun” ana bilgisayarına 

iletilir. Ana bilgisayar konuşmayı alıcı cep telefonunun bulunduğu en yakın baz 

istasyonuna yollar ve alıcının cep telefonuna ulaşması ile iletişim sağlanmış 

olur (Harte, Levine ve Livingston, 1999; Kibati, 1999; Yurekli ve diğerleri, 

2006).  

GSM dijital teknoloji ve zaman bölmeli çoklu erişim, iletim yöntemlerini 

kullanması bakımından ilk nesil kablosuz sistemlerden farklıdır. GSM 

Avrupa’da 900 MHz ve 1.8 GHz bantlarında, Amerika Birleşik Devletleri’nde 

850 MHz ve 1.9 GHz bantlarında faaliyet gösterir. Türkiye’de ise kullanılan 

hücresel haberleşme sistemleri GSM900 ve DCS1800’dür. GSM900’ün 

çalışma frekans bandı 880-960 MHz, DCS1800’ün frekans bandı ise 1710-1880 

MHz’dir (Türedi, Hancı, Çolakoğlu, Kaya ve Odacı, 2016; Yurekli ve diğerleri, 

2006).  

2.1. Mobil Genişbant Teknolojileri  

İnsanlığın en önemli ihtiyaçlarından birisi olan iletişim günümüzde bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin varlığı ile birlikte sağlanmaktadır. İlk olarak 

hayatımıza giren teknoloji ise çok küçük kapsama alanlarına sahip olan 1. Nesil 

(1G) mobil teknolojisidir (O'Mahony, 1998). Ses iletiminin yanı sıra veri 

aktarımını, küresel mobiliteyi, yüksek bant genişliğini ve multimedya 

uygulamalarını içeren 2. Nesil (2G)  mobil teknolojiye geçiş, hücre tabanlı 

mobil iletişim teknolojilerinin kullanılmaya başlanmasını sağlamıştır. İletim 

için dijital modülasyon teknikleri ile dijital iletimi kullanan 2G mobil hücresel 

teknolojisi, spektrumların birden çok kullanıcıya bölünmesi ile kapasite artışı 

sağlamıştır (Korhonen, 2003; O'Mahony, 1998). 1991 yılında ortaya çıkan 

orijinal GSM mimarisi ile birlikte veri aktarım kavramı gelişmiştir ve o günden 

bu yana Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service-SMS) yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Hillebrand, Trosby, Holley ve Harris, 2010).  

Paket anahtarlamayı kullanan ve böylece mobil internete geçişin 

başlangıcını yapan 2.5 G sistemlerinin en öneli temsilcisi Genel Paket Radyo 

Servisi’dir (General Radio Packet Service-GPRS). Böylece hem veri iletim hızı 

artmış ve kapsama alanı daha da genişlemiştir (Olivier, 2007). Uluslararası 

Mobil Telekomünikasyon-2000 (IMTS-2000) ailesinin bir üyesi olarak ortaya 

çıkan 3. Nesil (3G) mobil iletişim teknolojileri ise, yüksek veri hızı ve daha 
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geniş bant frekansları ile erişimi başlatmıştır. Böylece çoklu ortam 

uygulamaları, yüksek kalite, değişken hız seçenekleri, evrensel mobilite ve veri 

iletimi hayatımıza dahil edilmiştir (Frattasi, Fathi, Fitzek, Katz ve Prasad, 

2006). 4. Nesil (4G) kablosuz teknolojisi ultra yüksek bant genişliği sağlayan 

mobil iletişim alanının yeni ve hali hazırda son aşamasıdır. Sabit veri iletim hızı 

olan 100 Mbps’a ulaşmak ve hemen hemen her yerde kesintisiz haberleşmeyi 

sağlamak için geliştirilen bu neslin en önemli temsilcisi Uzun Vadeli Evrim 

(Long Term Evalution-LTE) adıyla bilinir (Teo, Tao ve Zhang, 2007).  

3. İLETİŞİM VE EMA 

İnsanlık var olduğundan beri gerekli olan en önemli ihtiyaçlardan birisi 

de iletişimdir. Önceleri kablolu ortamlardan ses iletişiminin kullanıcılara 

ulaştırılması bilgi ve iletişim teknolojilerinin varlığı ile birlikte sağlanmıştır. 

Kablolu iletişimin kısıtlamasının ortadan kaldırılabilmesi amacıyla analog 

yaklaşımın kullanıldığı 1. Nesil (1G) mobil teknolojisi (O'Mahony, 1998) ile 

hayatımıza dahil olmaya başlayan bilgi ve iletişim teknolojileri zamanla yerini, 

yüksek hızlı erişim ve internet protokol (IP) tabanlı servisleri birleştirerek 

interneti, popüler mobil cihaz hizmetlerini sunan teknolojilere bırakmıştır 

(Steer, 2007).  

Cep telefonlarının gelen çağrıları, kısa mesajları, servis mesajlarını ve e-

postaları alabilmesi için, belirli bir şebekeye bağlı olması gerekir. Bu nedenle 

iletişim işlemcisi bekleme modunda düşük bir seviyede de olsa aktif bir şekilde 

çalışır ve iletim yapmaya devam eder. Böylece sadece aktif kullanım sırasında 

değil, bekleme modunda da bir cep telefonunun yaydığı EMA, taşındığı 

alandaki dokuları da etkileyebilir (Aaron ve Gernot, 2010; Abhiman ve 

Gayathri, 2016; Hancı, Kerimoğlu, Mercantepe ve Odacı, 2018; Okatan ve 

diğerleri, 2018). Çok sayıda mesajın eşzamanlı olarak iletilmesini sağlayan ve 

geniş bir frekans aralığı ile birlikte yüksek kapasiteli bir aktarım tekniği olan 

mobil genişbant teknolojisini de içeren cep telefonu kullanımı, 2012-2017 

yılları arasında %20’den fazla büyüyerek 2017 yılı sonunda küresel olarak 4,3 

milyara kadar ulaşmıştır (International Telecommunications Union, 2017). 

2019 yılı verilerine bakıldığında aktif mobil genişbant aboneliklerinin 

sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 18,4 artışla güçlü bir şekilde büyümeye 

devam ettiği görülebilmektedir. Neredeyse tüm dünya nüfusu (%97) bir mobil 

hücresel sinyalin ulaşabileceği yerde yaşamaktadır ve bu rakamın yüzde 82’si 
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yüksek mobil geniş bant sinyaline erişim sağlayabilirken, diğer yüzde 11'inin 

ise bir 3G ağına erişimi bulunmaktadır (International Telecommunications 

Union, 2019). 

İnternet kullanımları gün geçtikçe özellikle gençler arasında oldukça 

yaygın bir hal almaktadır. 2019 yılı sonunda, dünya nüfusunun yarısından bir 

miktar fazlası interneti aktif olarak kullanırken,  bu oran gençler arasında (15-

24 yaş arası) %69’un üzerine çıkmaktadır. 2020 yılında cep telefonu 

abonelerinin toplam sayısı tarihte ilk kez azalmıştır. Ancak, bunun COVID-19 

pandemisi ile ilgili aksaklıklardan mı kaynaklandığı yoksa diğer sosyo-

ekonomik güçlerin mi etkili olduğu araştırılmasına rağmen pandemi sırasında 

uluslararası bant genişliği kullanımının artmaya devam ettiği de görülmüştür. 

COVID 19 salgını sırasında dünyanın dört bir yanındaki ağlar test edildiğinden, 

artan internet trafiği ilk olarak birçok ülkede geçici bir hız düşüşüne neden olsa 

da, uluslararası bant genişliği kullanımının küresel olarak %38 oranında 

büyüdüğü tahmin edilmektedir (International Telecommunications Union, 

2020). 

İnternet uzun zamandır kişisel tatmin, mesleki gelişim ve değer yaratma 

için sayısız fırsatın kaynağı olmuştur. COVID-19 pandemisi ile birlikte 

çalışmak, öğrenmek, temel hizmetlere erişmek ve iletişim halinde olmak için 

hayati bir gereklilik haline gelmiş ve pandemi döneminde internet kullanımı 

hızlanmıştır. En son ITU verileri, pandemi sırasında internet alımının 

hızlandığını göstermektedir. 2019’da 4,1 milyar insan (veya dünya nüfusunun 

%54’ü) internet kullanırken, o tarihten itibaren kullanıcı sayısı 800 milyon 

artarak 2021’de 4,9 milyar kişiye (veya nüfusun yüzde 63’üne) ulaşmıştır. 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, mobil geniş bant (3G veya üstü), internete 

bağlanmanın ana ve genellikle tek yoludur. Dünya nüfusunun %95’i artık bir 

mobil geniş bant ağına erişebilmektedir ve 2015-2021 yılları arasında 4G ağ 

kapsama alanı iki katına çıkarak dünya nüfusunun %88’ine ulaşmış olmuştur 

(International Telecommunications Union, 2021). 

Tüm bu veriler ve bilgiler eşliğinde özelikle de cep telefonu ve internet 

kullanımında gerçekleşen artışlar göz önünde bulundurulduğunda EMA’nın 

insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırıcıların ilgisini çeken konular içerisinde 

geniş bir yer almıştır. 

 

 



TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR| 14 

 

4. SİNİR SİSTEMİ VE EMA 

Elektromanyetik alanın biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini 

değerlendirmeden önce yan etki ile biyolojik etki arasındaki farkı ayırt etmek 

önemlidir. EMA’ya maruz kalım sonucunda sistemde ölçülebilen ya da hatırı 

sayılır fiziksel değişiklikler meydana getirebilen etkiler biyolojik etkiler olarak 

tanımlanırken, vücudun tolere etme sınırlarının dışına çıkan bir biyolojik etki 

sonucunda oluşan etki ise yan etki olarak tanımlanabilir. EMA’nın biyolojik 

sistemler üzerinde baş ağrıları, göz yanmaları, yorgunluk, halsizlik, baş 

dönmeleri gibi kısa zamanda hissedilen (Sandström, 1998) ve bunlara ek olarak 

gece uykusuzlukları, gündüz uykulu dolaşım, uyku düzeninin bozulmasına 

bağlı olarak hissedilen rahatsızlıklar dolayısıyla topluma katılmamak gibi 

etkileri literatürde yerini almıştır (Krause ve diğerleri, 2000; Svedenstal ve 

Johanson, 1995). EMA’nın moleküler ve kimyasal bağlarda, hücre yapısında, 

vücut koruma sisteminde neden olduğu etkiler ise uzun vadede ortaya çıkabilen 

etkilerdir (Goldsmith, 1995; Hancı ve diğerleri, 2015; Kavet ve diğerleri, 2001) 

ve bahsedilen etkilerin meydana gelebilmesi EMA’ın şiddetine, frekansına, 

vücudun elektriksel özelliklerine, vücut ölçülerine, EMA’ın mesafesine ve en 

önemlisi de etki süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir (Türedi, Hancı, 

Odacı ve Celik, 2022). 

Vücudumuzdaki birçok sistem gibi intrauterin dönemde gelişmeye 

başlayan santral sinir sistemi (CNS), postnatal dönem sonrasında adölesan 

dönem boyunca da gelişimini devam ettirir. Sinir sisteminde hem kortikal hem 

de spinal olgunlaşma erişkinliğe kadar devam eder (Fietzek ve diğerleri, 2000; 

Smith, McDonald, Bergstrom, Ehlinger ve Brielmaier, 2015). EMA’ın 

etkilerinin meydana getirebileceği sonuçların EMA’a olan mesafeye ve etki 

süresine bağlı olarak değiştiği göz önüne alındığında özellikle cep 

telefonlarının beyine yakın kullanılması nedeniyle yaydığı EMA’nın MSS 

üzerindeki etkileri de dikkat çekici olmuştur (Dubreuil, Jay ve Edeline, 2003; 

Mausset, Seze, Montpeyroux ve Privat, 2001; Odacı ve diğerleri, 2016). 

Hayvan modelleri üzerinde prenatal ve postnatal dönemlerde yapılan EMA 

çalışmaları incelendiğinde, iyonize ve ultraviyole (UV) radyasyona karşı 

meydana gelen hücresel yanıtlar MSS üzerinde geri dönüşümlü veya geri 

dönüşümsüz yapısal ve fonksiyonel değişiklikler olarak kendini göstermektedir 

(Bas ve diğerleri, 2022; Kerimoğlu ve diğerleri, 2016; Koyu ve diğerleri, 2005; 

Odacı ve diğerleri, 2013).  
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Hücre içinden veya dışından gelen sinyallerle başlatılan ve birbirini takip 

eden bir dizi olaylar zinciri olan apoptoz, hücrenin fagositozu ile sona erer 

(Thompson, 1999). EMA, radyasyon, glukokortikoidler ve antijen gibi 

uyaranlar, nöron büyüme faktörü (NGF), koloni uyarıcı faktörler (CSF), insülin 

benzeri büyüme faktörü (IGF), interlökin-2 (IL-2) gibi bazı sitokinlerin 

ortamda azalması hücrede apoptozun tetiklenmesine sebep olabilmektedir 

(Erdoğan, 2003). Tümkaya ve diğerlerinin (2022) prenatal dönemde 900 MHz 

EMA uygulamasının beyin sapında ilk işitme yeri olan ventral kohlear nukleus, 

doğum sonrası dönemin farklı aşamalarındaki nöronlar ve oligodendrositler 

üzerinde yaptıkları çalışmalarında apoptoz kaspaz-3 aktivitesi ile 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Tümkaya ve ark. (2022), EMA 

uygulanan grupta büzülmüş apoptotik nöronlar ve parçalanmış çekirdekli 

oligodendrositler tespit edildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca EMA gruplarında 

nöronlarda, özellikle de oligodendrositlerde değişen yoğunluklarda kaspaz-3 

ekspresyonu gözlendiği rapor edilmiştir. Xu ve diğerlerinin (2010) 

mitokondriyal DNA (mtDNA)nın oksidatif strese duyarlı oluşundan ve mtDNA 

defektlerinin çeşitli sinir sistemi hastalıkları ile yakından ilişkili olmasından 

yola çıkarak gerçekleştirdikleri in vitro çalışmalarında primer kültüre edilen 

kortikal nöronlar 1800 MHz radyofrekans radyasyonuna maruz 

bırakılmışlardır. Çalışmanın sonucu olarak RF radyasyonun, nöronların 

mitokondrilerinde DNA’da oksidatif hasarın yaygın bir biyobelirteci olan 8-

hidroksiguanin (8-OHdG) seviyelerinde önemli bir artışa neden olduğu rapor 

edilmiştir. Ayrıca bu sonuca ek olarak mtDNA’nın kopya sayısında ve 

mitokondriyal RNA (mtRNA) transkriptlerinin seviyelerinde belirgin bir 

azalma olduğu ve bu sonuçların beyindeki RF radyasyonunun nörotoksisitesini 

açıklayabileceği ifade edilmiştir. Literatürde bu çalışmaların yanı sıra, 

EMA’nın kısa süreli maruziyetinin beyinde güçlü bir glial reaksiyona neden 

olduğu ve bu durumun nöronal hasarı düşündürdüğü, ancak davranışlarda 

stresin gözlenmesine rağmen davranış değişikliklerinin (Mausset-Bonnefont ve 

diğerleri, 2004), öğrenme sorunları ve anksiyete bulgularının olmadığını ifade 

eden çalışmalar da mevcuttur (Júnior ve diğerleri, 2014).  

MSS sahip olduğu tüm aktivitelerini nöronlar ve onların alt sistemleri 

arasında sergi, uyarılma ve sınırlanma süreçlerinin dinamik olarak etkileşimi 

sonucunda gösterir. Nöronlar ve alt sistemleri arasında gerçekleşen bu 

etikleşimlerde meydana gelebilecek bir yetersizlik ya da aksama morfolojik 
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veya fonksiyonel problemleri beraberinde getirebilir. MSS’de Kan-beyin 

bariyeri, yapısında yer alan perivasküler astrositler ve vasküler endotel 

hücreleri ile birlikte görev yapan hücresel bir sistemdir. Bu karmaşık sistem, 

kan dolaşımı ile beyin dokusu arasında özellikle çapraz geçiş hızını geciktirerek 

beyin dokusuna ulaşan ve zararlı olan maddelerin nöronlara ulaşması engeller. 

Yapılan çalışmalarda kan-beyin bariyerinin geçirgenliğinde mikrodalga 

alanlara maruziyet sonucunda değişiklik meydana gelebileceği (Behari, 2003), 

kan-beyin bariyer geçirgenliğinin EMA maruziyetine bağlı olarak artabileceği 

ve nöronal dejenerasyona sebebiyet verebileceği rapor edilmiştir (Nittby ve 

diğerleri, 2009). 

 Hipokampus, hafıza kazanımı, entegrasyonu ve uzamsal manevra gibi 

çeşitli işlevlerin gerçekleştiği limbik sistemin temel bir bileşenidir (Moser, 

Kropff ve Moser, 2008). Uzun süreli bellek, yeni ve kısa süreli anıların 

işlenmesi ve bunların kortekste kalıcı olarak birikmesinden önce geçici olarak 

depolanmasından sorumludur (Yau, Li ve So, 2015). Yaşam için önemli 

fonksiyonları yürüten hipokampusun uzun süreli ilaçlara, kimyasal ajanlara 

veya herhangi bir çevresel faktöre maruz kalmasının normal morfolojik 

yapısını bozmasının yanı sıra önemli işlev bozukluklarına sebebiyet vermesi de 

olasıdır (Odacı ve diğerleri, 2016; Razavinasab, Moazzami ve Shabani (2016), 

kronik olarak cep telefonu maruziyetine maruz kalan sıçan yavrularında yapmış 

oldukları çalışmalarında cep telefonu gruplarını günde 6 saat 900 MHz darbeli 

EMA ışınlarına maruz bırakmışlardır. Çalışma sonucunda hem erkek hem de 

dişilerde mobil telefon gruplarında hipokampal piramidal hücrelerde ve nöronal 

uyarılabilirlikte azalma saptanmıştır. Cep telefonlarına maruz kalmanın, 

davranışsal ve elektrofizyolojik teknikler kullanılarak belirlendiği bu 

çalışmada, dişi ve erkek yavru sıçanlarda kognitif işlevselliği olumsuz 

etkilediği sonucuna varılmıştır. Aldad, Gan, Gao ve Taylor (2012) cep telefonu 

radyasyonuyla ilişkili bazı nöropatoloji kanıtlarını literatüre sunmuşlardır. Fare 

modeli üzerinde çalışan yazarlar, çalışmalarında nesne tanıma, açık/koyu kutu 

ve basamak düşürme deneyleri kullanmışlardır. Yazarlar farelerde, uterin 

dönem maruziyetinin hafızaya zarar verdiğini ve hiperaktivitede azalmaya 

neden olduğunu bildirmişlerdir ve bu davranışsal değişikliklerin değişmiş 

nöronal gelişim programlamasına bağlı olduğu sonucuna varmışlardır. Prenatal 

dönem boyunca maruz kalınan 900 MHz EMA’nın olası etkilerinin postnatal 

dönemde (4. hafta) incelendiği bir çalışmada yavruların hipokampusunun 
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Dentate girusun (DG)’daki granüler hücre sayısının anlamlı derecede azaldığı 

rapor edilmiştir. Bu sonucun ise prenatal dönemde maruz kalınan EMA’nın 

DG’daki granüler hücrelerin nörogenezis sürecini olumsuz olarak 

etkilenmesinden kaynaklı olabileceği ifade edilmiştir (Odacı, Bas ve Kaplan, 

2008). Prenatal dönem EMA maruziyeti sonucunda postnatal dönemde Cornu 

Ammonis’in değerlendirildiği bir diğer çalışmada ise piknotik hücrelerle 

gösterilen hücre kayıplarının olduğu ve pramidal hücre sayısında anlamlı bir 

azalmanın meydana geldiği rapor edilmiştir (Baş ve diğerleri, 2013).  

Haghani, Shabani ve Moazzami (2013) yapmış oldukları, prenatal EMA 

maruziyetinin Wistar sıçan yavrularının serebellumu üzerindeki potansiyel 

etkilerini araştırdıkları çalışmalarında EMA grubu sıçanları tüm gebelik 

süresince günde 6 saat boyunca 900 MHz EMA’a maruz bırakmışlardır. Bunun 

sonucunda prenatal EMA maruziyetinin Purkinje hücrelerinde 

elektrofizyolojik değişikliklere yol açtığını, bununla birlikte bu değişikliklerin 

serebelluma bağlı fonksiyonel görevleri etkileyecek kadar şiddetli olmadığını 

rapor etmişlerdir. 900 MHz EMA’nın beyincik üzerindeki etkilerini 

histopatolojik ve immünohistokimyasal yöntemlerle araştırıldığı bir çalışmada 

dikkat çekici bir bulgu olarak EMA grubunun beyincik dokusunda Purkinje 

hücreleri ve granüler tabaka hücrelerinin piknotik çekirdeklere sahip olduğu, 

ayrıca sitoplazmik içeriğinde belirgin azalma gözlemlendiği ifade edilmiştir. 

Ayrıca çalışma bulguları içerisinde EMA grubunun Purkinje hücrelerinde ve 

granüler tabaka hücrelerinde çok yoğun kaspaz-3 ekspresyonu tespit edildiği 

belirtilmektedir (Mercantepe, Tümkaya, Gökçe, Topal ve Esmer, 2018). 

Literatürde yer alan ve Lycopersicon esculentum özütünün, elektromanyetik 

alana doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde maruziyeti takiben sıçan 

beyinciğindeki apoptoz üzerindeki etkisini incelendiği bir diğer çalışmada 

EMA’nın Purkinje nöronlarında küçülmüş ve düzensiz nöronal sitoplazmaları 

ile karakterize dejeneratif değişikliklere neden olduğu belirtilmiştir. Kaspaz-3 

aktivitesi ile beyincik dokusunda yaptıkları apoptoz değerlendirmesinde ise 

EMA grubunda Purkinje nöronları ve granül hücrelerinde yaygın kaspaz 

aktivitesi gözlemlendiği bildirilmiştir (Köktürk, Yardimoglu, Celikozlu, 

Dolanbay ve Cimbiz, 2013). 

Modern yaşamda cep telefonlarının ve diğer cihazların yaydığı EMA, 

yaygın bir çevresel maddedir ve bazı bireylerde periferal nörofizyolojik etkilere 

neden olabilir (Westerman ve Hocking, 2004). Birçok doku, organ ve farklı 
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homeostatik fonksiyonların PS ile kontrol edildiği göz önünde 

bulundurulduğunda PSS’nin morfolojisinde meydana gelebilecek herhangi bir 

değişiklik, MSS’den PSS’ne veya PSS’den MSS’ne olan iletimi bozabilir. 

Vücudun doku ve organları ile beyin ve spinal kord arasında duyusal ve motor 

(efektör) bilgi taşınımını gerçekleştiren periferik sinir sisteminin Schwann 

hücreleri ve bağ doku kılıfının düzgün gelişimi oldukça önemlidir. Aynı 

zamanda PS’in fonksiyonel kaderini belirleyen bu bileşenler arasındaki ilişki 

ve morfolojik bütünlüktür (Kaplan, 2014). Schwann hücreleri ve nöronlar 

arasındaki çift yönlü hücre geçişi, impuls iletimi ve kontrolü PS’in 

morfolojisinin ve fonksiyonlarının daha sonraki gelişimi ve sürdürülmesinde 

oldukça önemlidir (Lobsiger, Taylor ve Suter, 2002). Sinir hasarı ve 

rejenerasyonunun en önemli nöropatolojik göstergelerinden birisi ise total 

miyelinli akson sayısıdır (Geuna ve Varejao, 2008; Raimondo ve diğerleri, 

2009; Vleggeert-Lankamp, 2007). Choi, Choi H, Cheong, Lim ve Park (2013), 

EMA’nın periferik sinir sayısına ve morfolojine olan etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında EMA grubunun normal sinir lifi sayısında anlamlı derecede 

azalma olduğu, dejenere olan sinir lifi sayısında anlamlı derecede bir artış 

olduğunu ifade etmişlerdir. 1800 MHz EMA’nın sıçan siyatik sinirine olan 

etkilerini incelendiği bir diğer çalışmada ise 4 hafta boyunca günde bir saat 

EMA etkisine maruz kalan sıçanlarda sinir aksiyon potansiyelinde azalma 

olduğu rapor edilmiştir (Comelekoglu ve diğerleri, 2018). 

Lokomotor aktivitelerin ve anksiyete seviyelerinin değerlendirmesi, 

motor koordinasyon ve denge yeteneğinin tespit edilebilmesi için kullanılan 

açık alan ve rotarod testleri davranış modellemelerinde kullanılan testler 

arasında yer almaktadır. Odaci ve diğerleri (2013) çalışmalarında gebelik 

dönemlerinin 13-21. günleri arasında EMA etkisi uyguladıkları sıçan 

yavrularının spinal kord dokusunda morfolojik bozulma ve atrofi, gri maddede 

vakuolizasyon ve nadiren miyelin kalınlaşması, sinir lifleri arasında beyaz 

madde infiltrasyonu, beyaz ve gri madde arasında marjinal düzensizlik ve 

motor nöronların perikaryonlarında yapısal bozulmalar gibi patolojik 

değişikliklerin meydana geldiğini rapor etmişlerdir. Ayrıca lokomotor ve motor 

fonksiyonları değerlendirdikleri bu çalışmada öğrenme ve motor davranışların 

etkilendiği rapor edilmiştir (Odacı ve diğerleri, 2013). Haghani ve diğerleri 

(2013) ise yaptıkları çalışmalarında, tüm gebelik döneminde günde 6 saat 

boyunca 900-MHz EMA maruziyetinin hızlandırılmış lokomotor ve motor 
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fonksiyon test sonuçlarını etkilemediğini, kronik EMA radyasyonunun, gebelik 

süresince EMA’a maruz kalan dişi yeni doğan sıçan yavrularında herhangi bir 

davranışsal anormalliğe yol açmadığını öne sürmüşlerdir. 

Tüm bu değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda yüksek 

frekans bandında yer alan EMA’ların MSS’ne ait beyin, beyincik ve omurilik 

dokularında ve PSS’ne ait yapısal ve fonksiyonel birimlerin morfolojisi ve 

fonksiyonu üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği ifade edilebilir. Gerek 

dijitalleşen çağın gereksinimleri olarak hayatımıza giren ve gün geçtikçe 

yaşamımıza entegre olan cihazlar, gerekse bu cihazların özellikle beyin ve diğer 

sinir sistemi elemanlarına olan yakın kullanımı bu olumsuz sonuçlarla 

karşılaşmanın olası olabileceğini düşündürmektedir. 
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GİRİŞ 

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS), ilk olarak, 1685 yılında, İngiliz 

doktor Thomas Willis tarafından tanımlansa da ayrıntılı ve kapsamlı tanımı 

1945 yılında İsviçreli nörolog Ekbom tarafından yapılmış olup Willis-Ekbom 

hastalığı olarak da bilinmektedir (Coccagna ve ark, 2004). HBS, Uluslararası 

Huzursuz Bacak Çalışma Grubu (UHBÇG) tarafından genellikle uykuyu ve 

yaşam kalitesini derinden rahatsız eden, genetik, çevresel ve tıbbi faktörlerden 

etkilenen değişken semptomlara sahip sensorimotor bir hastalık olarak 

tanımlamıştır. Semptomlar ayda veya yılda birden az ya da her gün gözlenebilir. 

Ciddiyet açısından hafif rahatsız ediciden hayatı zorlaştıracak kadar önemli 

ölçüde değişkenlikler gösterebilir. Semptomlar bazı zamanlar hiç 

gözlenmeyedebilir (http://irlssg.org/diagnostic-criteria). HBS’ye ait 

semptomlar, genellikle geceleri kötüleşen diurnal bir ritme sahiptir (Mansur ve 

ark., 2022).  HBS, uykuya dalma problemlerine, kötü uyku kalitesine ve bunları 

takip eden psikolojik sıkıntılara sebep olmasıyla yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir (Khachatryan ve ark., 2022). 

         HBS Tanısı 

          HBS tanısı, temelde beş temel kriteri karşılayan semptom paternlerinin 

belirlenmesiyle konulur (http://irlssg.org/diagnostic-criteria): 

1. Genellikle bacaklardaki rahatsız edici ve hoş olmayan hislerin eşlik 

ettiği veya neden olduğu bacakları hareket ettirme dürtüsü (Bazen 

rahatsız edici hisler olmadan hareket etme dürtüsü vardır ve bazen 

bacaklara ek olarak kollar veya vücudun diğer kısımları da tutulur)  

2. Bacakları hareket ettirme dürtüsü ve buna eşlik eden hoş olmayan 

duyumlar, dinlenme, yatma veya oturma gibi hareketsizlik 

dönemlerinde başlar veya kötüleşir. 

3. Bacakları hareket ettirme dürtüsü ve buna eşlik eden hoş olmayan 

duyumlar, en azından aktivite devam ettiği sürece, yürüme veya 

esneme gibi hareketlerle kısmen veya tamamen rahatlar.   

4. Dinlenme veya hareketsizlik sırasında bacakları hareket ettirme 

dürtüsü ve buna eşlik eden hoş olmayan duyumlar yalnızca akşam 

veya gece meydana gelir veya gündüze göre daha kötüdür.  

5. İlk 4 özelliğin ortaya çıkması, yalnızca başka bir tıbbi veya davranışsal 

durumun (kas ağrısı, venöz staz, bacakta ödem, artrit, kramplar, 

pozisyonel rahatsızlık, ayak sallama alışkanlığı gibi) birincil 

semptomları olarak açıklanmaz. 
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         HBS Epidemiyolojisi 

          Epidemiyolojik çalışmalar sonucu, genel popülasyondaki HBS 

prevalansı %7-10 arasında bulunmuştur (Berger ve ark., 2004; Gossard ve ark., 

2021). 

HBS prevalansı yaşa göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de yapılan 

bir çalışmada HBS prevalansı; çocuk ve ergenlerde %1-4, 10-12 yaşındaki 

çocuklarda %1.71, 13-19 yaşındaki ergenlerde ise %3.21 olarak bulunmuştur 

(Turkdogan ve ark, 2011). HBS tanılı 8-11 yaş aralığındaki 81 çocukta yapılan 

bir çalışmada, HBS semptomlarının başlangıç yaşının, hastaların %15’inde 5 

yaş, %63’ünde 5-7 yaş, %22’sinde ise 8 yaş olduğu bildirilmiştir (Picchietti ve 

ark., 2007). Çocukların kendilerini doğru ifade etmelerindeki güçlükler, HBS 

tanısının 5-6 yaşından önce konulamamasında etkili olmaktadır (Picchietti ve 

Stevens, 2008). HBS tanısı sıklıkla gözden kaçmakta veya tanı koymada 

gecikmeler yaşanmaktadır. Sendrom çocukluk çağında başlasa da tanı 

genellikle yaşamın 3. dekatında konulur (Mansur ve ark., 2022). Yaşla birlikte 

HBS prevalansında artış görülmüştür (Berger ve ark., 2004; Turkdogan ve ark., 

2011) 

Berger ve ark. 3904 katılımcı ile yaptıkları bir çalışmada, HBS’nin 

cinsiyet ve yaşa göre prevalansını hesaplamışlardır. Erkeklerde HBS’nin genel 

prevalansı%7,6 bulunmuş ve 20- 29 yaş grubunda %3,0 olup 60- 69 yaş 

grubunda %13,2 gibi yüksek bir değerdedir. Kadınlarda HBS’nin genel 

prevalansı %13,4 bulunmuştur. Yaşlara göre sınıflandırıldığında; 20- 29 yaş 

grubunda %4,9, 50- 59 yaş grubunda %19,4 gibi yüksek bir sonuç bulunmuştur 

(Berger ve ark., 2004). Pantaleo ve ark.’nın yapmış oldukları bir çalışmada ise 

HBS’nin kadınlarda erkeklere oranla 1,5-2 kat daha fazla görüldüğü 

saptanmıştır. Bu durumun artan parite ile ilişkili olduğu, nullipar kadınlar ile 

erkekler arasında ise önemli bir insidans farklılığı olmadığı gözlenmiştir 

(Pantaleo ve ark., 2010) 

         HBS Fizyopatolojisi 

          HBS, patofizyolojisi net olarak aydınlatılamamıştır (Mansur ve ark., 

2022). HBS; genetik geçiş gösteren primer HBS ve çeşitli komorbiditelerin 

eşlik ettiği sekonder HBS olarak sınıflandırılmıştır. Primer HBS, sıklıkla 

otozomal dominant geçiş gösterir ve spesifik genetik risk faktörlerine sahiptir 

(Gossard ve ark., 2021). 

Sekonder HBS ise demir eksikliği, dopaminerjik disfonksiyon (Allen, 

2004), son dönem böbrek hastalığı (Lin ve ark, 2019), gebelik (Jurjević ve 

Telarović, 2022) gibi pek çok tıbbi durumla ilişkilidir.  
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         PRİMER HBS  

         HBS ve Genetik 

          HBS patofizyolojisinde genetik faktörlerin güçlü bir rolü olduğu 

bilinmektedir (Jiménez ve ark., 2018). Bununla birlikte, HBS’nin genetik 

belirleyicileri henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bugüne kadar tanımlanan 

genetik faktörler, hastalığın kalıtsallığının %10'undan daha azını 

açıklamaktadır (Sarayloo ve ark. 2019). 

Yapılan çalışmalarda HBS’li bireylerin ailelerinde HBS görülme sıklığı 

%20-%60 olarak bulunmuştur. Örneklem büyüklüğünün, çalışmaya dahil 

edilen etnik grupların ve çalışmalarda kullanılan metodların değişikliği 

sebebiyle farklı sonuçlar elde edilmiştir (Manconi ve ark., 2021). 

Ondo ve ark. tek yumurta ikizleri üzerinde yapmış oldukları çalışmada 

12 ikiz çiftin 10'unda HBS semptomları açısından yüksek bir uyum oranı 

(%83,3) saptadılar. Bu yüksek uyum oranına rağmen hastalık şiddeti, başlangıç 

yaşı ve semptomlar açısından ikizler arasında farklılıklar gözlenmiştir (Ondo 

ve ark., 2000). 

HBS probandlarının akrabaları arasında hastalığın ortaya çıkma riskinin 

sistematik incelemesini sağlayan ilk yayınlanmış aile çalışmasında; HBS'li 

hastaların birinci ve ikinci derece akrabalarında, kontrollere kıyasla HBS 

riskinin daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bu riskin geç başlangıçlı HBS 

probandlarından ziyade erken başlangıçlı birinci derece akrabalar için daha 

yüksek olduğu bulunmuştur (Allen ve ark., 2002). 

Winkelmann ve ark. 238 HBS hastası, 537 birinci derece akraba ve 133 

eşi dahil ettikleri çalışmada; aile bireylerinden HBS başlangıç yaşı 30 yaşına 

kadar olanları Grup A, 30 yaşından büyük olanları ise Grup B şeklinde 

ayırdılar. Semptomların erken yaşta başladığı Grup A’da segregasyon analizi, 

çok faktörlü bir bileşenle otozomal dominant olarak hareket eden tek bir majör 

geni kuvvetle desteklediğini Grup B’de ise majör bir geni işaret eden kanıta 

rastlanmadığını bildirdiler (Winkelmann ve ark., 2002). 

HBS'nin ilk başarılı “Genom Boyu İlişkilendirme Çalışması (Genome 

Wide Association Study, GWAS) 2007'de rapor edildi. Bu çalışma ile Miyeloid 

Ekotropik Viral Entegrasyon Bölgesi 1 (Myeloid Ecotropic Viral İntegration 

Side 1, MEIS1)'in kodlama yapmayan bölgelerinin de dahil olduğu, HBS ile 

ilişkili çoklu risk varyantları tanımlandı. HBS’deki MEIS1 sinyallerinin, 

herhangi bir yaygın hastalık için bildirilen en güçlü genetik ilişkilerden biri 

olduğu ifade edildi (Winkelmann ve ark., 2007).  

HBS tanılı 15126 hasta ve kontrol grubunu oluşturan 95725 katılımcıyı 

içeren üç GWAS çalışmasının meta-analizinin yapıldığı büyük bir çalışmada 

ise HBS için 19 farklı lokus tanımlandı. Bu lokuslarda bulunan genlerin demir 
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metabolizması ve dopaminerjik sistemle ilgili anahtar rolleri olmasa da HBS 

fizyopatolojisiyle ilişkili olduğu bilinmektedir (Schormair ve ark., 2017).  

Salminen ve ark. HBS’yi simüle etmek için MEIS1 haplo yetmezliği 

(Haploinsufficiency) olan fareler kullanarak insan HBS’si ile uyumlu 

sirkadiyen bir hiperaktivite modeli ortaya koydular. Bu farelerde, dopaminerjik 

reseptör agonistinin etkisine karşı aşırı duyarlılığın gözlenmesi MEIS1'in 

dopaminerjik sistemdeki rolünü yansıttı. Böylece, MEIS1 eksikliğinin 

dopaminerjik sistem tarafından modüle edilen duyusal fonksiyonlarda 

değişikliklere yol açarak HBS fizyopatolojisinde rol aldığını gösterdiler 

(Salminen ve ark., 2017). 

Bir homeobox geni olan MEIS1’in, hematopoez ve vasküler patern 

oluşturmada ve proksimodistal ekstremite ekseni gelişiminde etkili olduğu 

bilinmektedir (Azcoitia ve ark., 2005; Mercader ve ark., 1999). MEIS1'in 

ekstremite gelişiminde rol oynaması, HBS'nin gelişimsel bir bozukluğun 

bileşenlerine sahip olma olasılığını artırmaktadır (Winkelmann ve ark., 2007).  

MEIS1 merkezi ve periferik sinir sistemleri de dahil olmak üzere birçok 

organın gelişiminde rol oynayan bir transkripsiyon faktörüdür. MEIS1 kodlama 

bölgesini kapsayan bir genetik lokus GWAS’da HBS riski ile ilişkilendirildi. 

MEIS1’in ön beynin ganglionik eminenslerinin gelişimde rol oynadığı da 

bildirilmiştir. Bununla birlikte, ganglionik eminenslerin HBS genetik 

yatkınlığın oluşumunda önemli olduğu düşünülmektedir (Salminen ve ark., 

2019). 

Guo ve ark. MEIS1'in, mitokondriyel hücresel demir transferini kontrol 

edebileceğini öne sürdüler (Guo ve ark., 2017). Catoire ve ark., düşük MEIS1 

ekspresyonunun ferritin, Divalan Metal Demir Taşıyıcısı 1 (DMT1) ve 

transferrin ekspresyonunda artışa yol açtığını gösterdiler. Bu durumun 

beyindeki düşük demir seviyelerine karşı telafi edici bir yanıt mı olduğu, 

HBS’deki MEIS1 sinyalizasyon mekanizmasındaki bir kusuru mu temsil ettiği 

gizemini korumaktadır (Catoire ve ark., 2011). 

Genetik çalışmalar her ne kadar MEIS1 üzerine yoğunlaşsa da farklı 

genlerin de HBS üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. BTB Domain Containing 

9 (BTBD9) nakavt farelerin kullanıldığı bir GWAS çalışmasında; HBS 

semptomlarından olan motor huzursuzluk, duyusal değişiklikler, uyku 

sürelerinde azalma ve değişen serum demir seviyeleri gözlenmiştir (DeAndrade 

ve ark., 2012). 

GWAS’ta homeobox geni MEIS1 ve bir BTB (POZ) alanını kodlayan 

BTBD9 geninin yanı sıra Mitojenle Aktive Olan Protein Kinaz 5 (MAP2K5)'i 

kodlayan gende de varyantlar ve intronik değişkenlerle HBS arasında oldukça 

önemli ilişkiler saptandı (Winkelmann ve ark., 2007). 
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MAP2K5 ve ERK5, kalp ve iskelet kaslarında bol miktarda eksprese 

edilir. MAP2K5/ERK5’in oluşturduğu MAP kinaz kaskadı, kas hücresi 

farklılaşmasının erken aşamalarında kritik öneme sahiptir. MAP2K5-ERK5 

yolunun dopaminerjik nöronların nöroprotektif etkisinde önemli olduğu 

bilinmektedir (Dinev ve ark., 2001; Cavanaugh ve ark., 2006; Winkelmann ve 

ark., 2007). 

 

         SEKONDER HBS 

         HBS ve Demir 

Demir eksikliği, HBS gelişimi yönünden iyi tanımlanmış başlıca risk 

faktörüdür (Allen, 2015). HBS’nin ilk modern bilimsel tanımını yapan Ekbom 

1945 yılında, bazı HBS hastalarında demir eksikliğinin varlığını saptadı 

(Ekbom, 1945). 

Nordlander ise 1953 yılının başlarında, demir eksikliğinin HBS'deki 

fizyopatolojik sürecin önemli bir parçası olabileceğini ilk kez öne sürdü. Demir 

eksikliği anemisi (DEA) tanılı ve aynı zamanda HBS’ye ait semptomları 

bulunan hastalar üzerinde yaptığı çalışma ile intravenöz (İV) demir tedavisinin 

HBS semptomlarında anlamlı bir iyileşme sağladığını bildirdi (Nordlander, 

1953). 

Ekbom ve Norlander'in öncü çalışmalarından bu yana geçerli olan 

HBS’deki demir eksikliği tezi, epidemiyolojik bulgularla da desteklenmektedir 

(Vlasie ve ark., 2022).  

Çok sayıda çalışma, demir eksikliği olan bireylerde HBS semptomlarının 

yüksek prevalansını gözler önüne serdi (Allen ve Earley, 2007). 

Son dönem böbrek hastalığı, gebelik gibi vücut demirini düşürebilen 

koşulların HBS gelişme riskini arttırdığı bilinmektedir (Allen, 2015). 

Allen ve ark., anemi şüphesiyle kan tahlili yapılan hastaları bir yıl 

boyunca takip ettikleri çalışmada DEA’lı hastaların yaklaşık dörtte birinde 

klinik olarak anlamlı HBS gözlemlediler. Bu oran genel popülasyona kıyasla 

dokuz katlık bir artış ifade etmektedir. Demir eksikliği, HBS görülme sıklığını 

artırsa da hastalığın ortaya çıkmasında etkili olabilecek başka genetik ve 

çevresel risk faktörlerinin de araştırılması gerektiğini bildirdiler (Allen ve ark., 

2013). 

Demirin ve demir metabolizmasına ait bileşenlerin HBS 

fizyopatolojisinde oynadığı kesin rol günümüzde hala tartışma konusu olsa da 

buna ilişkin olarak gerçekleştirilen; radyolojik görüntüleme, genetik, patolojik 

ve klinik çalışmalardan elde edilen birçok yeni kanıt bulunmaktadır (Schulte ve 

ark., 2014). 

HBS'li hastaların çoğunda sistemik demir eksikliğinin olmadığı buna 

karşın beyin demir eksikliği (BDE) bulunduğu bildirildi. Beyindeki ana demir 
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deposu olarak bilinen substantia nigra (SN), transkraniyal ultrasonla (TU) 

görüntülendiğinde demir içeriğinin azaldığını gösteren hipoekojenite tespit 

edildiği bildirilse de HBS'li tüm hastalarda BDE olup olmadığı kesin olarak 

bilinmemektedir (Schmidauer ve ark., 2005; Godau ve ark., 2007). 

Bununla birlikte, son zamanlarda TU ile SN’nin beyin demirinin 

değerlendirilmesi, İV demir tedavisine terapötik yanıtın takibi için de 

kullanılmaktadır (Garcia-Malo ve ark., 2020). 

Ek olarak HBS'deki BDE kavramı, demire duyarlı dizileri kullanan 

manyetik rezonans görüntüleme (MRI) çalışmalarıyla da desteklenmektedir 

(Khachatryan ve ark., 2022). Allen ve ark. MRI çalışması ile SN’da ve nükleus 

ruberde düşük beyin demirini gösterdiler (Allen ve ark., 2001). Beyinde azalan 

demiri en tutarlı şekilde gösteren beyin bölgeleri, SN ve daha az ölçüde 

putamen ve kaudat nükleustur. Daha hassas ölçümlerle yapılan son çalışmalar, 

talamusta da düşük demir olduğunu gösterdi (Rizzo ve ark., 2013).  

Kan-beyin bariyerinden kaynaklanan bozukluklar sonucu kritik nöronal 

hücrelere yeterli demirin alınamamasının da HBS fizyopatolojisinde rol aldığı 

düşünülmektedir (Allen, 2015). 

Normal serum ferritini yanında BOS'ta azalmış ferritin ve yüksek 

transferrin düzeylerinin varlığı, HBS'li hastalarda düşük beyin demirinin bir 

göstergesidir (Earley ve ark., 2000). Mizuno ve ark., normal periferik demir 

ölçümlerine sahip HBS hastalarının beyin omurilik sıvıları (BOS) örneklerinde 

azalmış demir ve ferritin ile artmış transferrin düzeyleri tespit ettiler (Mizuno 

ve ark., 2005). 

Son çalışmalar HBS'li hastalarda serum demir seviyeleri ile merkezi sinir 

sistemi demir seviyeleri arasında direkt bir bağlantı olmadığını açıkça ortaya 

koydu (Earley ve ark., 2022). 

Connor ve ark. HBS hastalarının beyinlerinde azalmış demir 

konsantrasyonlarının kan-beyin bariyerinden kaynaklanan beyin demir 

alımındaki farklılıklardan ortaya çıkabileceğini öne sürdüler. Bu duruma nispi 

BDE’nin beyin mikrodamar sistemindeki endotel hücrelerinde bulunan 

transferrin reseptör ekspresyonunun azalmasının neden olabileceğini belirttiler 

(Connor ve ark., 2011). 

BDE’nin hipoksi ve buna bağlı gelişen miyelin kaybına neden olduğu 

bilinmektedir (Patton ve ark., 2011). 

Miyelin sentezi demire bağlı olduğundan, HBS'deki miyelin eksikliği 

beyaz cevher değişikliklerine yol açabilir. Yakın tarihli bir çalışmada, sol 

kortikospinal sistemdeki fraksiyonel anizotropi (FA) değerleri ile HBS’deki 

periyodik bacak hareket sayısı ve hareket uyarılma indeksi arasında bir pozitif 

korelasyon olduğu bildirilmiştir (Park ve ark., 2021). 
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Connor ve ark.’larının beyin otopsi materyalleri üzerinde yaptıkları diğer 

bir çalışmada ise; HBS hastalarında korpus kallozum, anterior singulat korteks 

ve presantral girus beyaz cevher bölgelerinde kontrol grubuna göre miyelin 

kaybı olduğu gözlendi (Connor ve ark., 2011). 

BDE’nin HBS fizyopatolojisinde önemli yer tutan dopaminerjik ve 

glutamaterjik yolaklar üzerinde etkileri vardır. Beyin demiri ve 

nörotransmiterler arasındaki bu tür etkileşimler, uyarılma sistemlerini 

tetikleyerek uyku bozukluklarına, kortikostriatal devrelerin işleyişini 

değiştirerek de HBS'nin sensorimotor semptomlarına yol açabilir (Manconi ve 

ark., 2021). 

HBS’yi taklit eden deneysel modeller de tanımlanmıştır. Bu modeller 

hastalığın bilinmeyen yönlerini açığa çıkarmada önemli bir potansiyele 

sahiptir. Bu bağlamda, BDE fare modeli çalışmalarının, HBS’de sensorimotor 

sistemde meydana gelen değişikliklerin anlaşılmasına ve spesifik tedavilerin 

gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağı da unutulmamalıdır (Earley ve ark., 

2022). 

 

        HBS ve Adenozin  
         Adenozin, striatal dopaminerjik ve glutamaterjik nörotransmisyonun 

modülasyonunda çok önemli rollere sahiptir (Ferré ve ark., 2022). A1, A2A, 

A2B ve A3 olarak adlandırılan dört adenozin reseptörü vardır (Fredholm ve 

ark., 2001). Adenozin, A1 veya A2A reseptörleri üzerinden uykuyu 

destekleyen fizyolojik etkiler oluşturmaktadır (Lazarus ve ark., 2019). 

Adenozinin, kortiko-striatal terminallerde lokalize olan, A1-A2A 

reseptör heteromerleri yüksek adenozin düzeylerinde glutamat salınımını 

kolaylaştırır (Ciruela ve ark., 2006). 
BDE’nin HBS üzerindeki etkilerine adenozin reseptörlerinin aracı olup 

olmadığının incelendiği çalışmalarda, glutamaterjik kortiko-striatal terminal 

duyarlılığının arttığı ve bu duruma Adenozin A1 Reseptör (A1R) down 

regülasyonunun neden olduğu bildirildi (Quiroz ve ark., 2016; Ferré ve ark., 

2018). 

Garcia‐Borreguero ve ark.’nın yapmış olduğu bir çalışmada; adenozin 

geri alım inhibitörü olan Dipiridamolün, HBS'li bireylerde terapötik bir 

etkisinin olduğu gösterildi (Garcia-Borreguero ve ark., 2021). 

Adenozin reseptör yoğunluğu veya fonksiyonundaki (A1R down 

regülasyonu ve A2AR upregülasyonu) BDE aracılı değişiklikler kortikostriatal 

yollarda hiperdopaminerjik ve hiperglutamaterjik cevaplar oluşturur (Ferré ve 

ark., 2018). 
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HBS ve Glutamat 
          Yepes ve ark. HBS modeli oluşturdukları ratlar üzerinde yaptıkları bir 

çalışmada, BDE’nin, kortikostriatal glutamaterjik terminallerin duyarlılığını 

artırdığını ve böylece glutamat salınımının daha kolay indüklendiğini 

gösterdiler (Yepes ve ark., 2017). 

Allen ve ark., HBS’de gözlenen gece uykusunun kısalması ve uyku 

kalitesinin bozulmasında glutamatın etkisinin olup olmadığını araştırdılar. 

Çalışma sonucunda, HBS’li bireylerin talamusunda glutamat seviyelerinin 

kontrollere kıyasla daha yüksek olduğunu buldular (Allen ve ark., 2013).  

Vezikül füzyonu ve nörotransmitter salınımında görev alan voltaj kapılı 

kalsiyum kanalları (VKKK); α₂λ, β ve γ alt birimlerinden oluşan heteromerik 

bir komplekstir. α₂λ ligandları, VKKK’nın etkinliğini azaltarak eksitatör 

özellikteki nörotransmitterlerin salınımını azaltır (Thorpe ve ark., 2011). 

Bu etkisinden dolayı α2λ ligandları HBS’de gözlenen uykusuzluk ve 

aşırı uyarılabilirliğin tedavisinde kullanılmaktadır (Ferré ve ark., 2017). 

         HBS ve Hipoksi 

          Son dekadda hipoksi ile ilişkili hastalık ve durumların HBS 

prevalansı üzerine etkisinin incelendiği çalışmalar artmıştır. Bu çalışmalardan 

birinde Lo Coco ve ark., KOAH'lı hastalarda HBS prevalansının normal 

populasyona göre 3 kat daha yüksek olduğunu buldular (Lo Coco ve ark., 

2009). Kronik akciğer hastalığı (şiddetli bronşit, amfizem, astım) olan 2745 

kadın hastanın katıldığı bir çalışmada, HBS prevalansının önemli derecede 

yüksek olduğu saptandı. Bu nedenle, kronik akciğer hastalığının, HBS için 

önemli bir risk faktörü olduğu bildirildi (Ding ve ark., 2019). Yüksek irtifa ile 

HBS ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada ise yüksek irtifa nedeniyle oluşan 

hipoksik koşullarda HBS prevalansının önemli derecede arttığı gösterildi 

(Castillo ve ark., 2006; Gupta ve ark., 2017). 

Bununla birlikte, doku düzeyinde meydana gelen hipoksinin HBS ile 

ilişkisini kanıtlayan çalışmalar da vardır. HBS’li kadın hastalar üzerinde 

yapılan bir çalışmada, tibialis anterior kasındaki mikro dolaşımın akşam 

saatlerinde sabah saatlerine göre daha düşük olduğu gösterildi. HBS 

semptomlarının karakteristik ortaya çıkış zamanına neden olabilecek tibialis 

anterior kasındaki bu perfüzyon azalması hipoksiye yol açarak fizyopatolojide 

rol oynayabilir (Oskarsson ve ark., 2014). 

Deneysel bir çalışmada, hafif hipoksiye maruz bırakılan farelerin 

dinlenme dönemlerinde tibialis anterior kaslarından elde edilen EMG kayıtları 

incelendiğinde HBS’ye benzer fazik oluşumların arttığı ve bu farelerde uyku 

sürelerinin azaldığı tespit edildi (Lo Martire ve ark., 2018). 

Salminen ve ark., HBS hastaları üzerinde yaptıkları bir çalışmada 

hastalık semptomlarının şiddeti ile periferik hipoksi arasında pozitif bir 
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korelasyon oluğunu ancak karbondioksit düzeyleri ile HBS arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmadığını bildirdiler (Salminen ve ark., 2014). 

Hipoksi düzeyinin, HBS oluşumunu tek başına mı yoksa diğer faktörlerle 

birlikte mi tetiklediği belirsizdir (Lo Martire ve ark., 2018). 

Dokularda hipoksiye yanıt olarak Hipoksiyle İndüklenen Faktör (HIF) 

sentezlenir. HIF-1α ve HIF-2α olmak üzere temelde iki çeşittir. HIF-1α; 

dokunun, oksijen eksikliğine ve anaerobik ATP sentezine adaptasyonunda rol 

almaktadır. HIF-2α ise hipoksik doku bölgesinin oksijenlenmesini artırmak 

için, eritropoetin (EPO) ve Vasküler Endotelyal Growth Faktör (VEGF) 

salgılanmasında görev yapmaktadır (Hu ve ark., 2003). 

Patton ve ark., HBS tanılı hastaların substantia nigra nöronlarında HIF-

1α immün reaktivitesinin arttığını beyin kortikal dokusunda ise HIF-2α ve 

VEGF ekspresyonu ile EPO seviyelerinin arttığını gösterdiler (Patton ve ark., 

2011). 

Gutsaeva ve ark. hipoksi ve demir metabolizması arasındaki etkileşimi 

inceledikleri bir çalışmada, hipoksinin nöronal mitokondriyal biyogenezi 

uyararak mitokondri sayı ve yoğunluğunu arttırdığını gösterdiler. Bu artış 

hücresel demirin mitokondriye alınmasına neden olarak sitozolik bir demir 

eksikliği oluşmasına zemin hazırlamaktadır (Gutsaeva ve ark., 2008). 

 

HBS ve Dopamin  

Dopaminerjik sistemin HBS patofizyolojisinde önemli bir rolü olduğu, 

dopamin agonistlerinin HBS semptomları üzerindeki terapötik yararı ile 

desteklenmektedir (Early ve ark., 2013). 

Dopaminin, sensorimotor bir hastalık olan HBS üzerindeki etkilerini 

daha iyi anlayabilmek için, sinir sisteminin duysal ve motor yanıtları üzerindeki 

etkisinin iyi anlaşılması gerekmektedir. Dopamin hem merkezi sinir sisteminde 

hem de periferde sentezlenen bir nörotransmitterdir. Dopaminerjik sistemin; 

öğrenme, bilişsel işlevler, motivasyon, ödül, annelik ve üreme davranışlarının 

nöromodülasyonu ile motor hareketlerin kontrolünde önemli rolü vardır (Klein 

ve ark., 2019). 

Dopaminin G proteini üzerinden etkisini gösteren bilinen beş reseptörü 

vardır. Bunlardan D1 ve D5 reseptörleri uyarıcı özellikteyken D2, D3 ve D4 

reseptörleri inhibitör özelliktedir. Bu dopamin reseptörleri hem periferik hem 

de merkezi sinir sisteminde eksprese edilmektedir (Accili ve ark., 1996; Klein 

ve ark., 2019). 

Bu reseptörler omuriliğin tüm laminalarında bulunmaktadır. D1 

reseptörleri daha çok omuriliğin ventral hücrelerinden eksprese edilir. D3 

reseptörleri ise yoğun olarak omuriliğin dorsal boynuzundaki nöronlardan 

eksprese edilir (Wetter ve Pollmächer, 1997; Levant ve ark., 1998). 
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Meneely ve ark., ratlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada; artan D1 

reseptör aktivasyonunun motor aktiviteyi, artan D3 reseptör aktivitesinin ise 

duyusal uyarılabilirliği arttırdığını (huzursuzluk, parestezi) gösterdiler 

(Meneely ve ark., 2018). 

Dopamin salgılanması, tonik ve fazik dopamin seviyelerine duyarlı, Gi 

aracılı D2R’ler tarafından düzenlenmektedir (Marcott ve ark., 2014). 

Connor ve ark., yaptıkları bir otopsi çalışmasında; HBS semptomlarının 

şiddeti arttıkça putamen D2R düzeylerinin azaldığını gösterdiler (Connor ve 

ark., 2009). 

Dopaminin D2R’ye bağlanma potansiyelini etkileyen 3 faktör vardır. 

Bunlar dopaminin konsantrasyonu, reseptör yoğunluğu ve reseptör afinitesidir 

(Earley ve ark., 2014) 

Khaldy ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada, farelerin striatumundaki 

dopamin miktarının sirkadiyen bir değişiklik gösterdiği bulundu (Khaldy ve 

ark., 2002). 

HBS fizyopatolojisinde rol alan presinaptik hiperdopaminerjik duruma 

yanıt olarak D2 reseptörlerinde downregülasyon meydana gelir. Bu duruma, 

dopamin üretimindeki sirkadiyen ritim nedeniyle akşam ve gece saatlerinde 

dopamin seviyesi ve dolayısıyla dopaminerjik sinyalleşmenin azalması da 

eklenince klasik HBS semptomlarının ortaya çıkması kolaylaşır (Allen ve ark., 

2015). 

Dopamin sentezi için ilk basamak Tirozin aminoasitinin ‘tirozin 

hidroksilaz’ enzimi ile DOPA’ya çevrilmesidir. Sonra DOPA, ‘DOPA 

dekarboksilaz’ enzimi ile ‘dopamin’e dönüştürülür (Kopp ve ark., 1983). 

Dopamin sentezindeki hız kısıtlayıcı enzim olan ‘tirozin hidroksilaz’ kofaktörü 

olan demirin beyinde eksik olması HBS‘de gözlenebilen biyolojik özelliklerden 

biridir (Beard ve ark., 1993). 

Dopamin agonistlerinin tedavide kullanılması HBS semptomlarını 

hafiflettiği için HBS hastalarında beyin dopamin düzeylerinin düşük olması 

beklenebilir. Ancak Earley ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada, HBS’li hastaların 

beyin omurilik sıvısı (BOS) incelenmiş ve tirozin hidroksilaz enzim aktivitesi 

ile L-Dopa sentezinde artış olduğu tespit edilmiştir (Earley ve ark., 2006). 

HBS hastalarında presinaptik hiperdopaminerjik durum ile uyumlu 

olarak dopamin sentezi ve salınımının arttığı bulundu (Earley ve ark., 2013). 

Yine Earley ve ark. tarafından HBS’de; tirozin hidroksilaz 

aktivasyonunda ve sinaptik dopamin miktarında artma ile Dopamin Taşıyıcısı 

(DAT) miktarında azalma olduğunu buldular. Tüm bu etkenlerin, presinaptik 

dopamin miktarında artışa neden olduğunu gösterdiler (Earley ve ark., 2014). 
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Daha sonra yapılan bir çalışma ile de sinapslardaki dopamin 

seviyesindeki artışın HBS fizyopatolojisiyle daha uyumlu olduğu kanıtlandı 

(Rizzo ve ark., 2017) 

Qu ve ark., fareler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, merkezi 

dopaminerjik mekanizmalara ek olarak dorsal posterior hipotalamik bölge ve 

inen spinal dopaminerjik sistemde rol alan A11 nöronlarındaki lezyonların da 

HBS gelişiminde etkili olabileceğini gösterdiler (Qu ve ark., 2007). 

Otopsi materyalleri üzerinde HBS tanılı hastalar ile sağlıklı bireylerin 

kıyaslandığı bir çalışmada, A11 nöronlarında yapısal bir farklılık gözlenmedi 

(Earley ve ark., 2009). 

HBS semptomlarının tedavisinde, dopaminerjik agonistlerin 

kullanılması ilk başta olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak dopamin 

agonistlerinin, artan dozlarda ve uzun süreli kullanılması HBS semptomlarını 

kötüleştirmektedir. Önceleri sadece akşam ve gece saatlerinde ortaya çıkan 

şikayetler tedavi sonrası bu olumsuz etkiler nedeniyle günün erken saatlerinde 

de görülebilir (Allen ve Early, 1996). 

Dopamin agonistlerinin terapötik kullanımındaki bu aşırı artış ile 

augmentasyon gelişir. Böylece, dopaminerjik reseptörlerde down regülasyon 

ve DAT ekspresyonunda azalma meydana gelir (Zapata ve ark., 2007) 

Dinkins ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada, dopamin agonistleriyle uzun 

süreli tedavi sonucunda oluşan augmentasyonun; inhibitör özellikteki 

D3R’lerin down regülasyonu ve eksitatör özellikteki D1R’lerin up regülasyonu 

sonucu tetiklendiğini gösterdiler (Dinkins ve ark., 2017). 

HBS’de olduğu gibi Parkinson hastalığında da dopaminerjik sistem 

patolojisi bulunmakta ve parkinson hastaları dopamin agonistlerinden fayda 

sağlamaktadır. Bilindiği gibi Parkinson hastalığında substantia nigradaki 

nöronlarda kayıp vardır ve nigrositriatal yolakta dopamin eksikliği mevcuttur 

(Suzuki ve ark., 2015). 

Bununla birlikte, yeni tanı almış ve ilaç kullanmamış Parkinson hastaları 

ile kronik dopaminerjik tedavi görmüş Parkinson hastalarının karşılaştırıldığı 

bir çalışmada, HBS prevalansının dopaminerjik tedavi alan grupta önemli 

ölçüde arttığı bulundu (Marchesi ve ark., 2016). 

Parkinson hastalarının genel popülasyon ile karşılaştırıldığı bir başka 

çalışmada ise kronik dopaminerjik tedavi alan Parkinson hastalarında HBS 

insidansında bir artış saptandı (Calzetti ve ark., 2014). 

Bu çalışmalar göz önüne alındığında Parkinson hastalarında HBS 

gelişmesinin, dopaminerjik tedavi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Tüm bunlar, 

tek başına dopamin eksikliği veya fazlalığının değil daha ziyade dopaminerjik 

sistemdeki düzensizliklerin HBS semptomlarına yol açtığını 

düşündürmektedir.  
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HBS ve Gebelik 

Gebelik geçici HBS ile ilişkilidir. Kadınların %26'sının gebelikleri 

sırasında HBS’ye ait semptomlar gösterdiği bildirildi. Bu semptomlar, 

gebeliğin üçüncü trimesterinde pik yapma ve doğumdan sonra kaybolma 

eğilimindedir. Geçici HBS oluşan gebelerde hemoglobin ve ortalama eritrosit 

hacim değerleri kontrol grubuna kıyasla daha düşük bulundu (Manconi ve ark., 

2004). 

Yakın tarihli bir meta-analiz çalışmasına göre gebelikte HBS 

prevalansının genel popülasyona göre 2-10 kat daha yüksek olduğu tespit edildi 

(Chen ve ark., 2018). 

Pozitif aile öyküsü varlığında gebelerin %74.2’sinde HBS görüldü. 

Pozitif aile öyküsüne sahip fakat gebe olmayan kadınlarda ise bu oran, görece 

düşük ve %42,9 olarak saptandı (Jurjević ve Telarović, 2022). 

Gebelikteki HBS fizyopatolojisi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. 

HBS oluşum sürecine demir, D vitamini ve kalsiyum eksikliği, gebelikte 

görülen hormonal değişiklikler, kilo alımı ve bacaklarda venöz yetmezlik gibi 

birçok faktörün katkıda bulunduğu düşünülmektedir (Gupta ve ark., 2016). 

Gebelik sırasında görülen HBS önemli bir halk sağlığı sorunudur. Gebe 

kadınlarda HBS tanısının göz önünde bulundurularak tedavi edilmesi yaşam 

kalitesini artırmak için önem arz etmektedir (Chen ve ark., 2018). 

HBS ve Son Dönem Böbrek Hastalığı  

Son dönem böbrek hastalığı olan bireylerde HBS prevalansı genel 

popülasyondan daha yüksektir (Lin ve ark., 2019). 

HBS, kronik böbrek hastalığında üremiye ikincil olarak ortaya çıkabilir. 

Kesin patofizyolojisi bilinmemekle birlikte, koroid pleksusta değişmiş 

transferrin ekspresyonu, talamusta artmış glutamat seviyeleri, BTBD9 ve 

MEIS1 genlerinde azalmış opioid reseptörleri, dopamin sistemi disfonksiyonu, 

kalsiyum/fosfat dengesizliği ve tek nükleotid polimorfizmleri, üremik HBS için 

tartışılan fizyopatolojik kavramlardır (Kambampati ve ark., 2020). 

Hemodiyaliz hastalarına uygulanan renal transplantasyon tedavisi 

sonrası HBS semptomlarında önemli bir iyileşme olduğu bildirilmektedir. Bu 

durum azalmış böbrek fonksiyonları ile HBS arasındaki ilişkiyi 

doğrulamaktadır (Molnar ve ark., 2005). 

HBS prevalansı, idame diyaliz hastalarına göre nakil hastalarında önemli 

ölçüde daha düşüktür. Demir eksikliği ve hiperfosfateminin düzeltilmesi, nakil 

hastalarında HBS semptomlarını olumlu yönde etkileyebilmektedir (Azar ve 

ark., 2007). 
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SONUÇ 

HBS fizyopatolojisi multifaktöryeldir ve hastalığı oluşturan etkenlerin 

sofistike bir etkileşimi söz konusudur. Hastalığın ortaya çıkışının çocukluk 

çağından başlayıp hayatın ileri dönemlerine kadar uzanabilen geniş bir 

yelpazede olabileceği unutulmamalıdır. HBS başlı başına rahatsız edici bir 

hastalık olmasının yanı sıra başka klinik durumlarla (demir eksikliği, Parkinson 

hastalığı, gebelik, kronik böbrek yetmezliği, perfüzyon bozukluğu ve hipoksi 

gibi) birlikte de gözlenebilir. Hastalığa yol açan nedenlerin bilinmesi uygun 

tedavi yaklaşımını oluşturmada önemlidir.   
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GİRİŞ 

Obezite, sağlığı olumsuz yönde etkileyen vücut yağının dokularda aşırı 

birikimi ve bunun olumsuz etkileriyle karakterize kompleks ve multifaktöriyel 

bir hastalıktır (Lin & Li, 2021). Obezite insidans ve prevalansı dünyada benzeri 

görülmemiş bir salgın hastalık gibi artış göstermeye devam etmektedir (Al 

Kibria, 2019).  

Obezite, başta diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere, 

birçok kronik hastalıklara sebebiyet vermekte olup hem sağlık sistemine hem 

de ekonomik parametrelere eklenen bir yük olarak geri dönmektedir (Swinburn 

vd., 2011). Obez bir hastanın tıbbi maliyeti normal bir birey göre %30 daha 

fazla olduğu tahmin edilmektedir (DSÖ, 2000). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerilerine göre obeziteyi tanımlamak 

ve teşhis etmek için beden kitle indeksi (BKİ) kullanılır. DSÖ, yetişkinler için 

'fazla kilolu' kavramını BKİ 25,0 ila 29,9 arası olarak ve 'obez' kavramını ise 

BKİ ≥30.0 olarak tanımlar. Obezit veya “obez” kavramı da kendi içinde üç 

aşamalı bir şekilde sınıflandırılır: Sınıf I (BKİ 30.0-34.9), sınıf II (BKİ 35.0-

39.9) ve sınıf III (BKİ ≥ 40.0).  

Vücuttaki “yağ kütle yüzdesi” cinsiyet, etnik köken ve yaşa göre büyük 

bireysel farklılıklar oluşturabileceği için BKİ, obezitenin tam bir karşılığı 

değildir. Bu yüzden “abdominal obezite” gibi bazı ek tanımlamalar yapılmıştır. 

Karın bölgesinde aşırı yağ birikmesi "abdominal obezite" olarak adlandırılır ve 

büyük sağlık riskleri ile ilişkilidir. Abdominal obeziteyi belirlemek ve ölçmek 

için yapılan öneriler DSÖ, Uluslararası Diyabet Federasyon (UDF) ve 

Amerikan Kalp Derneği (AKD)’ye göre değişiklik ve uluslararası bir standart 

bulunmamaktadır. BKİ’ye göre obezite dereceleri Tablo-1’de verilmiştir (DSÖ, 

2000). 

 

Tablo-1. Yetişkinlerde BKİ’ye göre obezite kriter ve 

dereceleri. 

Gruplar BKİ (kg/m2) 

Zayıf <18,5 
Normal 18,50 – 24,99 

Fazla kilolu 25,00 – 29,99 

Obez ≥30,00 

Hafif obez 30,00 – 34,99 

Orta derecede obez 35,00 – 39,99 

Morbid obez 40,00 – 49,99 
Süper obez ≥50,00 
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EPİDEMİYOLOJİ 

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri obez veya fazla kilolu olarak kabul 

edilmektedir. Obezitenin yaşlılarda daha yüksek oranda olduğu 

bildirilmektedir. Dünya çapındaki mutlak yaygınlık oranları bölgeye, ülkeye ve 

etnik gruba göre değişiklik göstermektedir (Ataey vd., 2020). DSÖ, 1995 

yılından 2000 yılına dünyada obezite prevalansının %50 artarak 300 milyona 

ulaştığını bildirmiştir. Obezite İş Birliği Grubu’nun 2015 yılında yayımladığı 

çalışmada dünyada obez nüfus 711,4 milyona (107,7 milyon çocuk ve 603,7 

milyon yetişkin) ulaştığı bildirilmiştir. DSÖ tahminlerine göre, 2016 yılında 

dünya genelinde, yetişkinlerin %39’u fazla kilolu ve %13’ü obezdir (WHO, 

2013).  

Obezite prevalansı aynı zamanda sosyoekonomik duruma da bağlıdır. 

Obezite bir zamanlar yüksek gelirli ülkelerin sorunu olarak kabul edilirken 

insidans yüksek gelirli ülkelerin çocuklarında Amerika Birleşik Devletleri, 

İsveç, Danimarka, Norveç, Fransa, Avustralya ve Japonya dahil olmak üzere 

2000'li yılların başından itibaren azaldığı veya plato yaptığı bildirilmektedir 

(NCD-RisC, 2017).  

Türkiye’de obezite sıklığını araştıran ilk epidemiyolojik çalışma 

TEKHARF çalışmasıdır. TEKHARF çalışmasında aynı bireylerin yıllar 

içerisindeki değişimleri izlendiği için, yaşla birlikte kilo alımı ve kilo artışının 

kardiyometabolik etkileri incelenebilmiş ve özellikle abdominal obezite ile 

ilişkili kardiyometabolik risk faktörlerinden bir kısmı tanımlanabilmiştir. DSÖ 

2008 yılı verilerine göre ülkemizde obezite sıklığı toplum genelinde %27.8, 

kadınlarda %34.0 ve erkeklerde %21.7’dir (Satman vd., 2002). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre; Boy ve kilo 

değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve 

üstü obez bireylerin oranı 3 yılda (2016-2019) %19,6’dan %21,1’e çıktığı 

görülmüştür. Aynı verilere göre cinsiyet yönünden detayda ise kadınların 

%24,8'inin obez ve %30,4'ünün obez öncesi, erkeklerin ise %17,3'ünün obez ve 

%39,7'sinin obez öncesi olduğu izlenmiştir. Bu verilere göre ülkemizde her üç 

kadın ve her beş erkekten biri obez olduğu izlenmektedir (TÜİK, 2017). 
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OBEZİTE PATOGENEZİ 

Obezitenin patogenezi incelendiğinde multifaktöriyel bir kavram olduğu 

görülmektedir. Kalori kullanımı, iştah ve fiziksel aktivite, sosyoekonomik 

durum kalıtsal ve çevresel faktörler gibi birtakım etmenler obeziteye katkı 

sağlamaktadır. Bu kavramlar bazı alt başlıklar halinde incelenecektir (Yoo, 

2018).  

Besin Alımı ve Enerji Dengesi 

Temel nedenlerin başında alınan besin ve harcanan kalori arasındaki 

dengesizlik gelmekte olup bu sürecin neticesinde yağ patolojik olarak birikim 

göstermektedir. Obezitenin bu kadar yaygınlaşmasında yüksek enerjili ve haz 

veren gıdaların alımı son derece önemli bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan 

gıdaya erişim, diyet, sosyal, çevresel ve psikolojik eğilimler bireylerin enerji 

dengesi üzerinde etkin rol oynamaktadır (Yoo, 2018). Fast-food tarzı beslenen 

kişilerin daha ağır ve daha geniş bel çevresine sahip olduğuna dair birçok 

çalışma ile gösterilmiştir.  

Obezojenik pazarlama bu tarz beslenmenin önemli belirleyicilerinden 

biri gibi görünmektedir. Bu yöndeki reklamlar, yoğun enerjili gıdalar ve 

içeceklere olan ilgiyi ve kullanımı artırarak beslenme ile ilgili davranışlara 

olumsuz yönde etkiler ortaya çıkarmaktadır.  

Gıda reklamları makarnalar, tahıllar, sebzeler ve meyveler yerine daha 

fazla et, şeker, soda ve fastfood içermektedir. Reklamı yapılan ürünler ucuz, 

uzun raf ömrüne sahip ve 'karşı konulmaz' tat olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 

özellikler kokain ve eroin gibi bağımlılık yapan ilaçlar tarafından beynin aynı 

kısmı yani ‘beyin ödül merkezleri’ uyarılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla 

bu tarz ürünlerin bağımlılık etkisi bulunmaktadır (Willett & Leibel, 2002).  

Klinisyenler tarafından obezitenin etkin yönetimi için enerji dengesi ve 

metabolizmayı etkileyen tüm faktörler sistematik bir şekilde 

değerlendirilmelidir (Willett & Leibel, 2002).  

 

Aile Öyküsü ve Yaşam Tarzı 

 Aile öyküsü obezitede önemli bir yer tutmaktadır. Bunu destekleyecek 

bir veri obez ebeveyni olan bir çocuk, bir yetişkin olarak üç kat artmış obezite 

riski taşırken, bir çocuğun ebeveynlerinin ikisi de obez olduğunda, bu çocuğun 

gelecekte obezite riski 10 kat arttığı tespit edilmiştir (Fitzgerald vd., 2019). 260 
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çocuk (139 kız,121 erkek, yaşları 2,4 ve 17,2 arasında) üzerinde yapılan bir 

başka gözlemsel çalışma ile ailede obezite öyküsü varlığının, çocukluk çağı 

obezitelerinin şiddetini etkileyen kritik bir risk faktörler olduğu anlaşılmıştır 

(Corica vd., 2018). 

Yaşam tarzının ise obezitenin gelişimine veya tam tersine oluşumuna 

engel olabilmesi aile öyküsü gibi önemli görünmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD)’de anne-çocuk birlikteliği üzerine yapılan iki çalışma, 

annelerin sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmesi çocuklarında obezite riskini 

ciddi bir şekilde düzelttiğini göstermiştir (Dhana vd., 2018). Ulaşılan bu 

neticeler obezite riskini azaltmada ebeveyn düzeyinde bir müdahalenin 

yadsınamaz bir faydanın varlığına işaret etmektedir.  

 

Mikroçevre ve Bağırsak Mikrobiyomu 

İnsanın vücudu yaklaşık 3,8×1013 mikroorganizma içerir ve çoğu 

gastrointestinal sistemde bulunur. Bağırsak mikrobiyotası konakçıda 

karbonhidrat ve lipid metabolizması, vitamin ve amino asitlerin sentezi, epitel 

hücre proliferasyonu, patojenlere karşı savunma ve hormon regülasyonu gibi 

birtakım görevleri üstlenir.  

Bağırsak mikrobiyomu; hücre çoğalması ve patojenlere karşı koruma 

dahil olmak üzere birçok faydalı rolde görev almaktadır. Son yıllarda bağırsak 

mikrobiyomu hakkında literatüre birçok yeni bilgi hızla giriş yapmaktadır. 

Örnek verilecek olursa, obez bireylere ait barsak mikrobiyatası birtakım 

hastalarda görülen zayıflamış konakçı bağırsak mikro-ortamına benzer 

bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada bağırsak mikrobiyotası normal olan 

fareler normal olmayanlara göre günde %29 daha fazla yiyecek tükettiği halde 

%42 daha az toplam vücut yağına sahip olduğu görülmüştür (Bäckhed vd., 

2004; Honce vd., 2020).  

Mikrobiyal popülasyonların dengesizliği ('disbiyoz'); nörolojik 

bozukluklar, inflamatuar bağırsak hastalıkları, yetersiz beslenme, kanser, 

diyabet ve obezite dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmiştir 

(DeGruttola vd., 2016). Ek olarak kalori kısıtlamasının bağırsak 

mikrobiyomunu yeniden şekillendirebileceği anlaşılmıştır (Gao vd., 2018). 

Son olarak mikrobiyota nişastayı fermente ederek kısa zincirli yağ 

asitleri (SCFA) üretilebilirler. Bu mekanizmada bağırsak epitelyum 

hücrelerinde bulunan bir hormon olan peptid YY(PYY), GLP-1 (glukagon-like 



59 | TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

peptid), GLP-2 ve K hücreleri tarafından sentezlenen gastrik inhibitör peptid 

rol oynar (Gill vd., 2018). SCFA’lar ise yağ hücrelerinden leptin ve 

enteroendokrin hücrelerden glukagon benzeri peptitlerin (GLP-1 ve GLP-2) 

salgılanmasını uyarır. GLP-1 ise iştahı azaltarak konağın tokluk durumunu 

düzenler (Durmaz, 2019). Obez hastalarda bu yolakların sağlıklı bireylere göre 

daha az çalıştığı gösterilmiştir (Gao vd., 2018). 

 

Genetik Faktörler  

Genetik çalışmalardan elde edilen çalışmalar, insanlardaki obezite 

varyasyonunun %40-70 oranında genetik faktörler ile ilgili olduğunu 

göstermiştir (Wu vd., 2018). Obezite ile ilişkili birçok genin enerji 

homeostazını düzenleyen yollarda rol oynadığı tespit edilmiştir (Kasuga, 2010). 

Bununla birlikte genom ilişkili tarama (GWAS) yaklaşımları obezite riskinin 

genlerle ilişkisinin sadece %5 olduğu görülmüştür (Bogardus, 2009; Chen vd., 

2019; Srinivasan vd., 2022).  

İştah ve kilo dengesini sağlayan hipotalamik arkuat nükleusla ve leptin-

melanokortin yolakla ilgili birçok monogenik mutasyonlar tanımlanmıştır 

(Thaker, 2017). Yine birçok genin katkısı olan kümülatif bir etkiyle oluşan 

poligenik tabanlı obeziteler de gösterilmiştir (Huvenne vd., 2016). Bu tarz 

mutasyonlar insanlarda daha çok yiyecek tercih etmelerine ve böylece daha 

yüksek kalori alımına sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu tür genlerin varlığı 

artan kalori alımı, artan açlık seviyeleri, azalmış aşırı yemek kontrolü, tokluk 

hissinde azalma, vücut yağını depolama eğiliminde artış ve sedanter yaşam 

sürmeye eğilimde artışa neden olabilmektedir (Czajkowski vd., 2020; 

Koochakpour vd., 2019).  

Kromozomal bozukluklar içerisinde 16p11.2delesyonu, 2q37 

(brakidaktili mental retardasyon sendromu; BDMR), 1p36 (monozomi 

1p36sendromu), 9q34 (Kleefstra sendromu), 6q16 (PWS benzeri sendrom), 

17p11.2 (Smith Magenis sendromu; SMS) ve 11p13 (WAGR sendromu) 

obeziteye neden olan örnekler arasındadır (D’Angelo & Koiffmann, 2012).  

Genel olarak bu tür genetik bozukluklarda geleneksel sağlık önerileri 

yardımcı olmayabilir. 
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Epigenetik Modifikasyon 

Epigenetik modifikasyonlar, DNA dizisi değişmeden gen aktivitesini 

etkileyen genetik değişikliklerdir. Bu konu dokular arasında belirli genlerin 

ekspresyonuna izin veren veya susturan DNA'nın farklı paketlenmesi şeklinde 

düşünülebilir. Bilinen epigenetik mekanizmalar arasında DNA metilasyon, 

histon modifikasyonları ve miRNA aracılı düzenlemeler bulunur (Lopomo vd., 

2016). Leptin profili, adiponektin ve LDL-kolesterol seviyeleri ile DNA 

metilasyonu arasında ilişki bildirilmiştir (Houde vd., 2015; Sherwood vd., 

2019).  

Yine DNA paketlemesinde işlev gören histonlardaki değişiklikler, 

epigenetik adipogenez ve obezite gelişiminin düzenlenmesi ile ilişkili olduğu 

bildirilmektedir (Bannister & Kouzarides, 2011).  

MikroRNA (miRNA)’lar 18 ila 25 nükleotit uzunluğunda kısa gen 

susturma ve transkripsiyon sonrası değişiklikler ile gen ekspresyonunu 

düzenleyebilen fakat kodlamayan RNA dizileridir. MikroRNA'lar adipositlerin 

farklılaşma ve çoğalmada dahil olmak üzere çeşitli biyolojik süreçlerde işlev 

gördüğü ve obezlerde görülen düşük dereceli inflamasyon ve insülin direnci ile 

ilişkili olduğu ve kilo alımı için bir işaret olduğu ifade edilmektedir (Funato 

vd., 2011).  

 

Obezite ile İlişkili Hastalıklar 

Obezite, başta T2DM ve kardiyovasküler hastalıklar (KVH) gibi 

durumların görülme sıklığını artırmakla beraber birçok kansere (özofagus, 

kolon ve rektum, karaciğer, safra kesesi, pankreas, renal) bağlı ölüm riskini 

artırmaktadır. Diğer taraftan son pandemi de yaşadığımız üzere birden fazla 

hastalığın yönetimini zorlaştırmaktadır ve sürecin olumsuz sonuçlanma riskini 

artırmaktadır (Aburto vd., 2022). Obezitenin süresine, derecesine ve ilişkili 

komorbid hastalıkların ortaya çıkmasına bağlı olarak yaşam beklentisi 5 yıldan 

20 yıla kadar azalabildiği tespit edilmiştir. Erken yaşta başlayan obezitenin 

birçok sistemi ilgilendiren hastalıkların prevalansını da artırdığı 

vurgulanmaktadır (Adams vd., 2006; American Psychiatric Association, 2013). 

İki bin on altı yılında yayımlanan ve 10 milyondan fazla hastadan oluşan 

239 prospektif çalışmanın dahil edildiği bir çalışma ile obezite mortalite 

oranları yönünden değerlendirilmiştir (Angelantonio vd., 2016).  BKI 25-27.5 

kg/m2 arasında olanlar normal kilolulara göre %7 daha yüksek mortalite riski 
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ile ilişkilendirilirken bu rakamlar 27.5-30 kg/m2 %20, 30.0-35,0 kg/m2 %45, 

35-40 kg/m2 için %94 daha yüksek riskle ilişkilendirilmiştir. 40.0-60.0 kg/m2 

olanlarda ise üç kata yakın artan bir risk ile ilişkilendirilmiştir. Aynı çalışmada 

25 kg/m2'nin üzerindeki her 5 birim artış yaklaşık %31 daha yüksek erken ölüm 

riski ile ilişkili bulunmuştur.  

 

OBEZİTE TEDAVİSİ 

Yaşam Tarzı Değişikliği 

Yaşam tarzındaki modifikasyonlar obezite yönetiminde temel konumunu 

korumaya devam etmektedir. Obezitesi olan bireylerin yaşam tarzı değişikliği 

(YTD) kapsamında diyet, fiziksel aktivite ve davranış terapisinin beraber 

gerçekleşmesi yoluyla vücut ağırlığının en az %10 düşürülmesi önerilmektedir 

(Guidelines (2013) for Managing Overweight and Obesity in Adults. Preface to 

the Expert Panel Report, 2014).  

Kısa sürede ve kısa süreli kilo kaybı ‘porsiyon kontrolü sağlanabilirken 

(Lee & Yoon, 2018) kalıcı ve uzun süreli zayıflama ise fiziksel aktivite ve 

sürekli hasta-hekim-diyetisyen ilişkisinin takip edilmesiyle elde edilebilir. Tek 

başına YTD ile vücut ağırlığında kayda değer bir azalmayı sağlar ve başta 

kardiyovasküler sistem olmak üzere diğer hastalıklara ait riskleri önemli ölçüde 

azaltılır (Nguyen & Clements, 2017). 

Politika belirleyicilerin sağlıksız yiyecek tüketimini önlemek/azaltmak 

ve sağlıklı yiyeceklere olan erişimi daha kolay hale getirmek için birtakım 

düzenlemeler geliştirmesi zorunlu görünmektedir (Mozaffarian vd., 2011). 

Gıdalarda şeker, yağ ve tuz miktarlarının azaltılmasını teşvik etmek, obezojenik 

gıdalara ulaşımı zorlaştırmak gibi politikalara yönelinmelidir. Motive edici 

davranış değişiklikleri sağlamak için eğitimler, teşvikler ve sosyal projeler 

üretilmesi ve obezitenin nedenlerini azaltmak için güçlü uygulamalar obezite 

‘pandemisini’ azaltma üzerinde önemli etkilerinin olması muhtemeldir (Lal vd., 

2020).  

 

Farmakoterapi 

Tek başına YTD ile kilo veremeyip BKİ ≥30 veya BKİ ≥27 olup 

komorbidite olanlara farmakoterapi tavsiye edilmektedir. ABD Gıda ve İlaç 

İdaresi (FDA) kısa süreli obezite tedavisi için yeni ilaçlar onaylamıştır (Tablo). 

Sadece dört ilaç (Naltrekson-Bupropion, Orlistat, Liraglutid ve Phentermine-
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Topiramate) uzun süreli kullanım için onay almıştır. Ayrıca FDA iki yıl önce; 

POMC, PCSK1 (proprotein konvertaz subtilisin/kexin tip 1) veya LEPR (leptin 

reseptörü) eksikliği nedeniyle şiddetli obezitesi olan kişiler için MC4R agonisti 

olan Setmelanotid isimli ilacı da onaylamıştır (EMA, 2021).  

Çalışmalarda ayrıca 54 bitki familyasından obeziteyi önleyici 

potansiyele sahip 11 farklı bileşen tespit edilmiştir (Karri vd., 2019). Bu 

familyalar Celastraceae, Zingiberaceae, Theaceae, Magnoliaceae ve 

Solanaceaebu içermektedir. Geleneksel Çin tıbbı, diğer yolların yanı sıra yağ 

metabolizmasını düzenlemek, hormon seviyesini yükseltmek, bağırsak 

mikroflorasını düzenlemek gibi obeziteyi tedavi etmek için farklı çözümler de 

sunmaktadır (Fan vd., 2021). 

 

Tablo 2. FDA tarafından obezite tedavisi için onaylanmış olan ilaçlar.  

İlaç Adı Dozu Yan Etkileri 

Orlistat  

(Xenical®, 

Alli®) 

Yetişkinlerde yağ içeren yemeklerle birlikte 

günlük 3x120 mg 

Vitamin 

eksiklikleri, 

steatore, fekal 

inkontinans 

Liraglutid 

(Saxenda®, 

Victoza®) 

Başlangıç dozu: Günlük 1x0.6 mg SC (ilk 

hafta), ardından her hafta 0,6 mg'lık artışlarla 

maksimum 3,0 mg'a çıkarılabilir. 12 hafta içinde 

vücut ağırlığının azalması %5'ten az ise ilaç 

kesilmelidir. 

Mide bulantısı, 

ishal, kabızlık, 

kusma, dispepsi, 

karın ağrısı 

Fentermin-

Topiramat 

(Qsymia®) 

Başlangıç dozu: 3.75 mg Fentermin ve 23 mg 

topiramat, 14 gün boyunca sabahları günde bir 

kez. Daha sonra cevaba göre titre edilir. 

Maksimum doz: Günlük 15 mg fentermin – 92 

mg topiramat. 12 hafta içinde vücut ağırlığının 

azalması %5'ten az ise ilaç kesilmelidir. 

Uykusuzluk, baş 

dönmesi, 

parestezi, 

depresyon, 

anksiyete, hafıza 

sorunları 

Naltrexone-

Bupropion 

(Contrave®)  

 

Başlangıç dozu: İlk hafta günlük 1x1 tablet. 

İkinci hafta: günlük 2x1. Üçüncü hafta: Sabah 2, 

akşam 1 tablet. Dördüncü hafta: Günlük 2x2. 

Maksimum günlük doz: 4 tb. 12 hafta içinde 

vücut ağırlığının azalması %5'ten az ise ilaç 

kesilmelidir. 

Mide bulantısı, 

kabızlık, 

Baş ağrısı, 

kusma,baş 

dönmesi, ağız 

kuruluğu 

Setmelanotide 

(Imcivree®)  

Başlangıç dozu: 14 gün boyunca günlük 1x2 mg 

SC. Sonra cevaba göre günde bir kez 3 mg. 12-
Baş ağrısı, 
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16 hafta içinde vücut ağırlığının azalması 

%5'ten az ise ilaç kesilmelidir. 

hiperpigmentasyo

n, mide bulantısı, 

ishal, karın ağrısı 

Semaglutide 

(Ozempic®) 

Başlangıç dozu: 0,25 mg haftada bir kez.  

Maksimum haftalık doz: 2.4 mg. 16 hafta içinde 

vücut ağırlığının azalması %5'ten az ise ilaç 

kesilmelidir. 

Bulantı, kusma, 

ishal, kabızlık, 

karın ağrısı, baş 

ağrısı, baş 

dönmesi, diyabet 

hastalarda 

hipoglisemi, 

gastroenterit 

Verilen tedavi dozları yetişkin hastalar için geçerlidir. Kısaltma: tb, tablet; SC, subkutan. 

 

Orlistat  

1999'dan beri birçok ülkede mevcut olan orlistat, hem FDA hem de EMA 

tarafından onaylanan anti-obezite ilaçlarından biridir. Pankreatik lipazın seçici 

bir inhibitörüdür, sadece periferde etki gösterir ve yağ emilimini %30 azaltır. 

Orlistat; BKİ ≥ 30 kg/m2 veya ≥ 28 kg/m2 hipertansiyon, DM, hiperlipidemi 

gibi komorbiditeleri olan hastalar için düşük kalorili bir diyetle birlikte 

endikedir. Sistematik bir incelemede orlistat tedavisi ile ilişkili ortalama 3,1 

kg/yıl kilo kaybı gözlemlenmiş olup orlistatın kilo verme etkisinden bağımsız 

olarak T2DM insidansı, LDL ve toplam kolesterol seviyesini de azalttığı 

gösterilmiştir. Yağda çözünen vitaminlerin malabsorbsiyonu nedeniyle günlük 

multivitamin alımı tavsiye edilir. Hamilelikte kontrendikedir (Hvizdos & 

Markham, 1999; Muls vd., 2001; Singh & Singh, 2020; Srivastava & Apovian, 

2018; Torgerson vd., 2004). 

 

Liraglutid 

Liraglutid, glukoz homeostazı, besin alımı ve tokluğu etkileyen inkretin 

hormonunun (GLP-1) reseptör agonistidir. 2012'den beri T2DM için 1.8mg’lık 

doz ve obezite için 3.0 mg'lık dozlar ile onay almıştır (Williams vd., 2020). 

İnkretin özellikleri nedeniyle, ilaç orijinal olarak T2DM tedavisi için 

pazarlanmıştır (Srivastava & Apovian, 2018). Liraglutid, temelde visseral 

bölgedeki yağları subkutan dokudan daha fazla azaltarak etki etmektedir. 

Liraglutid, doygunluk ve tokluk duygularını artırarak, açlık ve gıda tüketim 
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beklenti hissini azaltarak, iştahı düzenler ve besin alımında azalmaya yol açar. 

Bir meta-analiz çalışmada düşük kalorili diyet ve artan fiziksel aktivite 

kombinasyonlarıyla 3,0 mg liraglutidin 5,3-5,9 kg yıllık kilo kaybı sağladığı 

kaydedilmiştir. Anti-obezite ilaçlar içerisinde enjektabl form olarak yalnızca 

liraglutid ve semaglutid onay almıştır. Mevcut diğer anti-obezite ilaçları oral 

formlar şeklindedir (Davies vd., 2015; le Roux vd., 2017; Pi-Sunyer vd., 2015; 

Wadden vd., 2015).  

Medüller tiroid kanseri öyküsü ve Multipl Endokrin Neoplazi sendromu 

tip 2 (MEN 2) olan hastalarda bu ilaç kontrendikedir. Bazı çalışmalarda 

istatistiksel olarak anlamlılık bulunmasa da pankreatit için artan bir risk vardır 

(Srivastava & Apovian, 2018). 

 

Fentermin-Topiramat  

Fentermin-Topiramat, 2012 yılında FDA onay almış olan uzatılmış 

salınımlı bir kombinasyon preparatıdır (EMA, 2013). Fentermin, noradrenalini 

uyaran ve iştahı baskılayan bir sempatomimetiktir. Topiramat, migren 

tedavisinde kullanılan bir antiepileptiktir. İki ilacın kombinasyonu kendi 

monoterapi yaklaşımlarından daha fazla kilo kaybına ve daha düşük yan 

etkilere sahiptir. Açlık hissini azaltabilir veya tokluk hissini artırabilir. 

Fentermin ve topiramatın kilo verme yönündeki faydaları aşırı yeme bozukluğu 

ve bulimiya nevroz tanılı hastalar için de geçerlidir. Yakın tarihli bir meta-

analizde bu ilaçla birlikte kişi başına ortalama 9,8 kg kilo kaybı sağlandığı 

kaydedilmiştir. Hastalarda glisemik kontrolün sağlanması, lipid profili ve bel 

çevresinin azalması gibi ilaçla pozitif etkiler gösterilmiştir. Topiramat 

monoterapisi, obezitenin tedavisi için onaylanmamıştır, ancak aşırı yeme 

bozukluğunun tedavisinde ve bariatrik ameliyat sonrası kilo alımına karşı 

faydalar göstermiştir. Gebelikte, hipertiroidizm, glokomu olan hastalar ile 

MAO inhibitörleri alan hastalarda kullanılmamalıdır. Ayrıca topiramatın 

aniden kesilmesi nöbet riskini artırmaktadır, bu nedenle ilaç 3-5 gün boyunca 

kademeli azaltılarak kesilmeli (Allison vd., 2012; Gadde vd., 2011; Garvey vd., 

2012).  
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Naltrekson -Bupropion 

Naltrekson spesifik bir opioid antagonistidir, bupropion ise dopamin ve 

noradrenalinin geri alımını seçici olarak inhibe eden antidepresan bir ilaçtır. 

Kombinasyon tedavisi 2012’den beri hem FDA hem de EMA tarafından 

onaylanmıştır. Diyet ve fiziksel aktiviteyle birlikte kilo yönetimi için 

kullanılmaktadır. Naltrekson-Bupropion kombinasyonu açlığı ve yemek yeme 

isteğini azaltabilmektedir. Bu kombine preparat, hipotalamik POMC aracılı 

melanosit uyarıcı hormonun artışını sağlayarak gıda alımının azalmasına ve 

enerji harcanmasında artışa yol açar (Sherman vd., 2016). Son zamanlarda 

yapılan bir meta-analiz çalışmasında naltrekson-bupropion kombinasyonu ile 

yıllık toplam vücut ağırlığının %4,8 azaltıldığı bildirilmiştir (ortalama 4,4 kg). 

Bu ilaç epilepsi tanılı, uyuşturucu bağımlısı, bulimia ve/veya anoreksiya 

nervoza öyküsü olan hastalar için önerilmemektedir, diğer opiyatlarla beraber 

kullanılamaz. Naltrekson-Bupropion gıda bağımlılığı ve alkol kötüye kullanımı 

ile birlikte aşırı yeme bozukluklarında da faydalı olduğu bildirilmektedir. 

 

Setmelanotide 

İştahı bastıran bir ilaç olan Setmelanotid, hipotalamusun paraventriküler 

çekirdekte ve lateral hipotalamik alanda etkin olan bir MC4R agonistidir. FDA 

(Kasım 2020) ve EMA (Temmuz 2021) tarafından monogenik obezite 

formlarının tedavisi için onaylanmıştır. Setmelanotid; POMC, PCSK1 veya 

LEPR genlerinde genetik varyantları olan altı yaşından büyük obez hastalarda 

onaylanmıştır. Araştırmalar MC4R eksikliği olan ve Setmelanotide kullanan 

hastalarda yıllık kilo kaybı 2,6 kg, POMC eksikliği olan 2 hastada 12 haftada 

20.5 kg ve 42 haftada 51 kg kilo kaybı kaydedilmiştir (EMA, 2021; Research, 

2021; Richards vd., 2015). 

 

Semaglutide  

Semaglutide, liraglutid ile benzer etki mekanizmasına sahip bir başka 

GLP1 reseptör agonistidir. 2017 yılında T2DM tedavisi için onay almıştır. 

Haziran 2021 tarihinde ise daha yüksek bir dozda (2.4 mg) obez veya aşırı 

kilolu yetişkinler için FDA onayı almıştır. Yapılan bir çalışmada Semaglutide 

ile tedavi gören, diyabeti olmayan hastalarda vücut ağırlığının %15-18 oranında 

azaldığı kaydedilmiştir. Tip 2 diyabet ve BKİ’si en az 27 kg/m2 olan hastalarda 

ortalama kilo kaybı %6,2 oranında tespit edilmiştir. Semaglutid genellikle iyi 
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tolere edilir. Fakat kişisel veya ailesel medüller tiroid karsinomu veya MEN2 

öyküsü olan hastalar için kontrendikedir (Commissioner, 2021). 

 

Yemek yeme isteğini kısa süreli baskılayan FDA onaylı 

noradrenerjik sempatomimetik ilaçlar:  

• Fentermin (Adipex®, Superenza®) 

• Benzfetamin (Regimex®, Didrex®) 

• Dietilpropiyon (Tenuate®) 

• Fendimetrazin (Bontril PDM®) 

 

Yan etkileri ve kötüye kullanım potansiyelleri nedeniyle kilo kaybı için 

sempatomimetik ilaçlar önerilmemektedir. Eğer reçete edilirse, kısa süreli (≤12 

hafta) kullanımla sınırlandırılmalıdır. Yan etkiler arasında taşikardi ve kan 

basıncında artış, uykusuzluk, ağız kuruluğu, kabızlık, sinirlilik sayılabilir. 

KVH, hipertiroidizm, glokom, MAO inhibitör tedavisi, ajite durumları, 

hamilelik veya emzirme öyküsü olan bireylerde kontrendikedir (Gjermeni vd., 

2021). 

 

Fekal Mikrobiyota Nakli 

Fekal mikrobiyota nakli (FMN), obezite tedavisinde son zamanlarda 

önemli bir araştırma konusu olarak ilgi çekmektedir (Yu vd., 2020). 

Mikrobiyatada ile alakadar mikroorganizmaların hem sağlıklı bireylerden hem 

de obezite hastalarında kilo verme konusunda etkili olduğuna dair umut verici 

göstergeler elde edilmiştir. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada insandan 

farelere gaita bulamaçları nakledildi. Obez insanların mikrobiyotasına sahip 

farelerde obezite gelişmeye başlarken, sağlıklı bireylerden nakledilen 

mikrobiyatalar ile ilgili farelerin zayıf kaldığı gösterilmiştir. Bu çalışma ile 

insan mikrobiyomların başarıyla infüze edildiği ve obez veya zayıf mikrobiyal 

topluluklarla fonksiyonların korunabildiğini gösterilmiştir. Bu benzer şekilde 

insanlarda da umut verici çalışmalar yapılmaktadır. Vrieze ve ark. zayıf (az 

kilolu) donörlerden transplantasyonla obez ve diyabetik yetişkin erkeklerde 

mikrobiyal çeşitliliği sağlayarak insülin direncinde azalma sağlamıştır. Daha 

zayıf bir fenotipli mikrobiyotaya doğru kaymanın göstergesi olarak bütirat 

üreten bakterinin ve bacteroidetes’lerin artmış olduğu gösterilmiştir. Fekal 
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mikrobiyota nakli, erken aşamalarda obezojenik mikrobiyal toplulukların 

değiştirilmesi için bir seçenek olacak gibi görünmektedir (Ridaura vd., 2013; 

Vrieze vd., 2012; Z. Zhang vd., 2019).  

 

Bariatrik Cerrahi 

Tek başına BKİ >40 olanlar veya BKİ >35 olup ek hastalıkları 

bulunanlar, YTD veya farmakoterapi ile istenilen kiloyu veremeyen bireyler 

için cerrahi önemli bir seçenektir. Cerrahi yaklaşımlar içerisinde bilio-

pankreatik diversiyon (BPD), sleeve gastrektomi (SG), Roux-en-Y gastrik 

bypass (RYGB) ve ayarlanabilir gastrik bantlama (AGB) gibi bazı standart 

bariatrik operasyonlar bulunmaktadır (Aminian vd., 2015; Telles vd., 2016). 

Bariatrik cerrahi kilo kaybetmenin kronik inflamasyonu azaltır, biyobelirteç ve 

bağırsak mikrobiyotasını değiştirir ve T2DM için uzun vadeli remisyon 

sağlamaktadır (H. Zhang vd., 2009). 

Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği (ASMBS) ve 

Uluslararası Obezite ve Metabolik Bozukluklar Cerrahisi Federasyonu (IFSO) 

tarafından geçen ay (Ekim 2022) yapılan yeni açıklama ile komorbiditelere 

bakılmaksızın metabolik ve bariatrik cerrahi eşiğinin BKİ ≥35 kg/m2 olması 

gerektiğini önermektedir. Açıklama, Avustralya'da gerçekleştirilen 

Uluslararası Obezite Kongresi (ICO) 2022'de sunulmuştur. Ek olarak bu 

sunumda artık dikey bantlı gastroplasti ve Roux-en-Y gastrik bypass 

(RYGB)’ın pek tercih edilmediği, onun yerine tüm dünyada %90 oranında 

sleeve gastrektomi (tüp mide ameliyatı) ve RYGB’nin birlikte yapıldığı ifade 

edilmiştir ve ayrıca BKİ sınırının DM’liler için ≥30 kg/m2 olması gerektiği de 

eklenmiştir (Eisenberg vd., 2022). 

 

ÖZET VE SONUÇ 

Obezitenin küresel prevalansı 1975'ten bu yana neredeyse üç katına 

çıkmıştır ve katlanarak artmaya devam etmektedir. Obezite erken ölüm 

oranlarında yaşam tarzıyla ilişkili en önemli risk faktörüdür. Halk sağlığı 

politikaları obezitenin azaltılmasına ve tedavisine odaklanmalıdır (Phan vd., 

2020). Ancak şimdiye kadar obeziteyi önlemek için geliştirilen sağlık 

stratejileri yavaş ilerlemektedir. Genlerimiz ve çevre etkileşimi ile epigenetik 

modifikasyonların insan sağlığı ve hastalığı üzerinde güçlü etkileri olduğu 

ortaya konulmuştur. Obeziteye eğilimi beslenme ve yaşam tarzı gibi çevresel 
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faktörlerden erken doğum sonrası epigenetik şekillenmeye ve ebeveyn 

gametlerine bağlı gelişebilmektedir. Obeziteye eğilim; beslenme ve yaşam tarzı 

gibi çevresel faktörlerden, erken doğum sonrası epigenetik şekillenmeye ve 

ebeveyn gametlerine bağlı birçok faktöre bağlı gelişebilir. Epigenetik 

değişikliklerin keşfi hastalık gidişatını tahmin etmek ve etkili tedaviyi seçmek 

için önemli bir anahtardır. Obezite tedavisi için geliştirilmeye çalışılan 

“epigenetik ilaçlar” bu anlamda büyük umutlar vadetmektedir (“Epigenetic 

Drugs”, 2020). Bunlar arasında DNA metiltransferaz inhibitörleri, protein 

arginin metiltransferaz inhibitörleri, histon asetiltransferaz inhibitörleri, histon 

deasetilaz inhibitörleri, sirtuin aktive edici bileşikler ve histon demetilasyon 

inhibitörleri bulunmaktadır (Arguelles vd., 2016).  

Mikrobiyom araştırması da obezite ve diyabet gibi sık görülen 

hastalıkların tedavisi için büyük umutlar vadetmektedir. Mikrobiyolojinin 

ilerlemiş teknolojisi ve biyoinformatik alanında devam eden gelişmelerle 

birlikte sağlıklı, zayıf ve insüline duyarlı sağlıklı bir birey profilini desteklemek 

için çalışmalar devam etmektedir (Ley vd., 2006). 

Sonuç olarak, obezitenin tüm yönleriyle daha iyi anlaşılması için 

patogenezde ve tedavide bireysel farklılıkların olabileceği akılda tutulmalıdır 

ve tedavinin seçenekleri belirlenirken etkisi kadar uygun maliyet göz önünde 

bulundurulmalıdır. Obez bireylerin vücut ağırlığını azaltmalarına ve uzun 

vadede sağlıklı olan kiloyu korumalarına yardımcı olan, daha etkili ve güvenli 

ilaçlar geliştirmek için birçok çalışma yapılmıştır. Fakat 1.basamak sağlık 

hizmetleri adı altında sağlığı koruyucu hizmetler olarak çocuklarda ve 

yetişkinlerde obezitenin önlenmesine yönelik daha fazla çaba sarf edilmelidir. 
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GİRİŞ 

Fitoaleksinler pek çok bitki çeşidinde bulunan, düşük moleküler ağırlıklı 

stilben ailesine ait moleküllerin bir grubunu oluşturmaktadır. Ayrıca bitkilerin 

biyotik veya abiyotik bir stres faktörü altında kendilerini koruma, savunma ve 

dayanma mekanizmaları için sentezlenen antifungal, antibakteriyal ve sekonder 

bitki metabolitleridir (Szewczuk, Forti, Stivala ve Penning, 2004; Zanetti, 

Maldonado ve Aveldaño, 2007). Yüksek antioksidan özelliklere sahip olan 

Resveratrol (3,4’ ,5-trihydroksi- stilben) non-flavonoid yapıda polifenolik bir 

fitoaleksin olmakla birlikte stilben fitoaleksinlerin en aktif bileşiğidir. İsminin 

ilk bölümü olan “res” bu bileşiğin resorsinol türevi (benzen-1,3-diol) olduğunu 

gösterirken; “veratrol” bölümünü ise resveratrolün ilk kez köklerinde 

bulunduğu Veratrum grandiflorum bitkisinden almaktadır (Sedlak ve diğerleri, 

2018; Sezgin ve diğerleri, 2019). 

Resveratrolün keşfi ve ilk çalışmalar 1976’da Langcake ve Pryce isimli 

araştırmacılar tarafından asma yaprağında (Vitis vinifera) UV ışığına maruziyet 

ya da fungal enfeksiyona (Botrytis cinerea) karşı cevap olarak üretildiği tespit 

edilmiştir. 1982 yılında Japonya’da “Ko-jo-kon” olarak bilinen bir bitkinin 

(Poligonum capsidatum) köklerinde resveratrolün bol miktarda bulunduğu 

belirlenmiştir (Pervaiz, 2003; Yaylalı ve Ergin, 2013). 1992 yılında şarapta 

trans-resveratrol bulunduğunun rapor edilmesiyle birlikte memeli 

biyokimyasındaki etkilerine ve klinik çalışmalarda kullanılmasına yönelik ilgi 

artmıştır. Popülerliği iyice artan resveratrolün farklı organ ve dokularda etkili 

olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Soleas, Diamandis ve Goldberg, 

1997).  

 

Resveratrolün Kimyasal Yapısı ve Biyosentezi 

Kimyasal olarak trans-3,5,4’-trihidroksistilben yapıda olup birbirine 

etilen köprüsü ile bağlanmış iki fenolik halkadan oluşmaktadır. Molekül 

formülü: C14H12O3 ve molekül ağırlığı: 228,25 daltondur. Resveratrolün 
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fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Resveratrolün trans- 

ve cis- olmak üzere iki geometrik izomeri vardır (Fremont, 2000; Haneke, 

2002), (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Resveratrolün Kimyasal Yapısı (Bradamante, Barenghi ve Villa, 2004) 

 

Resveratrol polimerleri; üzüm kabuklarının fermentasyonu, UV ışınları 

ve yüksek pH maruziyeti ile parçalanmakta ve trans-resveratrol oluşmaktadır. 

Trans-resveratrolün isomerizasyonu ile cis-resveratrol meydana gelmektedir. 

Trans-resveratrol doğada daha yaygın bulunmaktadır ve stabilitesi ile 

biyoyararlılığı cis-resveratrole göre daha yüksektir (Dybkowska ve diğerleri, 

2018; Harikumar ve Aggarwal, 2008; Weiskirchen ve Weiskirchen, 2016).  
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Tablo 1: Resveratrolün fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

Resveratrolün biyosentezi fenil alaninden başlayarak çok basamaklı bir 

reaksiyon sonucu gerçekleşmektedir. İlk basamakta fenil alanin ammonia liyaz 

enziminin deaminasyon işlemi ile sinnamik asite dönüsür. Sinnamik asit 4-

hidroksilaz, p-hidroksilasyon reaksiyonları ile 4-koumarik aside ve 4-

koumaratla Ko-A ester yapısını oluşturur. 4-koumaril Ko-A, 3-malonil Ko-A 

ve stilben sentaz enzimi ile resveratrol meydana gelir (Arıcı ve diğerleri, 1982; 

Fremont, 2000).  

Resveratrolün Dokulardaki Birikimi ve Emilimi 

Resveratrol farmakokinetiğinde doku birikimi ile ilgili kısmi bilgiler 

mevcuttur. Muhtemel reseptörler dahil olmak üzere hücresel bölgelere 

bağlanması, plazma, idrar ve diğer vücut sıvılarındaki konsantrasyonlarından 

çok daha önemlidir. Yapılan araştırmalara göre resveratrolün plazma ile 

karşılaştırıldığında dokularda biriktiği bilinmektedir. Doku dağılımının yaygın 

bir göstergesi, intravenöz uygulamadan sonraki dağılım hacmidir (Vd) ve 

resveratrol için bu uygulama yolunun kullanıldığı tek durumda, yaklaşık 1.8 

Özellik Bilgi 

 

Fiziksel durumu  

Renk  

Kaynama noktası (ºC)  

pKa (Çoğu asidik H-donor)  

DMSO’da çözünürlük (mg/mL)  

Suda çözünürlük (mg/mL)  

Kimyasal formülü  

Açık formülü  

Moleküler ağırlığı 

Katı, toz 

Hafif grimsi beyaz 

253-255 

9.14 ± 0.20 

16 

0.03 

C14H12O3 

trans-3,4',5-    trihidroksi-stilben 

228.25 
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L/kg'lık bir Vd, makul miktarda ekstravasküler dağılım gösterdiği belirtilmiştir. 

RES’in dokulardaki birikimleri araştırıldığında, sıçanlarda özellikle böbrekler 

ve karaciğerde yüksek konsantrasyonlarda olduğu görülmüştür. Farelerde 

bağırsak dokusunda çok yüksek resveratrol birikimi kaydedilmiştir. Fakat 

bunun uygulama yoluyla (oral uygulama) ilgili olabileceği ifade edilmiştir 

(Walle, 2011).  

Resveratrolün emiliminin büyük kısmı jejunumdan, az bir kısmı da 

ileumdan olmaktadır. Bazolateral bölgeye transport edilen resveratrol 

glukuronid ve sülfat formlarına konjuge edilir. Tüm perfüze edilen 

resveratrolün ve konjugatlarının yalnızca % 6’sının bağırsak epitelini geçtiği 

belirtilmektedir. Resveratrol diyet ürünlerinde cis ve trans şeklindedir. 

Glikozile formu 3-O-β-D-glukozittir. Glikozilasyon resveratrolün enzimatik 

oksidasyonunu önler ve böylece biyolojik etkinliğini korunur, kararlılığını ve 

biyoyararlanımını artar. Barsak hücreleri sadece glikozile olmayan resveratrolü 

absorbe ettiği için ayrıca emilim sürecinde glikozidazlar gerekir (Sayın, Arslan 

ve Güner, 2008; Signorelli ve Ghidoni, 2005).  

Resveratrol İçeren Doğal kaynaklar 

Günümüze kadar 72 bitki çeşidinde resveratrolün varlığı belirlenmiştir. 

En önemli resveratrol kaynağı, Çin ve Japonya’da ilaç olarak kullanılan yabani 

bir bitki olan Polygonum cuspidatum’dur. Yenebilir bitkilerde yaygın değildir. 

Resveratrol, üzüm, erik, dut, kiraz, limon, fındık, yer fıstığı gibi bir çok meyve 

türünde ve çerezler yanı sıra okaliptüs, ladin, akasya, zambak, yaban mersini 

benzeri bitkilerde de yüksek oranda bulunur (Tablo 2). Yer fıstığında 

resveratrol içeriğine; çeşit, mevsim, iklim şartları ile meyvenin olgunluk 

durumu etki etmektedir. Tohum zarı, kabuk kısmı embriyo ve iç kısma göre 

daha fazla resveratrol içermektedir (Göçmez ve Seferoğlu, 2015; King, Bomser 

ve Min, 2006). 
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Tablo 2: Resveratrol kaynakları 

Resveratrol Kaynağı  Trans-Resveratrol 

Konsantrasyonu  

µg/g 

Japon madımağı 

 

523,0 

68,0 µg/mL(Itadori çayı) 

Dut 50,61 (kuru ağırlık) 

Yer fıstığı 5,10 (haşlanmış); 0,01-1,92 (taze) 

0,27-0,75(ezmesi); 0,06 (kavrulmuş) 

Üzüm 0,16-3,54  

1,35-15,47 mg/kg (siyah üzüm kabuğu) 

Hurma 3,0 

Domates 0,2-2,1 

Antep Fıstığı 0,09-1,67 

Yaban Mersini 0,8 0,93 nmol/g (taze suyu) 

Çilek 0,2 

Şakayık 0,02-0,87 

Ananas 0,01 

 mg/kg 

Şerbetçi otu 0,5-1,0 

Bitter çikolata 0,4 

 mg/L 

Kırmızı şarap 0,10-14,32 

Beyaz şarap 0,03-2,58 

Kırmızı üzüm suyu 0,09-1,09 

Beyaz üzüm suyu 0,03-0,19 
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Resveratrol ve Etkileri  

İlk olarak etkinliği 1992‘de “Fransız Paradoksu” ile gündeme gelmiş olsa 

da resveratrolün kanser, kardiyovasküler hastalıklar, iskemik hasarlar gibi pek 

çok hastalığın gelişimini önlediği ya da etkisini azalttığı bilinmektedir. 

Resveratrolün etkileri birçok dokuda araştırıldığında; antioksidan, anti-

inflamatuar, anti-kanser, trombosit agregasyonu inhibe edici, vazodilatör, 

immmun sistem düzenleyicisi, anti-mikrobiyal, kardiyoprotektif, anti-viral 

olması gibi yaygın etkileri bulunmuştur (Belguendouz, Fremont ve Gozzelıno, 

1998; Fremont, Belguendouz ve Delpal, Frankel, Waterhouse ve Kinsella; 

Berman ve diğerleri, 2017; Hunk ve diğerleri, 2000; Juan ve diğerleri, 2005). 

Ayrıca strese karşı adaptojenik etki, nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu 

etki ve ömrün uzamasına destek olarak da etki göstermektedir (Vang ve 

diğerleri, 2011). 

Resveratrol kardiyoprotektif etkilerle bağlantılı çoklu moleküler 

hedefleri etkilemektedir. Ateroskleroz ve koroner arter hastalığını önlemeye 

yardımcı olabilecek endotel fonksiyonunu desteklemektedir. Magyara ve ark. 

resveratrol ile tedavinin sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonunu 

iyileştirdiği, akış aracılı genişlemeyi (FMD) tedavi edici rolü olabileceğini 

belirtmişlerdir (Maygara ve diğerleri, 2012; Berman ve diğerleri, 2014). 

Ratlarda travma sonucu oluşan kalp hasarında resveratrolün tedavi edici 

etkinliği ve serumda gözlenebilen Endokan’ın inflamasyon süreci ile olan 

kolerasyonuna ek olarak bir biomarker olarak kullanılabilirliğinin 

değerlendirildiği bir çalışmada resveratolün, hücre hasarında etkisi olduğu 

bilinen, oksidatif/nitratif stresin meydana gelmesinde aktif rol oynayan iNOS 

oluşumunu azaltarak koruyucu etki gösterdiği, pro-inflamatuar sitokinlerden de 

TNF-α seviyesinde azalmaya neden olarak anti-inflamatuar etki gösterdiği 

ifade edilmiştir (Torun ve Tütüncü, 2019). Resveratrolün ayrıca vasküler hücre 

adezyon moleküllerinin (VCAM) ekspresyonunu inhibe ettiği, ateroskleroz ve 

hipertansiyon gelişiminden sorumlu olan vasküler düz kas hücrelerinin 
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aktivitesini etkilediği tespit edilmiştir. Ek olarak, trombosit agregasyonunu ve 

in vitro aktivasyonu inhibe ettiği gösterilmiştir ve bu da resveratrolün kan 

pıhtısı oluşumunu, nihayetinde de miyokard enfarktüsünü ve inmeyi önlemede 

etkili olabileceğini göstermektedir.  

Sağlıklı yaşlanma açısından obezite yönetimi için mevcut seçenekler 

enerji kısıtlaması ve fiziksel aktivitedir. Ancak bu sürece uyum, çoğunlukla 

zayıftır ve bu nedenle beklenenden daha az başarı gözlenir. Bu bağlamda, pek 

çok araştırmacı vücut ağırlığı yönetiminde faydalı olabilecek, doğal olarak 

oluşan aktif biyomoleküllerle ilgilenmektedir. Bu moleküller arasında 

flavonoid olmayan bir polifenol olan resveratrol yoğun ilgi görmüştür. 

Obezojenik bir diyetle (yüksek yağlı, yüksek sükrozlu diyet) beslenen 

sıçanlarda, 6 hafta boyunca 30 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda resveratrol 

uygulamasından sonra, gıda alımında veya vücut ağırlığında değişiklik 

olmaksızın farklı anatomik lokasyonlarda (perirenal, epididimal, mezenterik ve 

subkutan) yer alan yağ dokusunda önemli bir azalma olduğu belirtilmiştir 

(Fernández-Quintela, Milton-Laskibar, González ve Portillo, 2017). Kim ve 

arkadaşları (2011) tarafından yapılan diğer bir çalışmada, farelere (C57BL/6J) 

10 hafta boyunca resveratrol (diyette %0.4) ile desteklenmiş yüksek yağlı diyet 

uygulaması sonucunda, gıda alımının etkilenmediği, ancak viseral yağ yastığı 

ağırlıklarında önemli azalmalar olduğu görülmüştür. Ayrıca epididimal yağ 

dokusunun histolojik analizinde resveratrol ile tedavi edilen farelerde daha 

küçük adipositler olduğu ve yağ dokusunda Lpl ve Pparg'ın gen 

ekspresyonunda azalma meydana geldiği belirlenmiştir (Kim, Jin, Cloi ve Park, 

2011). 

Sağlıklı bir şekilde yaşlanma süreci geçirmenin en önemli 

bileşenlerinden biri hareketli bir yaşam tarzını benimsemektir. Resveratrolün 

egzersizde performans artırıcı yönünün olduğu fikrinin öne sürülmesinden beri, 

yaşlanma sırasında yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli bir rolü olabileceği 

düşünülmüştür (Schrauwen ve Timmers, 2014). Yapılan deneysel çalışmalarda, 
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resveratrolün yaşlı fare modelinde egzersizde dayanıklılığı artırdığı (Murase, 

Haramizu, Ota ve Hase, 2009) ve yaşam süresini uzatabileceği gösterilmiştir 

(Baur ve diğerleri, 2006,). Resveratrol kalori kısıtlayıcı bir faktör olarak bilinir, 

egzersizde artan O2 ihtiyacında O2 taşıma sisteminde adaptasyona sebep olur. 

Egzersiz sırasında molekül yolaklarını aktive ederek (Mercken ve diğerleri, 

2012; Schrauwen ve Timmers 2014), performası artırıcı bir etki gösterebilir. 

Yapılan çalışmalara ek olarak yüksek yağlı diyetle beslenen sedanter farelere 

resveratrol uygulanması sonrası, iskelet kası dayanıklılığının ve gücününün 

arttığı görülmüştür (Lagouge ve diğerleri, 2006). Ayrıca, mekanik hasardan 

kaynaklı kas yıkımını engellemiş ve müsküler distrofi oluşturulmuş fare 

modelinde doku hasarını azaltarak kas fonksiyonlarını iyileştirmiştir (Gordon 

ve diğerleri, 2014). Resveratrolün DNA stabilitesini artırdığını ve kalori 

kısıtlamasının etkilerini taklit eden sirtuin ailesinin bir üyesi olan Sir2’yi aktive 

ettiği, Sir2’nin aktivasyonu ve Sirtuin 1’e (SIRT1) bağlı otofajinin 

indüklenmesi yoluyla ömrü uzatabildiği çalışmalarda vurgulanmaktadır 

(Howitz ve diğerleri, 2003; Morselli ve diğerleri, 2010). Resveratrolün yaşam 

süresini uzatan sirtuin deasetilaz genlerinden SIRT1, SIRT3, SIRT4 genlerinin 

ve FoxO1, Foxo3a, PBEF gibi genlerin ekspresyonunu uyardığı da ifade 

edilebilir (Das, Mukherjee ve Ray, 2010). Rascón ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada, 30 µm ve 130 mM resveratrol uygulamalarının bal arılarının 

ortalama ömrünü sırasıyla %38 ve %33 uzattığı gösterilmiştir (Rascón, 

Hubbard, Sinclair ve Amdam, 2012). Diyet ile alınan resveratrolün, yüksek 

kalorili diyetle beslenen farelerin ömrünü; artmış insülin duyarlılığı, azalan 

IGF-I seviyeleri, artan AMPK ve PGC-1a aktiviteleri olmak üzere sağlıkla 

ilişkili koşullarını önemli ölçüde arttırdığı belirlenmiştir. (Baur ve Sinclair, 

2006). Travmatik beyin yaralanması sonucu gelişen hasar üzerine 100mg/kg 

tek doz Resveratrol uygulamasının MDA ve NO düzeylerini önemli ölçüde 

azalttığı, GSH düzeyini artırdığı ve hemisferik doku lezyon alanını zayıflattığı 

görülmüştür (Ateş ve diğerleri, 2006). Bir çalışmada yaşlı farelere uygulanan 
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20 mg/kg/gün resveratrolün (60 gün süreyle, oral yol); prefrontal korteks, 

dorsal hipokampus ve dentat girusda dendritik morfolojinin modifikasyonunu 

önemli ölçüde indüklediği bulgularına ulaşılmıştır. Bu etkiler doğrultusunda 

resveratrolün yaşlanma ve Alzheimer hastalığında terapötik etkisinin olduğu 

ortaya çıkarılmıştır (Hernández‐Hernández ve diğerleri, 2016). 

Resveratrolün kemik homeostazı ile birlikte iskelet kas atrofisi üzerinde 

de olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir. Sıçanlarda oluşturulan deneysel 

periodontitis modelinde resveratrol uygulamasının meydana gelen kemik 

yıkımını azalttığı, sitokinlerin lokal seviyesini düzenlediği bildirilmiştir (Casati 

ve diğerleri, 2013). Sıçanlarda oluşturulan bir başka deneysel periodontitis 

modelinde resveratrolün sigara dumanı maruziyeti sonucu oluşan kemik 

yıkımını inhibe ettiği izlenmiştir (Correa ve diğerleri, 2019). Resveratrolün 

gingival fibroblastların canlılığı üzerindeki etkisinde 0,78-400µM doz 

aralığının araştırıldığı bir çalışmada resveratrol konsantrasyonu 200 µM’e 

ulaştığında 48 saat sonra hücre canlığının %24’e düştüğü, 72 ve 96. saatlerde 

hücre canlılığı sırasıyla, %20 ve %14 olduğu görülmüştür. 400 µM resveratrol 

konsantrasyonunda ise 48-96 saat aralığında hücre canlılığının %10’dan düşük 

olduğu belirtilmekle birlikte 0 0,78-25µM konsantrasyon ve 72 ile 96 saat 

inkübasyon süresi aralığında fibroblast canlılığının %85’in üzerinde; 48 saat 

sonra ise %90’ın üzerinde olduğu ve bu iki doz miktarının fibroblast canlılığı 

üzerinde olumsuz etkisi olmadığı ve yeni çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (Sezgin ve diğerleri, 2019). 

Resveratrol amfifilik karaktere sahip olmasından dolayı antioksidan 

özelliğinin güçlü olduğu bilinmektedir. En çok bilinen antioksidanlar olan C ve 

E vitamininden çok daha güçlü serbest radikal süpürücü etkisi ile antioksidan 

aktivite gösterir. Hem hidrofobik hem de hidrofilik kısımlarının olması hücre 

ve hücre membranındaki yapıları oksidatif hasardan koruyabileceğini 

düşündürmekte, bu özellikleri sayesinde de pek çok hastalığa karşı potansiyel 

koruyucu etki gösterebilmektedir. Resveratrolün antioksidan rolü için üç farklı 
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mekanizma ile açıklanabilir. İlki doğal olarak mitokondride oluşan süperoksit 

ve hidroksil radikallerini yakalamaktır. Diğer bir yol Fenton reaksiyonu 

ürünleri tarafından indüklenen lipid peroksidasyonunu inhibe etmektir. Son 

olarak ise Koenzim Q ile yarışmalı olarak oksidatif zincir kompleksini 

azaltmaktır (Soleas, Diamandis ve Goldberg, 1997). Resveratrolün radikal 

süpürücü etkisi ile deoksiribonükleik asit (DNA) hasarını azalttığı 

gösterilmiştir. Resveratrolün sıçan testisinde Doksorubusin kaynaklı hasarda 

spermatozoa miktarını arttırdığı (Türedi, Yuluğ, Alver, Kutlu ve Kahraman, 

2015), Metotreksat kaynaklı testiste meydana gelen histopatolojik ve 

biyokimyasal hasarda olumlu etkileri olduğu (Yuluğ, Türedi, Alver, Türedi ve 

Kahraman, 2013), deneysel testis torsiyonu ile iskemi reperfüzyon 

oluşturulmuş sıçan testisinde de testiste oluşan oksidatif hasarı iyileştirebileceği 

ortaya konmuştur (Yuluğ ve diğerleri, 2014). Trans-resveratrol, 

dietilstilbesterol ve östradiole yapısal olarak benzemesi, östrojen yanıt 

sistemini düzenlemesi resveratrolün fitoöstrojen olarak sınıflandırılmasını 

sağlar. Yapısal olarak östrojenlere benzeyen trans-resveratrolün yetişkin 

sıçanlarda testis ve spermatogenez üzerine olan tedavi edici etkisinin 

araştırıldığı bir çalışmada oral resveratrol tedavisi ile spermatozoa üretiminde 

artış olduğu görülmüştür (Juan ve diğerleri, 2005). Ayrıca deneysel sigara 

dumanına maruziyetin sıçan testis dokusunda meydana getirdiği oksidatif 

hasarı iyileştirebileceği, bozulan sperm maturasyonunda olumlu etkileri sonucu 

muhtemel infertiliteye karşı koruyucu etkileri olabileceği belirtilmiştir 

(Söylemez ve diğerleri, 2011). Başka bir çalışmada, 10 günlük uygulama 

periyodunda, 30 mg/kg RES’in, sıçanların beyin, akciğer, karaciğer, böbrek ve 

testis dokularındaki akrilamid kaynaklı malondialdehid (MDA) artışını 

azalttığı, glutatyon (GSH) düzeylerinde de anlamlı bir artışa neden olduğu 

izlenmiştir (Alturfan ve diğerleri 2012). 

Resveratrolün MERS-CoV enfeksiyonundan sonraki uzun süreli 

hücresel hayatta kalmayı önemli ölçüde inhibe etmesi ve MERS-CoV 
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replikasyonu için gerekli olan N proteini ekspresyonunun azalmasına yardımcı 

olduğu ve ayrıca İnfluenza virüsü enfeksiyonunda replikasyon, protein sentezi, 

gen ekspresyonu ve nükleik asit sentezinin inhibisyonları ile ilişkili olarak 

antiviral etkinlik gösterdiği vurgulanmaktadır (Lin ve diğerleri, 2017).  

Diabetes mellitus (DM) dünya çapında en önemli sağlık sorunlarından 

birisidir ve araştırma konusu olarak pek çok araştırmacının üzerinde çalıştığı 

bir hastalıktır. DM’nin en yaygın kronik komplikasyonları arasında diyabetik 

nefropati, retinopati ve nöropati yer almaktadır. Araştırmacılar bu 

komplikasyonlara yönelik aday ilaçlar olarak önerilebilecek bitkisel tıbba 

yönelik yeni monomer molekülleri için araştırmalar yapmaktadır. Çok sayıda 

in vivo çalışma, resveratrolün tip 1 ve 2 DM’de kan glikoz seviyesini düşürücü 

etkileri olduğunu bildirmiştir. Resveratrolün koruyucu etkileri diyabet tedavisi 

için esas olan kan şekerinin düşürülmesini, insülin duyarlılığının 

iyileştirilmesini ve pankreas β-hücrelerinin korunmasını içerir (Öztürk, Arslan, 

Yerer ve Bishayee, 2017; Huang, Shi, Jiang, Yao ve Zhu, 2020). Diyabetik 

nefropati, proteinüri, glomerüler hipertrofi, azalmış glomerüler filtrasyon, renal 

fibrozis ve bozulmuş böbrek fonksiyonu ile karakterize DM’nin en ciddi, 

yaygın komplikasyonudur ve oluşumunda birden fazla mekanizma rol oynar. 

Bu mekanizmalar arasında lipid bozuklukları, renal hemodinamik değişiklikler, 

oksidatif stres, mitojenle aktive olan ve poliol protein kinaz aktivasyonu ve 

protein sinyal yollarının enzimatik olmayan glikozilasyonundaki artış 

sayılabilir (Huang ve diğerleri, 2020). Streptozotosin (STZ) ile indüklenen 

diyabetik sıçanlarda resveratrolün böbrek fonksiyon bozukluğu üzerindeki 

iyileştirici etkisi araştırılmış ve sıçanlara, 8 hafta boyunca 20 mg/kg/gün 

resveratrol uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; resveratrolün idrar 

albümin atılımını ve kreatinin klirensini önemli ölçüde azalttığı, mezanjiyal 

birikim ve glomerüler çapta artış ile birlikte glomerüler bazal membran 

kalınlığını azalttığı görülmüştür (Wen ve diğerleri, 2013). C57 diyabetik fare 

modelinde, resveratrol 12 hafta boyunca gastrik perfüzyon yoluyla günde 40 
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mg/kg uygulanmış ve AMPK aktivasyonu yoluyla renal tübüler epitel 

hücrelerinde nikotinamid adenin dinükleotit fosfat oksidaz 4 (NOX4) 

ekspresyonunu inhibe ederek diyabetik nefropatiyi etkili bir şekilde hafiflettiği 

ve kan glukoz seviyelerini düşürdüğü görülmüştür. Bu süreç, NOX4'ten 

türetilen hücre içi ROS’u azaltır. Genel olarak, RES, AMPK/NOX4/ROS 

sinyalini modüle ederek farelerde renal fibrozu hafifletir ve böbrek 

fonksiyonunu eski haline getirir (He ve diğerleri, 2016). DM’nin en yaygın 

diğer kronik komplikasyonu diyabetik nöropatidir. Diyabet hastalarının 

%60'ından fazlasını etkileyen hipergliseminin neden olduğu periferik sinir 

hasarından kaynaklanır. Uzun süreli hiperglisemi, periferik nöronlarda 

transkripsiyon faktörü NF-κB’nin aktivasyonu ile sonuçlanan oksidatif stresi 

uyarır. iNOS, TNF-α, IL-6 ve COX-2 gibi NF κB aracılı proinflamatuar sitokin 

üretimi, nöroinflamatuar aracılı sinir hasarını tetikler. RNS/ROS'un aşırı 

üretiminde, endojen antioksidan savunma sistemi yetersiz kalır (He ve 

diğerleri, 2016; Huang ve diğerleri, 2020). STZ ile indüklenen diyabetik 

nöropati modelinde sıçanlara 14 gün boyunca 10 ve 20 mg/kg resveratrol 

uygulamasından sonra, sinir perfüzyonunun ve sinir iletim hızının önemli 

ölçüde iyileştiği, termal ve mekanik hiperaljezideki duyusal değişiklikleri 

düzelttiği görülmüştür (Kumar, Kaundal, Iyer ve Sharma, 2007). Spesifik 

olarak, resveratrolün nöroprotektif etkisi, oksidatif stres yolakları üzerindeki 

etkisine bağlanabilir. RES, TNF-α, IL-6 ve iNOS gibi proinflamatuar 

faktörlerin ekspresyonunu azaltmak için NF κB’yi inhibe eden nöropati ile ilgili 

nöroinflamasyonu azaltır (Barnali, Bora ve Sur, 2018, Huang ve diğerleri, 

2020). Resveratrol, TNF-α ve nikotinamid adenin dinükleotit fosfat-oksidaz 

aktivitesine yerleşerek diyabetik nöropati ile ilişkili sensör motor 

bozukluklarını iyileştirir. Diyabetik retinopati (DR), DM’de yaygın olarak 

görülen mikrovasküler komplikasyonlardan biridir. Diyabetik oftalmopatinin 

uygun olmayan tedavisi veya gecikmiş tedavisi retinal hücre dejenerasyonu ve 

görme kaybı gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. DR, inflamatuar lezyonlar, 
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oksijensiz radikaller ve lipid peroksidasyonu gibi birçok patojenik faktörün 

neden olduğu karmaşık bir patolojik süreçtir (Huang ve diğerleri, 2020). 

Yapılan bir çalışmada, 4 ay boyunca resveratrol (5 mg/kg) uygulamasının 

diyabetik sıçanlarda oksidatif stres ve NF κB aracılı inflamasyonu azaltarak kan 

glukoz düzeyini regüle ettiği, retina kalınlığını azalttığı belirtilmiştir (Soufi ve 

diğerleri, 2012). Liu ve arkadaşları (2013) 4 ay boyunca günde iki kez 

resveratrol uygulamasının (2 mg/kg) açlık kan şekerini düşürebildiğini, retina 

damar geçirgenliğini azaltabildiğini, retina damarlarının yapısını ve işlevini 

düzeltebildiğini, VEGF içeriğini azaltabildiğini ve böylece diyabetik sıçanlarda 

retinopatiyi hafifletebildiğini rapor etmişlerdir (Liu ve diğerleri, 2013).  STZ 

ile indüklenen deneysel DN modelinde 7 ay boyunca 5 ve 10 mg/(kg) doz 

uygulamaları sonucunda resveratrol; in vivo olarak retinal iç nükleer tabaka 

hücrelerinin ve in vitro olarak retinal Muller hücrelerinin apoptozunu etkili bir 

şekilde inhibe etmiştir (Zeng ve diğerleri, 2017). Diğer bir çalışmada 

resveratrolün endotelyal hücrelerinde VEGF ekspresyonunu azaltarak yüksek 

glukoz ile indüklenen hücre proliferasyonunu baskıladığı ve stromal kaynaklı 

faktör aracılı PI3K/Akt’yi aktive ederek retinal endotelyal hücre göçünü inhibe 

ettiği ileri sürülmüştür (Kumar ve diğerleri, 2006; Huang ve diğerleri, 2020). 

Yapılan bir çalışmada, yüksek göz içi basıncının neden olduğu retina iskemik 

yaralanma modelinde, Resveratrol tedavisinin hem iskemik kaynaklı retina 

fonksiyon kaybını hem de tüm retinanın incelmesini azalttığı görülmüştür (Kim 

ve diğerleri, 2010). Deneysel retina dekolmanı modelinde Resveratrol 

tedavisinin fotoreseptör ölümünde rol oynayan kaspaz ve kalpain 

aktivasyonuna karşı nöroprotektif olup olmadığının araştırıldığı bir çalışmada 

retina dekolmanından üç gün sonra, ayrılma sonucu retinada kaspaz 3, kaspaz 

8 ve kaspaz 9 önemli ölçüde aktive edildiği ve resveratrol tedavisi ile FoxO1a, 

FoxO3a ve FoxO4 protein ekspresyonunun arttığı, tetiklenen iç-dış kaspaz 

apoptotik yollarının aktivasyonu ve TUNEL pozitif hücre sayısını  azaldığı 

gözlenmiştir (Huang, Li, Qiu, Gonzalez ve Challa, 2013).  
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Anjiyogenez, ontojenide organ gelişiminin itici gücüdür ve patolojik 

neovaskülarizasyon ile ilişkili olan sitokinler ve büyüme faktörleri tarafından 

uyarılır. Resveratrolün biyolojik işlevleri arasında anjiyogenez üzerindeki 

etkileri özellikle ilgi çekicidir. Resveratrol, duruma bağlı olan anjiyogenez 

üzerinde zıt etkilere sahiptir. Örneğin, peri-enfarkt miyokardında pro-

anjiyogenik etkiler not edilirken, tümörler dahil diğer dokularda anti 

anjiyogenik etkiler kaydedilmiştir (Chen ve Tseng, 2007). Resveratrolün, 

SIRT1’e bağlı pro-anjiyogenik yapısı aracılığıyla diyabetik yara iyileşmesini 

hızlandırıp hızlandırmadığının araştırıldığı bir çalışmada; yara iyileşmesinde 

resveratrolün pozitif rolünün, FOXO1’in inhibisyonunu ve c-Myc’nin daha 

fazla baskılandığı ve dolayısıyla diyabetik yara iyileşmesine aracılık etmedeki 

yeni rolünün detaylandırıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Farklı organlarda yapılan 

iskemi/reperfüzyon çalışmalarında resveratrolün, dokuda trombosit 

agregasyonunu önlediği ve iskeminin zararlı etkilerine karşı koruduğu ifade 

edilmiştir.  Deneysel geçici iskemi modeli oluşturulan sıçan kalbinde iskemi-

reperfüzyon hasarı sonucu gelişen kardiak yaralanma ve aritmilerin resveratrol 

ile azaldığı, bu iyileştirici etkinin ise endoteliyal NO oluşumu ve antioksidan 

aktivite sonucu oluştuğu düşünülmüştür (Huang ve diğerleri, 2019). Daha 

önceki çalışmalarda resveratrolün serbest radikal süpürme ve NO salınımı 

nedeniyle serebral kan yükselmesi yoluyla serebral iskeminin neden olduğu 

nöron hasarı üzerinde nöroprotektif etkileri ortaya çıkarabileceği 

düşünülmüştür. Farelerde MPTP ile indüklenen Parkinson hastalığında, Bcl-2 

gen ekspresyonuna katkı sağladığı ve dopaminerjik nöronlar üzerinde artışa 

neden olduğu, dopamin taşıyıcı ekspresyonuna veya artmış heme oksijenaz 

aktivitesini restore etmesiyle nöroprotektif etkileri olduğu gösterilmiştir (Lu ve 

diğerleri, 2008).  

Resveratrolün, prostat, akciğer, göğüs, kolon, ovaryum, tiroid, deri ve 

pankreas kanseri gibi pek çok kanser türünü önlediği ve kemopreventive etkisi 

olduğu bilinmektedir (Baur ve Sinclair 2006). Kemopreventive etkisinin bilgisi 
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ilk defa 1997 yılında ortaya atılmıştır. Resveratrolün malign hücrelerde 

özellikle DNA sentezinde görevli olan ribonükleotid redüktazı inhibe ederek 

tümör hücrelerinin büyümesini engellediği gösterilmiştir. Ek olarak literatürde 

NFκB aktivasyonunu inhibe ederek ve TNFα ekspresyonunu azaltarak tümör 

gelişimini önlediğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Dybkowska ve 

diğerleri, 2018). Resveratrolün antitümör etki mekanizması tam olarak ortaya 

konulamasa da  p53, fas-fas ligand sistem ve mitojen aktif edilmiş protein kinaz 

(MAPK) ekspresyonunu aktive etmesi; p4501A1, ribonükleotid redüktaz, 

ornitin dekarboksilaz, protein kinaz C, DNA polimeraz inhibisyonu ve 

apopitozisi indüklemesi nedeniyle antitümör etki gösterdiği düşünülmektedir 

(Huang, Ma, Goranson ve Dong, 1999; Chun, Kim ve Guengerich 1999).  

Sonuç olarak, resveratrol insan sağlığının korunmasında önemli bir 

polifenolik bileşik olarak bilinmektedir. Resveratrolün pek çok hastalıkta ve 

histopatolojik, biyokimyasal ve fizyolojik durumlarda meydana gelen hasarda 

doza bağlı şekilde muhtemel koruyucu etkileri olduğu ortaya konmuştur. 

Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda resveratrolün tüm bu hasar 

belirteçlerindeki etkin rolünün aydınlatılacağı kanaatindeyiz. 
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GİRİŞ 

Diyabetes Mellitus (DM), insülin sekresyonundaki, insülin etkisindeki 

veya her ikisindeki kusurlardan kaynaklanan hiperglisemi ile karakterize, pek 

çok organı etkileyerek multisistemik tutuluma neden olan, yakın takip ve 

kontrol gerektiren metabolik bir hastalıktır. Diyabetin kronik hiperglisemisi, 

küçük ve/veya büyük damarların tutlumuna bağlı olarak özellikle diyabetik 

nefropati, retinopati, nöropati, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabetik ayak 

ülseri olmak üzere farklı organlarda uzun süreli hasar, işlev bozukluğu ve 

yetmezliklere neden olur. Diyabetin kronik komplikasyonlarını önlemek veya 

yavaşlatmak için erken aşamada tanı ve tedavi çok önemlidir (American 

Diabetes Association, 2013; Tan ve diğerleri,2019). 

1. EPİDEMİYOLOJİ 

Dünya çapında yaklaşık olarak 425 milyon kişi diyabet hastasıdır. 

Obeziteye yatkın hale getiren yaşam tarzındaki değişiklikler nedeniyle, DM 

prevalansı dünya çapında giderek artmaktadır (Angarita Dávila ve 

diğerleri,2019). İnsanlardaki mevcut yaşam tarzı devam ederse 2049 yılına 

kadar 20-79 yaş arası 629 milyon insanın DM olacağı tahmin edilmektedir (Tan 

ve diğerleri,2019; International Diabetes Federation. 2017). Tip 1 DM, 

özellikle doğumdan 14 yaşına kadar olan çocuklarda daha yaygındır. Tip 2 DM, 

toplam diyabet popülasyonunun en büyük kısmını oluşturmaktadır (Tan ve 

diğerleri,2019). Dünya sağlık örgütüne göre 2000 yılında 1 milyondan az olan 

diyabetes mellitusa bağlı ölümler, 2016 yılında 1,6 milyona yükselmiştir. 

Dünya çapında altıncı sırada, önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmuştur. 

Diyabet ve komplikasyonları için yapılan tıbbi harcamalar, küresel tıbbi 

maliyetin yaklaşık %12 'sini oluşturmaktadır (Lv ve diğerleri, 2020). 

 

2. PATOGENEZ 

Pankreas ekzokrin ve endokrin bir organdır. Pankreas hormonları 

endokrin bir şekilde, yani doğrudan kan dolaşımına salınır. Endokrin hücreler 

bir araya kümelenir, böylece küçük olan sözde Langerhans adacıklarını 

oluştururlar (Şekil-1). 
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Şekil 1: Pankreasın anatomik organizasyonu. Pankreasın ekzokrin işlevine, sindirim enzimlerini 

pankreas kanalı yoluyla üst ince bağırsağa salgılayan asiner hücreler aracılık eder. Endokrin 

işlevi, Langerhans'ın pankreas adacıkları içindeki farklı hücre tiplerinden çeşitli hormonların 

salgılanmasını içerir. Mikrograf pankreas adacıklarını gösterir. Bir OpenStax College kaynağı 

olan Human Anatomy and Physiology'den uyarlanmıştır. LM × 760. (Micrograph provided by 

the Regents of University of Michigan Medical School © 2012) (Betts J.G, Young K.A, Wise 

J.A ve diğerleri (Ed.). (2013). Anatomy & Physiology. The Endocrine System. Houston, Texas, 
Rice University) 

 

Diyabetin gelişiminde çeşitli patojenik süreçler rol oynar. Bunlar, Beta 

hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak sınıflandırılabilir. Diğer bir 

yaklaşımla, pankreasın β-hücrelerinin otoimmün yıkımına bağlı oluşan insülin 

eksikliğinden, insülin etkisine dirençle sonuçlanan anormalliklere kadar 

uzanır. Eksik insülin etkisi, yetersiz insülin sekresyonundan ve/veya hormon 

etkisinin karmaşık yollarındaki bir veya daha fazla noktada insüline karşı doku 

cevabının azalmasından kaynaklanır. İnsülin sekresyonundaki bozulma ve 

insülin etkisindeki kusurlar sıklıkla aynı hastada bir arada bulunur ve tek başına 

hangi anormalliğin hipergliseminin birincil nedeni olduğu genellikle belirsizdir 

(American Diabetes Association, 2013). (Şekil-1)  

 

2.1. Tip 1 diyabet (T1DM) 

Daha önce insüline bağımlı diyabet veya jüvenil başlangıçlı diyabet 

olarak adlandırılırdı. Tüm Diyabetlilerin sadece %5-10' unu oluşturan bu 

diyabet formu, pankreasın β hücrelerinin hücresel aracılı otoimmün yıkımından 

kaynaklanır (American Diabetes Association, 2013). T1DM'li bir hastada 

pankreasın histolojik analizinde Langerhans adacıklarında T ve B lenfositleri, 
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makrofajlar, dendritik hücreler ve doğal öldürücü hücreler olmak üzere çeşitli 

bağışıklık hücrelerinin infiltrasyonu bulunmaktadır. Ayrıca pankreasta adacık 

hücre otoantikorlarına da rastlanmaktadır (Tan ve diğerleri, 2019). β-

hücrelerine ait antijenler, antijen sunan hücreler (APC) tarafından T-yardımcı 

hücrelere sunulur. APC, majör doku uyumluluk kompleksi (MHC) ile birlikte 

pankreas lenf nodlarına göç eder. APC varlığında otoantikorlar oluşturulur. 

Otoreaktif T-hücreleri aktive edilerek β-hücrelerinin oto-antijenlerine karşı 

yönlendirilir (Roep ve Peakman, 2012). 

 Bu aktive edilmiş T-hücreleri, β-hücre antijenleriyle yeniden karşılaşır 

ve yeniden aktif hale gelir, böylece β-hücrelerini öldürür. Makrofajlar ve T 

hücreleri interlökin-22 (IL-22), interferon-α (IFN-α) ve tümör nekroz faktörü-

β (TNF-β) gibi sitokinler üretirler. Bu sitokinler de T1DM gelişimine yol açar 

(Yang, 2008). Makrofajlar ve T hücreleri aynı zamanda nitrik oksit sentaz 

(NOS) üretirler. NOS Reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu 

indükleyerek inflamatuar bir yanıt oluştururlar. ROS, β-hücrelerini bozabilir ve 

pankreasta doku yıkımına neden olabilir (Moullé ve diğerleri, 2017; Cernea ve 

Dobreanu, 2013). Ayrıca sitokinler apoptozu indükleyen reseptörlerin (AIF) 

ekspresyonu artırabilir. Fas'ın yüzey ligandları efektör T-hücreleri ile temas 

ettiğinde Fas aracılı β-hücrelerinin apoptozisine neden olurlar. Efektör T 

hücreleri, proteaz granzimlerinin geçişini kolaylaştırır (Sharma ve Alonso, 

2014). Bu granzimler, perforin moleküllerinin geçişine izin vererek ve 

hücrelerdeki nükleazları aktive ederek β-hücrelerini öldürürler. Makrofajlar, 

tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α), interlökin-1 beta (IL-1β) ve interferon-

gamma (IFN-ϒ) gibi sitokinler salgılarlar. Lipopolisakkarit stimülasyonu ile 

ROS üretirler ve sonunda β-hücre hasarına katkıda bulunurlar (Moullé ve 

diğerleri, 2017). Enflamasyon sırasında, β-hücreleri MHC II'nin sayısını arttırır 

ve böylece diyabetojenik CD4 T-hücrelerine antijen sunar. Ayrıca, β-

hücrelerinde üretilen çoklu kemokinler, Langerhans adacıklarına sızar ve 

kemokin reseptörü yoluyla bağışıklık hücrelerini pankreasa toplar (Collier ve 

diğerleri, 2017). Hem doğuştan gelen hem de adaptif bağışıklık, T1DM'nin 

gelişiminde yer alır (Tan ve diğerleri,2019). 

Son yapılan çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasının, T1DM'yi içeren 

otoimmün hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynadığını ortaya 

koymaktadır. Bağırsak mikrobiyotası, doğuştan gelen bağışıklık ile birlikte 

model tanıma reseptörleri (PRR) üzerinde etki ederek doğuştan gelen 

inflamatuar yanıtı koordine eder. PRR, patojenle ilişkili moleküler kalıpları 

tanır ve doğuştan gelen bağışıklıklığın indüklenmesine, hücre ölümünü 

destekleyen fagositoz, otofajiye ve interferon aktivitesini destekleyen 
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proinflamatuar sitokinlerin salınmasına neden olur (Tan ve diğerleri,2019). 

T1DM otoimmün belirteçleri arasında, adacık hücresi otoantikorları, insüline 

otoantikorlar, GAD (GAD65) otoantikorları ve tirozin fosfataz IA-2 ve IA-2β 

otoantikorları yer alır. Bu otoantikorlardan biri ve genellikle daha fazlası 

hastalık ilk tespit edildiğinde hastaların % 85- 90' ında mevcuttur. Bu diyabet 

formunda, β-hücre yıkım hızı oldukça değişkendir, bazı bireylerde (esas olarak 

bebekler ve çocuklar) hızlı ve diğerlerinde (esas olarak yetişkinler) yavaştır 

(American Diabetes Association, 2013). 

 

2.2. Tip 2 diyabet (T2DM) 

Daha önce insüline bağımlı olmayan diyabet, tip 2 diyabet veya erişkin 

başlangıçlı diyabet olarak adlandırılırdı. Bu diyabet türü diyabetlilerin yaklaşık 

%90-95'ini oluşturur. En azından başlangıçta ve sıklıkla yaşamları boyunca, bu 

bireylerin hayatta kalmak için insülin tedavisine ihtiyaçları 

yoktur. Muhtemelen bu diyabet formunun birçok farklı nedeni vardır. Spesifik 

etiyolojiler bilinmemekle birlikte, β-hücrelerinde otoimmün yıkım meydana 

gelmez ve hastalarda diğer diyabet nedenlerinden herhangi biri bulunmaz 

(American Diabetes Association, 2013). 

T2DM esas olarak insülin direnci ile bağlantılıdır ve büyük ölçüde neden 

olarak obezite suçlanır. İnsülinin duyarlılığı, karbonhidrattan zengin besinlerin 

alımına, fiziksel aktivite miktarına ve ayrıca stres durumuna göre değişiklik 

gösterir. Literatürde obez bireylerde dolaşan esterleşmemiş yağ asitlerinin 

insülin direnci ile ilişkili olduğu ve hiperglisemik koşullarda yüksek miktarda 

yağ asidi varlığının insülin gen ekspresyonunda azalmaya neden olduğu 

bildirilmiştir (Amery ve Nattras, 2000). Kolesterol taşıyıcısındaki işlev 

bozukluğu, sterol birikimi ve adacık iltihabı yoluyla β-hücrelerini yok eder 

(Montane,2014). Lipoprotein fraksiyonları ve kolesterol metabolizması β-

hücre yetmezliğine katkıda bulunur. Oksidasyona uğrayan düşük yoğunluklu 

lipoproteinin (LDL) izole edilmiş β-hücrelerinde pre-proinsülin ekspresyonunu 

azaltabildiğini, çok düşük yoğunluklu lipoproteinin (VLDL) β-hücre 

apoptozunu indükleyebildiğini ve yüksek yoğunluklu lipoproteinin (HDL) β-

hücreleri üzerinde koruyucu etkileri olduğunu ortaya koyan deneysel kanıtlar 

mevcuttur. HDL pankreatik β-hücre fonksiyonunu ve plazma glukoz atılımını 

artırarak glukoz homeostazını olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir (Röder ve 

diğerleri, 2016). Aynı zamanda lipidlerin çeşitli mekanizmalar ile özellikle 

GLP-1 ile etkileşime girdiği, böylece insülin sekresyonunu ve β-hücrelerinin 

hayatta kalmasını destekleyen inkretin sinyalini olumsuz olarak etkilediği de 

bilinmektedir (Holst,2013). Ayrıca, yağ asitleri, tümör nekrozis faktör alfa 
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(TNF-α), monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1), interlökin-6 (IL-6), 

interlökin 1beta (IL-1β) ve plazminojen aktivatör inhibitör-1 (PAI-1) gibi 

inflamatuar mediatörlerin üretilmesine katkıda bulunarak, inflamatuar yolakları 

doğrudan aktive ederek inflamatuar durumu artırabilir. Örneğin, TNF-α, insülin 

reseptör substratı (IRS)-1 üzerinde serin fosforilasyonunu güçlendirerek IRS 

proteinlerini dağıtarak insülin direncine aracılık eden proinflamatuar sitokin 

olarak görev yapar. Ayrıca, TNF-α, c-Jun NH2-terminal kinazı (JNK) ve 

Nükleer faktör-KB (NFkB) sinyal yollarını başlatır. Her iki yol da daha sonra 

IRS-1'in serin fosforilasyonunu indükleyecektir. Ser 307'de insülin direncine 

neden olur (Zand, Morshedzadeh ve Naghashian, 2017). İnflamatuvar 

sitokinleri ve bağışıklık hücrelerini arttırırlar, bu da sonuçta T2DM 

pankreasında adacık iltihabına neden olur. Bu arada, in vitro yüksek yağlı 

diyetin adacıkların makrofaj göçü önleyici faktör (MIF) üretimi arttırdığı ve 

bunun da β-hücrelerini lipotoksik hücre ölümüne yönlendirdiği gösterilmiştir 

(Xu ve Ren, 2015). Lipidler ayrıca vücutta birikerekte insülin duyarlılığını 

etkilerler. Ayrıca, lipidler, insülin sinyal iletimini inhibe etmede ana rol 

oynayan protein kinaz C proteinlerini de arttırırlar (Li ve diğerleri, 2004). 

Doymuş yağ asitleri Toll benzeri reseptör 4'ü (TLR4) aktive eder ve bu da IκB 

kinaz (IKK), NF-κB transkripsiyonunun ekspresyonunu düzenleyerek insülin 

direnci ile ilişkili inflamasyona aracılık eder (Tan ve diğerleri,2019). 

Hiperglisemi yavaş yavaş geliştiğinden ve erken evrelerde genellikle 

hastanın klasik diyabet semptomlarından herhangi birini fark etmesi için 

yeterince şiddetli olmadığı için diyabetin bu formu genellikle yıllarca teşhis 

edilemez. Bununla birlikte, bu tür hastalar makrovasküler ve mikrovasküler 

komplikasyonlar geliştirme riski altındadırlar. T2DM hastalarda insülin 

seviyeleri normal veya yüksek görünebilir. Bu hastalarda insülin salgılanması 

da kusurludur ve insülin direncini kompanse etmek için yetersizdir. İnsülin 

direnci, kilo verme ve/veya hipergliseminin farmakolojik tedavisi ile 

iyileşebilir ancak nadiren normale döndürülür. Bu diyabet oluşumu yaş, obezite 

ve fiziksel aktivite eksikliği ile artar (American Diabetes Association, 2013). 

 

2.3. Diğer spesifik diyabet türleri 

2.3.1. β-hücresinin genetik kusurları 

Bu diyabet formları β-hücre fonksiyonundaki monogenetik kusurlarla 

ilişkilidir, Otozomal dominanttır. Genellikle erken yaşta (genellikle 25 

yaşından önce) başlarlar. Gençlerin erişkin başlangıçlı diyabeti (MODY) 

olarak adlandırılırlar ve insülin etkisinde bir kusur olmaksızın bozulmuş insülin 

sekresyonu ile karakterizedirler. 
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 2.3.2. İnsülin etkisindeki genetik kusurlar 

  İnsülin etkisinin genetik anormalliklerinden kaynaklanan diyabet 

nedenleridir. İnsülin reseptörünün mutasyonları ile ilişkili metabolik 

anormallikler vardır. Hiperinsülinemi ve orta dereceli hiperglisemiden şiddetli 

diyabete kadar değişik şekillerde görülebilir.  

 

2.3.4. Ekzokrin pankreas hastalıkları 

Pankreasa yaygın şekilde zarar veren herhangi bir süreç diyabete neden 

olabilir. Bu süreçler pankreatit, travma, enfeksiyon, pankreatektomi ve 

pankreas karsinomunu içerir. Kanserden kaynaklananlar dışında, diyabetin 

oluşabilmesi için pankreastaki hasarın çok fazla olması gerekir.  Pankreasın 

sadece küçük bir bölümünü tutan adrenokarsinomlarda diyabet 

gelişebilmektedir. 

 

2.3.5. Endokrinopatiler 

Birkaç hormon (büyüme hormonu, kortizol, glukagon, epinefrin vb.) 

insülin etkisini antagonize eder. Bu hormonların fazla miktarları (örneğin 

sırasıyla akromegali, Cushing sendromu, glukagonoma, feokromositoma) 

diyabete neden olabilir. Bu genellikle insülin sekresyonunda önceden var olan 

kusurları olan kişilerde görülür ve hiperglisemi tipik olarak hormon fazlalığı 

çözüldüğünde düzelir. Somatostatinomalar ve aldosteronoma bağlı hipokalemi, 

insülin sekresyonunu inhibe ederek en azından kısmen diyabete neden 

olabilir. Hiperglisemi genellikle tümörün başarılı bir şekilde çıkarılmasından 

sonra düzelir. 

 

2.3.6. İlaç veya kimyasal kaynaklı diyabet 

Birçok ilaç insülin sekresyonunu bozabilir. Bu ilaçlar tek başına şeker 

hastalığına neden olmayabilir ancak insülin direnci olan kişilerde şeker 

hastalığını hızlandırabilir (American Diabetes Association, 2013). 

 

3. TANI 

DM tanısında; 

▶ HbA1c (A1C) ≥ %6,5 (≥ 48 mmol/mol) 

▶ Rastgele plazma glukozu ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) 

▶ Açlık plazma glukozu ≥ 126 mg/dl (≥ 7,0 mmol/dl) 

▶ Venöz plazmada OGTT 2 saatlik glukoz ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) 

kullanımı önerilmektedir. 2010'dan beri HbA1c ölçüm yönteminin uluslararası 
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standardizasyonu ile tanıda kullanılabilir olmuştur. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde tüm laboratuvarların kullandıkları glikolize hemoglobindeki 

(A1C) ölçüm yöntemlerinin ’Ulusal Glikohemoglobin Standardizasyon 

Programı’ (NGSP: National Glycohemoglobin Standardization Program) 

tarafından sertifikalandırılması ve sonuçların DCCT (Diabetes Control and 

Complications Trial) çalışmasında kullanılan ve altın standart olarak kabul 

edilen HPLC (yüksek performanslı likid kromatografi) yöntemine göre kalibre 

edilmesi şart koşulmaktadır (American Diabetes Association, 2013; Kerner ve 

Brückel,2014). 

 

4. TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

Diabetes mellituslu hastaların tedavisi; eğitim, tıbbi beslenme tedavisi, 

kilo verme, kan şekeri regülasyonu, mikro ve makrovasküler 

komplikasyonların değerlendirilmesi, kardiyovasküler ve diğer uzun vadeli risk 

faktörlerinin en aza indirilmesini içerir. Tüm bu tedavilerin ve hedeflerin yaş, 

yaşam beklentisi ve komorbiditeler gibi bireysel faktörlere dayanarak 

bireyselleştirilerek planlanması gerekir (Wexler, 2022, para. 3).  

 

4.1. Diyabet Eğitimi 

Yeni teşhis edilen diyabetli hastalarda beslenme, fiziksel aktivite, 

metabolik kontrolün optimize edilmesi ve komplikasyonların önlenmesi için 

bireyselleştirilmiş talimatlar içeren kapsamlı bir diyabet öz eğitim programı 

gereklidir. Diyabet eğitiminde uygulanan yönetim stratejileri genellikle artan 

fiziksel aktiviteler ve diyet müdahaleleri gibi yaşam tarzı değişikliklerini içerir 

(Ojo,2019). Diyabet eğitimini normal bakım ile karşılaştıran klinik 

çalışmalarda, diyabet eğitimi alan hastalarda A1C'de düşük ama istatistiksel 

olarak anlamlı bir azalma bulunmuştur (Pal ve diğerleri, 2013). T2DM esasen 

bir yaşam tarzı sorunu olduğundan, farmakolojik olmayan müdahalelerle 

korunma gereklidir. Aşırı gıda alımı, hareketsiz bir yaşam tarzı, T2DM'nin 

baskın nedenleri olduğundan, yaşam tarzı müdahaleleri, hastalığı önlemenin 

güvenli ve doğal bir yoludur. Yaşam tarzı ile ilgili öneriler tüm hastalara 

verilmeli ve uyum sağlamaları için desteklenmelidirler. Bu yöntemler diyabet 

gelişimi, geri dönüşümlü risk faktörleri ve hastalıkla ilişkili komplikasyonların 

önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu aynı zamanda diyabet bakım ve tedavisine 

harcanan maliyetleri azaltarak hem bireysel hem de halk sağlığı yükünü 

azaltmaya katkıda bulunabilir (Tan ve diğerleri, 2019). 
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4.2. Tıbbi beslenme tedavisi 

Diyet planı tıbbi geçmişi, yaşam tarzı ve komorbid hastalıkları gibi 

hastaya ait kişisel faktörler göz önüne alınarak hastalara göre uyarlanmalıdır. 

Tıbbi beslenme tedavisi diyabet yönetimi ve diyabet öz yönetim eğitiminin 

ayrılmaz bir parçasıdır. T2DM ve vücut kitle indeksi (VKİ) ≥25-29.9 kg / 

m2 (aşırı kilolu) veya VKI ≥30 kg/m2 (obezite) olan hastalar için kilo kaybı 

tıbbi beslenme tedavisinin birincil hedefidir. Normal kilolu hastalar için tıbbi 

beslenme tedavisinin amacı mevcut kiloyu koruma, yemeklerde ve 

atıştırmalıklarda günlük karbonhidrat alımında tutarlılık ve dengeli beslenmeyi 

içerir (Henry, Scheaffer ve Olefsky, 1985). 8 hafta boyunca yoğun düşük 

kalorili diyet (toplam enerji alımı 624-700 kcal/gün), 4 yıldan az DM tanısı 

olanların % 87' sinde ve 4 yıldan fazla DM tanısı olanların %50'sinde kan şekeri 

regülesyonu ile ilişkilendirilmiştir (Steven ve diğerleri, 2016). 

Literatürde mikrobesinler (çinko, potasyum, kalsiyum ve magnezyum, 

Vitamin D vb.) ve makrobesinler (lipitler, proteinler, karbonhidratlar) ile DM 

prevelansı arasındaki ilişkiye dair birçok yayın bulunmaktadır. Muñoz-Garach 

ve ark.’larının yaptığı bir çalışmada D vitamini durumunun ve kalsiyum 

alımının T2DM geliştirme riskini incelemişlerdir. Sonuç olarak, D vitamininin 

glikoz homeostazında rolü olduğunu, insülin sekresyonu, insülin direnci ve 

sistemik inflamasyon ile ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir. Ek olarak, süt 

ürünleri tüketimi ile daha düşük T2DM riski arasında bir bağlantı var gibi 

görünmektedir ve bu birçok gözlemsel çalışmada gösterilmiştir. Ancak 

kalsiyum alımının T2DM geliştirme riskindeki mekanizması ve rolü henüz 

kanıtlanmamıştır (Muñoz- Garach, García- Fontana ve Muñoz-Torres, 2019). 

Brandao-Lima ve ark. diyabetli hastalarda diyetle çinko, potasyum, kalsiyum 

ve magnezyum alımı ile glisemik kontrol arasındaki ilişkiyi araştırdılar ve bu 

mikro besinlerin bireysel ve kombinasyon halinde alımının A1C üzerindeki 

etkilerini değerlendirdiler ve mikro besinlerin yetersiz alımının artmış A1C ile 

ilişkili olduğunu söylediler. Ek olarak, mikro besin alımı daha düşük olan 

grubun daha yüksek % A1C (p=0.006) ve trigliserit (p=0.010) seviyeleri 

gösterdiğini buldular (Brandão-Lima ve diğerleri, 2018). Song ve ark., 

trigliserit (TG) ile yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) oranının 

T2DM insidansı ile ilişkili olup olmadığını incelediler ve düşük seviyelerde 

TG/HDL-C oranıyla ilişkili beslenme kalıplarının T2DM riskini azaltma 

potansiyeline sahip olabileceğini düşündüren kanıtlar buldular (Song ve Lee, 

2019). Literatürde düşük kalorili ve karbonhidrat kısıtlı diyetlerin T2DM riskini 

azalttığına dair bilgiler mevcuttur. Amerikan Diyabet Derneği ve Avrupa 

Diyabet Çalışmaları Derneği, düşük karbonhidratlı diyet önermiş ve kilo kaybı 
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için kısa süreli düşük kalorili diyetlerin kullanımını desteklemektedir. Düşük 

karbonhidratlı diyetin (LCD), T2DM’li hastalarda vücut ağırlığını azalttığı, kan 

şekerini iyileştirdiği ve kan lipidini düzenlediği gösterilmiştir (Hou Y.-Y. ve 

diğerleri, 2018). Glisemik indeks ilk olarak Jenkins ve ark. tarafından 

geliştirilmiştir. Bir yiyeceğin glisemik indeksi, bir yiyeceğin karbonhidrat 

kısmının glikoz veya beyaz ekmekle karşılaştırıldığında tokluk kan şekeri 

konsantrasyonları üzerindeki etkisini temsil eder. Glisemik yük, tüm yiyeceğin 

yemekten sonra kan şekerini yükselttiği miktarı hesaplar (Zafar ve diğerleri, 

2019). Düşük glisemik indeksli bir diyetin, T2DM’li hastalarda A1C ve açlık 

kan glukozunu kontrol etmede yüksek bir glisemik indeks diyetinden daha 

etkili olduğu gösterilmiştir (Ojo ve diğerleri, 2018). Burch ve ark. diyet 

kalitesinin, T2DM’li kişilerin durumlarını yönetmelerine yardımcı olmada 

önemli bir rol oynadığı ve böylece diyabetle ilişkili komplikasyonların gelişme 

riskini azalttığı gözlemlemişlerdir (Burch ve diğerleri, 2019). Diyet kalitesinin 

(ulusal veya uluslararası diyet kılavuzlarına göre gıda alımına veya priori diet 

quality skoruna ne ölçüde uyduğuna göre değerlendirilmiştir) T2DM’li 

kişilerde glisemik kontrolü etkilediği ve komplikasyon riski üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir (Burch ve diğerleri, 2019; Leech ve 

diğerleri, 2015). Prospektif çalışmalardan elde edilen kanıtlar, yüksek miktarda 

doymuş yağ asitlerinin alımının T2DM riskini artırabileceğini, yüksek oranda 

çoklu doymamış yağ asitlerinin alımının ise T2DM riskini azalttığını 

göstermiştir (Telle-Hansen, Gaundal ve Myhrstad, 2019). Bu sonuçlara 

dayanarak, balık, balık yağları, bitkisel yağlar veya yemişlerin etkisini 

inceleyen çalışmaların yaklaşık yarısı, tip 2 diyabetli kişilerde glisemik kontrol 

ile ilgili değişiklikler bulurken, diğer yarısı hiçbir etki bulamamışlardır. Ek 

olarak, deniz ürünleri veya bitkisel ürünlerden elde edilen çoklu doymamış yağ 

asitlerinin glisemik kontrol üzerinde etkileri incelenmiş ve farklı sonuçlar 

bulunmuştur, bu durum gelecekteki araştırmalar için potansiyel bir alan 

oluşturmaktadır (Telle-Hansen, Gaundal ve Myhrstad, 2019; Ojo O, 2019). 

 

4.3. Kilo verme  

Kilo kontrolü, T2DM yönetiminde en önemli kısmı oluşturmaktadır. 

(Cai ve diğerleri, 2020) Fazla kilolu (VKİ ≥25 ila 29.9 kg / m2) veya obez (VKİ 

≥30 kg/m2) olan T2DM hastalarda kalori alımını azaltmak, fiziksel aktiviteyi 

artırmak ve kilo kaybını sağlamak için hastalarda bunları davranış haline 

getirmeye çalışmak diyabet yönetimi için önemlidir. Kilo kaybına neden olan 

gelişmiş glisemik yönetim, T2DM’li hastalarda insülin direnci ve bozulmuş 

insülin sekresyonu gibi metabolik anormalliklerin kısmen düzeltilmesi ile 
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ilişkilidir (Henry, Scheaffer ve Olefsky, 1985). The Action for Health in 

Diabetes (Look AHEAD) study araştırmasında fiziksel aktiviteyi artırmak ve 

başlangıç ağırlığını ≥%7 oranında azaltmak için tasarlanmış 4 yıllık yoğun bir 

program içermektedir. Bu çalışma sonucunda sonraki ilk yılda T2DM li 

hastalarda % 11,5'inde kısmi veya tam remisyona ulaşılmıştır (The Look 

AHEAD Research Group, 2013). DIRECT çalışmasında, son 6 yılda diyabet 

teşhisi konan katılımcılara, 3-5 ay boyunca 825-853 kcal/gün diyet, kademeli 

gıdaya yeniden giriş (2-8 hafta) ve uzun vadeli kilo kaybı için yapılandırılmış 

destek tedavi sonucunda çalışma grubunun % 46'sında remisyon sağlandığı 

bildirilmiştir. Bu çalışmalar, sağlıklı davranış değişikliği ve kilo kaybının 

diyabetin gerilemesi ile sonuçlanabileceği hipotezini desteklemektedir 

(Lean,2018). En son kanıtlar, diyabet teşhisi konulduktan sonraki ilk yılda 

%5'ten fazla kilo kaybının, 10 yıllık kardiyovasküler olay riskini %48 oranında 

azalttığını göstermiştir (Strelitz,2019). Ayrıca, Zomer ve ark. tarafından 2016 

yılında yapılan bir meta-analiz sonucunda (Zomer,2016) kilo kaybının, hafif 

düzeyde bile olsa (yani % 2,5' dan az), tip 2 diyabetli hastalarda glisemik 

kontrolü iyileştirebileceğine ve kan basıncını düşürebileceğine dikkat 

çekmiştir. Sağlıklı beslenme ve yeterli fiziksel aktiviteye ağırlık verilen yüz 

yüze kişiye özel veya denetimli yaşam tarzı değişikliği programlarının kilo 

vermeyi kolaylaştırmada etkili olduğu gösterilmiştir (Bond,2018; 

Terranova,2015; Mundbjerg, 2018). Ancak bu programlar külfetli ve zaman 

alıcıdır. Ayrıca, yeterli tıbbi kaynakların ve sık ziyaretler için yeterli zamanın 

olmaması, başarılı uygulamalarını daha da sınırlayabilir (Wu, Kee,2018). 

Herhangi bir cep telefonuna yüklenip veri kabul edebilen, zaman sınırı ve 

mesafe kısıtlaması olmaksızın hastalara profesyonel geri bildirim sağlayan 

mobil uygulamalar (apps) bu olumsuzlukların üstesinden gelebilir (Wu, Kee 

2018; Hou,2016; Wu, Guo,2019). Kilo kaybı sağlanamıyorsa bile mevcut 

kiloyu korumak önemli bir hedeftir. Kilo vermek için cerrahi tedaviler etkili 

olabilir, ancak diyabette hiperglisemi için başlangıç tedavisi olarak kabul 

edilmez (Cai ve diğerleri,2020). 

  

4.4. Kardiyovasküler risk faktörü ve komplikasyon yönetimi;  

Kronik hiperglisemi ve genetik yatkınlık sonunda mikrovasküler yapılar 

etkilenerek esas olarak böbrekler, gözler ve sinir sisteminde komplikasyonlar 

meydana gelmektedir. Diyabetik nefropati, son dönem böbrek hastalığının önde 

gelen nedenidir, diyabetik retinopati dünyada körlüğün ana nedenlerinden 

biridir, diyabetik nöropati amputasyon ve ayak ülserasyonu için ana risk 

faktörüdür ve son olarak cinsel işlev bozukluğu tüm şeker hastalarını etkiler. 
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Yeni teşhis edilen T2DM hastalarının % 25 kadarında zaten bir veya daha fazla 

diyabet komplikasyonu gelişmiş olduğu tahmin edilmektedir (Faselis ve 

diğerleri, 2020). T2DM ile vasküler hastalık arasında bir bağlantı olduğunu 

gösterilmiştir. T2DM'nin makrovasküler komplikasyonları arasında koroner 

kalp hastalığı, kardiyomiyopati, aritmiler ve ani ölüm, serebrovasküler hastalık 

ve periferik arter hastalığı yer alır. Kardiyovasküler hastalık, diyabetik 

hastalarda birincil ölüm nedenidir (Viigimaa ve diğerleri, 2020). Diyabete bağlı 

hem morbidite hem de mortalite birincil nedenleri arasında Kardiyovasküler 

komplikasyonlar yer almaktadır. 40 yaş üstü DM hastalarının %75’i 

kardiovasküler hastalıktan ölmektedir. Ayrıca diyabetli hastalarda, diyabetik 

olmayanlara göre daha çok ilerlemiş ve kötü prognozlu KAH vakaları bulunur. 

Tip 2 diyabet, artmış kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkilidir ve 

“kardiyovasküler risk eşdeğeri” olarak kabul edilir. T2DM, obezite ve 

kardiyovasküler hastalık patogenetik olarak benzerdir (Damaskos ve diğerleri, 

2020).  

Geliştirilmiş glisemik yönetim, T2DM’li hastalarda mikrovasküler 

komplikasyon riskini azaltır (Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group, 

1998). A1C’deki her yüzde 1'lik düşüş, uzun vadede mikrovasküler 

komplikasyonlarda iyileştirilmiş sonuçlarla ilişkilidir. Bununla birlikte, A1C 

seviyeleri yüzde 7'nin altına düştüğünde, mikrovasküler komplikasyonlar için 

mutlak risk düşük hale gelir.  

Birkaç randomize klinik çalışmada yoğun glisemi düşürücü tedavinin 

T2DM makrovasküler komplikasyonlar üzerine etkileri konusunda farklı 

sonuçlar bulunmuştur. Bazı çalışmalarda, yoğun glisemi düşürücü tedavinin 

T2DM makrovasküler sonuçlar üzerinde yararlı bir etkisi olduğunu göstermiştir 

(Holman ve diğerleri, 2008; Hayward ve diğerleri, 2015). Bazı çalışmalarda 

önemli bir yararlı etki göstermediği (ADVANCE Collaborative Group, 2008) 

ve bir çalışmada da zarar olabileceğini düşündüren sonuçlar bulunmuştur 

(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, 2008). 

Diyabetik hastalarda hemen hemen her zaman hipertansiyon, obezite ve 

dislipidemi gibi diğer makrovasküler komplikasyon risk faktörleri mevcuttur 

(Viigimaa ve diğerleri, 2020). DM li hastaları bu risk faktörleri açısından da 

taramak ve onlara yönelik tedavileride düzenlemek gerekmektedir 

 

4.5. Glisemik yönetim  

Hiperglisemiyi iyileştirmeye yönelik tedaviler, insülin mevcudiyetini 

artırarak (doğrudan insülin uygulaması yoluyla veya insülin sekresyonunu 

teşvik eden ajanlar yoluyla), insüline duyarlılığı artırarak, gastrointestinal 

https://www.uptodate.com/contents/initial-management-of-hyperglycemia-in-adults-with-type-2-diabetes-mellitus/abstract/2,3
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sistemden karbonhidrat emilimini geciktirerek, idrar glukoz atılımını artırarak 

veya bu yaklaşımların bir kombinasyonu ile çalışır T2DM hastalarda hedef 

A1C seviyeleri, mikrovasküler komplikasyonlarda beklenen azalmayı, 

hipoglisemi ve tedavinin diğer olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak 

bireye göre ayarlanmalıdır. Glisemik hedefler genellikle yaşlı yetişkin hastalar 

ve yoğun tedaviden fayda görme olasılığı çok düşük olabilecek komorbiditeleri 

veya sınırlı bir yaşam beklentisi olanlar için biraz daha yüksek olarak belirlenir 

(Wexler,2022). A1C hedefine <%7 ulaşmak için, geleneksel olarak aşağıdaki 

glikoz hedefleri önerilmektedir, ancak biraz daha yüksek seviyeler genellikle 

yeterlidir: 

●Açlık glikozu 80 ila 130 mg/dL (4,4 ila 7,2 mmol/L) 

●Postprandiyal glukoz (yemekten 90 ila 120 dakika sonra) 180 

mg/dL'den (10 mmol/L) az (Wexler,2022).  

T2DM’li 7200'den fazla hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, 

hiperglisemiyi iyileştirmek için yapılan ilaç başlanmasının veya 

değişikliklerinin gecikmesi nedeniyle birçok hastanın A1C düzeylerinin 

idealden daha yüksek olduğunu bulunmuştur (Brown, Nichols ve Perry, 2004).  

 

5. DİABETİK İLAÇLARIN DİABETİK ETKİLERİ, YAN 

ETKİLERİ VE PLEOTROPİK ETKİLERİ 

Diyabet yönetiminin yetersiz olması nedeniyle, çoğu hasta zamanla bir 

veya birden fazla ilaç tedavisine ihtiyaç duymaktadır. Hipoglisemi, birden fazla 

farmakolojik ajanın kombinasyonları birlikte kullanıldığında dikkat edilmesi 

gereken en önemli yan etkilerden biridir. Her hasta için farmakolojik ajanlar 

seçilirken maliyet, potansiyel yan etkiler, potansiyel faydalar, glukoz düşürücü 

etkinlik, komorbit hastalıklar ve dozlama rejimi dikkate alınarak yapılması 

gerekir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır (Tan ve 

diğerleri, 2019). Tüm glikoz düşürücü ilaçlar, çok çeşitli yan etki profilleri ile 

avantaj ve dezavantajlara sahiptir (American Diabetes Association Professional 

Practice Committee, 2022). Kılavuzlar, önemli komorbiditeleri 

(kardiyovasküler hastalık, kalp yetmezliği, diyabetik böbrek hastalığı, 

hipoglisemi riski ve kilo verme ihtiyacı dahil) ve hastaya özgü faktörler (hasta 

tercihleri, ihtiyaçları, değerleri ve maliyeti dahil) göz önünde bulundurarak 

diyabet tedavisi için ilaç seçimini bireyselleştirmenin önemini vurgulamaktadır 

(http://www.who.int/diabetes/publications/guidelines-diabetes-

medicines/en/(Accessed on September 07, 2018). 
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5.1. Biguanidler 

5.1.1. Diyabetik Etkileri 

Metformin, özellikle obez ve aşırı kilolu bireylerde kullanılan en çok 

reçete edilen antidiyabetik ilaçtır. Bu ilaç hala T2DM ‘de monoterapi için en 

iyi seçimdir. Kan şekerini düşürmedeki etkisi, büyük olasılıkla, hücre içi 

Adenizin mono fosfat (AMP) seviyelerinde bir artış ve AMP kinazın 

aktivasyonu ile mitokondriyal solunum zinciri kompleksi-1'in kısmi 

inhibisyonu ile gerçekleştirilen karaciğerdeki glukoneogenezisin 

baskılanmasıyla büyük ölçüde ilişkilidir (Kristófi ve Eriksson, 2021). Aynı 

zamanda insülin duyarlılığını artırarak, glikoz taşıyıcısı (GLUT) faktörlerini 

fosforile ederek glikoz alımını artırarak da kan şekerini düşürür. Ancak 

metformin β-hücrelerini etkilemez (Tan ve diğerleri,2019). Metformin 

mükemmel bir güvenlik profiline sahip olduğundan, iyi tolere edildiğinden, 

vücut ağırlığın dengelenmesine yardımcı olduğundan, ikinci ilacın dozunu 

azalttığından ve ucuz olduğundan A1C yüksek olsa bile bu ilaca devam 

edilmesi önerilir. Ayrıca gerektiğinde diğer antidiyabetiklere güvenle 

eklenebilir (American Diabetes Association Professional Practice Committee, 

2022). 

5.1.2. Yan Etkileri 

Karaciğer, metformin farmakodinamiğinin ana bölgesi olarak kabul 

edilmesine rağmen, son kanıtlar bağırsağı da önemli bir etki bölgesi olarak 

göstermektedir. Metforminin bağırsakta bir dizi etkisi bulunmaktadır. 

Bağırsakda glikoz alımını ve laktat üretimini artırır, GLP-1 konsantrasyonlarını 

ve bağırsaktaki safra asidi havuzunu artırır ve barsak mikrobiyomu değiştirir 

(McCreight, Bailey ve Pearson, 2016). Metformin, T2DM tedavisi için tercih 

edilen bir ilaç olmasına rağmen, bazı hastalar laktik asidoz riski nedeniyle 

kullanamamaktadır. Metformin, biguanid sınıfındaki diğer ilaçlarla birlikte, 

ağırlıklı olarak karaciğerde mitokondriyal solunumu inhibe ederek plazma 

laktat düzeylerini plazmadaki ilaç konsantrasyonuna bağlı bir şekilde yükseltir. 

Böbrek yetmezliği, siroz, sepsis ve hipoperfüzyon gibi laktat üretiminin arttığı 

ya da klirensinin azaldığı durumlarda laktik asidoz riski artmaktadır. 

Metformine bağlı laktik asidoz gelişimi için bu durumardan birisinin olması 

gereklidir. Bu ikincil olaylar önceden tahmin edilemeyebileceğinden ve 

metforminle ilişklili laktik asidoz için ölüm oranı %50'ye yaklaştığından, 

metformin orta ve şiddetli böbrek yetmezliğinde kontrendikedir. Ancak normal 

böbrek fonksiyonu veya hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda toksik 

metformin düzeyleri az olduğu için Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı 

almıştır. Bununla birlikte, klinik uygulamada bildirilen laktik asidoz 
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insidansının çok düşük olduğu da yayınlarda bildirilmektedir (100.000 hasta 

yılı başına <10 vaka) (DeFronzo ve diğerlreri, 2016). Tip 2 diabetes mellitus 

hastalarında metformin kullanımı ile düşük B12 vitamini seviyeleri arasındaki 

ilişki de iyi bilinmektedir (Ahmed, 2016.) 

 

5.1.3. Pleotropik Etkileri 

Metforminin anti-hiperglisemik etkilerinin yanı sıra, metformin klinik 

olarak önemli olabilecek bir dizi pleotropik etkiye sahip gibi görünmektedir 

(Mallik ve Chowdhury, 2018). Metformin kilo vermeye yardımcı olabilir ve 

makul düzeyde trigliserid ve serum LDL kolesterolde azalma gösterir (Tan ve 

diğerleri,2019). Birçok gözlemsel çalışma, kanser ve diyabetin birlikte ortaya 

çıkmasının beklenenden daha sık olduğunu göstermektedir. Diyabet tanısının, 

obezite ile ilişkisinden bağımsız olarak, bir dizi kanser için önemli bir risk 

faktörü olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Metforminin monoterapi ya 

da kombinasyon tedavisinin akciğer kanseri, kolorektal kanser, prostat kanseri, 

meme kanseri, pankreatik kanser, endometrial kanser, hepatosellüler kanser ve 

tiroid kanserlerinin proliferasyonunu azalttığı, metformin kullananlarda kanser 

insidansının azaldığı çalışmalarda gösterilmiştir. Metforminin potansiyel bir 

anti-tümörijenik etkisine, sırayla rapamisinin memeli hedefini (mTOR) inhibe 

eden AMP-kinazın aktive edilmesindeki rolü aracılık edebilir. Bir dizi büyük 

ölçekli gözlemsel ve kohort çalışmalarda veriler kesin olmasa da metforminin 

bir dizi kanser riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu öne sürmektedir. İlaç 

ayrıca polikistik over sendromu, gestasyonel diyabet, alkole bağlı olmayan 

steatohepatit ve prediyabet gibi hiperinsülinemi ile karakterize durumlarda 

klinik etkinlik oluşturmuştur. İlacın aynı zamanda, kardiyovasküler ve 

nörolojik korumada ve inflamasyonu azaltmada yararlı etkilere sahip olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca preeklampsi, konjestif kalp yetmezliği, multipl 

skleroz ve renal tubulointerstisyel fibroz gibi çok çeşitli hastalıklarda yararlı bir 

role sahip olduğunu düşündüren bulgular mevcuttur (Mallik ve Chowdhury, 

2018). 

Son yıllarda, metforminin klinik yararları bağırsak mikrobiyom bileşimi 

üzerine etkisi, bağırsak glukoz emilimi ve hormon (örneğin, büyüme 

farklılaşma faktörü 15 [GDF15], glukagon benzeri peptid-1 [GLP-1]) 

salgılanmasındaki değişikliklerle ilişkilendirilmiştir. Plaseboya kıyasla 

metformin ile tedavi edilen T2DM hastalarında barsak mikrobiyotasının 

bileşiminde metformin kaynaklı önemli kaymalar bildirmiştir (LaMoia ve 

Shulman, 2021). Metforminin, musin parçalayıcı Akkermansia muciniphila'nın 

yanı sıra birkaç SCFA üreten (kısa zincirli yağ asidi) mikrobiyotadaki artış 
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yoluyla bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu değiştirdiği söylenmektedir 

(Vallianou, Stratigou ve Tsagarakis, 2019) bununla birlikte, bağırsak 

mikrobiyotasındaki bu değişikliklerin metforminin glikoz düşürücü 

etkilerinden mi yoksa ikincil nitelikte mi sorumlu olduğu belli değildir. T2DM 

hastalarında yüksek serum GDF15 gözlenmiştir ve bu son zamanlarda 

metformin tedavisi ile ilişkilendirilmiştir. Entegre stres yanıt yolunun 

metformin kaynaklı aktivasyonunun, glisemik regülasyonu iyileştiren ve iştahı 

azaltan GDF15 salgılanmasına yol açtığı bildirilmektedir.  İntestinal metformin 

etkisini gösteren ek mekanizmalar, artırılmış GLP-1 sekresyonunu ile ilgili 

farklı çalışmalarda farklı sonuçlar bulunmuştur. Metforminin GLP-1 

sekresyonu üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların bazılarında metforminin 

GLP-1 ekspresyonu üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Bazı 

çalışmalar dipeptidil peptidaz-4 (DPP4) aktivitesi yoluyla dolaylı olarak GLP’i 

arttırdığını söylemişlerdir. Tam tersine bazı çalışmalarda GLP-1 üzerinde 

hiçbir etkisi olmadığını bildirmişlerdir (LaMoia ve Shulman, 2021). 

Metforminin antioksidan ve antienflematuar etkisine yönelik çalışmalarda 

bulunmaktadır. Moleküler düzeyde metformin, AMP ile aktive olan protein 

kinaz aktivitesini arttırır ve antioksidan korumayı arttırdığı, bu da hem oksidatif 

hasar birikiminde hem de kronik inflamasyonda azalma sağladığı yayınlarda 

söylenmektedir (Martin-Montalvo ve diğerleri, 2013). 

 

5.2. Sülfonilüreler ve glinidler 

5.2.1. Diyabetik Etkileri 

Sülfonilüreler ve glinidler, pankreatik β-hücrelerinden endojen insülin 

sekresyonunu artırarak çalışan sekretagoglardır (Tan ve diğerleri,2019). 

Sülfanilüreler esas olarak β-hücreleri üzerindeki ATP'ye duyarlı potasyum 

kanallarını hedefler ve yalnızca rezidüel pankreatik β-hücrelerinin varlığında 

etkilidir. Sülfonilürelerin β-hücre fonksiyonları üzerinde uzun süredir devam 

eden koruyucu etkileri yoktur ve β-hücre yetmezliğini hızlandırabilirler. 

Glinide (Megliptin olarak da adlandırılır), başka bir tür insülin salgılayan 

ilaçtır. Kimyasal yapısı, Glibenclamide molekülünün sülfonilüre olmayan 

ucuna karboksil (-COOH) grubunun eklenmesiyle karakterize edilir. ATP'ye 

bağımlı potasyum kanallarını kapatarak insülin sekresyonunu uyarır ve A1C’yi 

azaltır. Megliptin tedavi için kullanılmaz, ancak Nateglinide, Repaglinide ve 

Miglinide gibi ondan üretilen bazı bileşikler T2DM tedavisi için üretilmiştir. 

Bu ilaçlar hızlı etki gösterebilir ancak etki süresi kısadır. Bu nedenle, her 

yemekten hemen önce alınacak ve yemeklerden sonra insülinin normal 

etkilerini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Sülfonilüreler (ilk oral anti-
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diyabet ilaçları) ve glinidler (ilk müteakip sülfonilüre olmayanlar) yaklaşık 

yarım asırdır şeker hastaları için birinci basamak ilaçlar olmuştur (Lv ve 

diğerleri, 2020). 

 

5.2.2. Yan Etkileri 

Sülfonilüreler, özellikle eski nesil ilaçlar hipoglisemiye neden 

olmaktadır. Kan şekeri konsantrasyonları neredeyse % 20 oranında 

düşürülebilirken, A1C seviyeleri %1-2 oranında düşebilir. Sülfonilürelerin 

istenmeyen yan etkilerinden biri de kilo alımıdır (Tan ve diğerleri,2019). 

  

5.2.3. Pleotropik Etkileri 

Pankreatik β hücrelerinin insülin salgılaması için uyarılmasına ek olarak, 

sülfonilüreler ve glinidler diyabetik ilaçların hepatik insülin klirens hızını 

azaltmak, glukagon sekresyonunu azaltmak ve T2DM’de periferik dokunun 

insüline duyarlılığını arttırmak gibi çeşitli ekstrapankreatik etkileri olduğuda 

bildirilmektedir (Lv ve diğerleri, 2020). 

 

5.3. Thiazolidinedionlar 

5.3.1. Diyabetik Etkileri 

Tiyazolidindionlar (TZD'ler), adipoz dokuda, kalp kaslarında ve 

karaciğer dokusunda insülin duyarlılığını artırarak ve ayrıca β hücrelerinin 

glukoza yanıtını iyileştirerek etki gösterirler. Etkilerini peroksizom proliferatör 

aktive edici reseptör γ (PPAR'lar) aktive ederek gösterirler (Tan ve 

diğerleri,2019; Rizos ve diğerleri, 2008).   Peroksizom proliferatör aktive edici 

reseptörler, bir yanıt olarak çok sayıda genin ekspresyonunu değiştiren nükleer 

transkripsiyon faktörleridir. Peroksizom proliferatör aktive edici reseptör 

reseptörler; TZD'ler ve yağ asitleri gibi küçük lipofilik ligandlar gibi çeşitli 

ligandlara yanıt olarak çok sayıda genin ekspresyonunu değiştiren nükleer 

transkripsiyon faktörleridir. Peroksizom proliferatör aktive edici reseptörler, üç 

izoformdan oluşur, bunlar PPAR-α, PPAR-β/δ ve PPAR-γ dir. 

Tiyazolidindionlar, PPAR-γ'yı aktive ederek çeşitli genlerin transkripsiyonunu 

etkiler (Rizos ve diğerleri, 2008). TZD'lerin aracılık ettiği insülin 

duyarlılaştırma etkilerinin, ya doğrudan bir mod (yağ asidi çalma hipotezi) 

yoluyla ya da dolaylı olarak değiştirilmiş adipokin salınımı yoluyla uyguladığı 

rapor edilmiştir. "Yağ asidi çalma" teorisine göre, TZD'lerin yağ asidi alımını 

ve yağ dokusunda depolanmasını teşvik ettiği bildirilmektedir. Sonuç olarak, 

karaciğer, kas ve pankreas gibi adipoz olmayan dokularda yağ birikimi azalır 
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ve bu dokular daha yüksek seviyelerde serbest yağ asitleri zararlı metabolik 

etkilerinden korunmuş olur (Nanjan ve diğerleri, 2018). 

 

5.3.2. Yan Etkileri 

TZD'nin ortak yan etkisi vücut ağırlığının artmasıdır. Bununla birlikte, 

kilo alımı ne kadar fazlaysa, HbA1c'nin düşürülmesinde ve ayrıca β-hücre 

fonksiyonlarında ve insülin duyarlılığında iyileşme o kadar iyidir. Pioglitazon, 

sınıf III ila IV kalp yetmezliğinde kontrendikedir. Yaşlı, böbrek yetmezliği olan 

kişilerde bile iyi tolere edilmesine rağmen, kadınlarda kırıklarla ilişkili 

olasılığın artması nedeniyle yaşlı konjestif kalp yetmezliği hastalarında tercih 

edilirken dikkatli olunmalıdır (Tan ve diğerleri,2019). Ayrıca böbreğin toplama 

kanalında Na taşıyıcı, epitelyal Na kanalı (ENaC) ekspresyonunu indükleyerek 

sıvı tutulması yoluyla vücut ağırlığını arttırdığı rapor edilmiştir. Bununla 

birlikte, son zamanlarda bu ajanla mesane kanserinin belirgin riskine ilişkin 

endişeler dile getirildi. Sonuç olarak FDA, aktif mesane kanseri olan hastalarda 

Pioglitazon başlanmamasını ve ayrıca önceden mesane kanseri öyküsü olan 

hastalarda dikkatli kullanılmasını önerdi (Nanjan ve diğerleri, 2018). 

 

5.3.3. Pleotropik Etkileri 

Karotid arter intima media kalınlığı (CIMT), ateroskleroz ilerleme 

indekslerinden biridir ve koroner olayların öngörücü bir göstergesidir (Rizos ve 

diğerleri, 2008). T2DM'li hastalarda Tiyazolidinedionlar CIMT'nin ilerlemesini 

geciktirebilir ve azaltabilir (Tan ve diğerleri,2019; Rizos ve diğerleri, 2008). 

Rosiglitazon daha önce çok sayıda kardiyovasküler olay nedeniyle FDA 

tarafından yasaklanmıştı. Bununla birlikte, pioglitazonun kardiyovasküler riski 

bulunmamaktadır ve orta düzeyde kardiyoprotektif etkiye sahip olduğu 

bildirilmektedir. Pioglitazin ile akut iskemik olay riskinde artış bu zamana 

kadar bildirilmemiştir (Tan ve diğerleri,2019). Yapılan çalışmalarda TZD nın 

lipoprotein a ve homosistein düzeyinde azaltıcı etki gösterdiği belirtilmiştir. 

Lipoprotein (a) ve homosistein gibi parametreler artmış KVH gelişme riski ile 

ilişkilidir. TZD Lipoprotein (a) ve homosistein düzeyini azaltarak 

kardiyoprotektif etkiye katkıda bulunuyor olabilir. TZD'lerin gözlemlenen anti-

aterojenik etkileri, antienflamatuar ve antiproliferatif etkiler veya TZD'lerin 

doğrudan vazoprotektif etkisi ile sonuçlanan PPAR-γ stimülasyonu ile 

açıklanabilir (Rizos ve diğerleri, 2008). PROaktif çalışmasının yeni bir analizi, 

daha önce felç geçirmiş hastalarda pioglitazonun yararlı bir etkisi olduğunu 

göstermiştir (Wilcox ve diğerleri, 2007). Bu hasta alt grubunda pioglitazon 

tedavisi tekrarlayan ölümcül ve ölümcül olmayan inme riskini plaseboya göre 
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% 47 oranında azaltmıştır (Erdmann ve diğerleri, 2007). Yapılan çalışmalarda 

vücuttaki yağ dağılımını değiştirdiği abdominal yağı azaltırken (Miyazaki ve 

diğerleri, 2002; Basu ve diğerleri, 2006) cilt altı yağ dokusunu artırdığı 

gösterilmiştir (Miyazaki diğerleri, 2002), yine literatürde lipit profili üzerine 

etkisi olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Metformin ile lipit üzerine 

etkilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada; Pioglitazonun, trigliseritleri %19 

(p<0.001) ve serbest yağ asitlerini %18 (p <0.001) azalttığı ve HDL-C'yi %14 

(p<0.001) artırdığı ve LDL-K seviyeleri %8 arttırdığı (p<0.001) bulundu 

(Schernthaner ve diğerleri, 2004). Makroorganik Olaylarda Prospektif 

pioglitazon Klinik Çalışması (PROaktif) çalışmasında plasebo ile 

karşılaştırıldı, Pioglitazon, başlangıca kıyasla trigliseridleri %11,4 oranında 

azalttığı (p<0,0001) ve HDL-C %19 (p<0,0001) artırdığı, LDL-C seviyeleri 

%7,2 (p = 0,003) arttıdığı bulundu (Dormandy ve diğerleri, 2005).  T2DM 

hastalarında non alkolik yağlı karaciğer hastalığının (NASH) prevelansı 

artmaktadır. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı hepatosteatozdan 

steotohepatit ve siroza kadar değişik formlarda görülebilir. Biopsi ile 

kanıtlanmış NASH tanısı olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda TZD 

tedavi sonrası, steatoz miktarı, nekroinflamasyonun özellikleri, hepatoselüler 

balonlaşma ve bölge 3 perisinüzoidal fibrozis önemli ölçüde iyileşmeler 

gözlemlenmiştir (Neuschwander-Tetri ve diğerleri, 2003). Promrat ve ark. nın 

pioglitazon üzerinde yaptıkları çalışmada ALT'de -59 U/l (p<0.001), AST -27 

U/l (p = 0.001) ve ALP'de -16 U/l (p<0.001) azalma gözlendi. Tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası karaciğer biyopsileri yapıldı. Genel olarak, hastaların %61'inde 

fibroz skorunda iyileşme (p=0.040) vardı ve NASH aktivite indeksi 8'den 4'e 

düştü (p<0.001). Ayrıca steatoz (p<0.001), hepatoselüler hasar (p<0.001) ve 

parankimal inflamasyonda (p<0.001) bir iyileşme gözlemlendi ( Promrat ve 

diğerleri, 2004).  

Yine yapılan çalışmalarda kan basıncı üzerine etkisi olduğuda 

gösterilmişitir. Bir çalışmada Sistolik kan basıncı10 mmHg (p<0.001) ve 

diyastolik kan basıncı 8 mmHg (p<0.001) düşüş gözlendi (Rizos ve diğerleri, 

2008). PROaktif Çalışmada, pioglitazon SBP'de 3 mmHg azalma sağladığı 

gözlemlenmiştir (p=0,030) (Dormandy ve diğerleri, 2005). TZD'lerin kan 

basıncı üzerindeki yararlı etkisi, insüline dirençli diyabetik olmayan deneklerde 

de bulundu. Yine yapılan çalışmalarda pioglitazonun üriner albümin atılımını 

azalttığı çalışmalarda gösterilmiştir (Rizos ve diğerleri, 2008). TZD'lerin 

PPAR-γ aktivasyonu yoluyla endotel hücrelerinden nitrik oksidi salınımmını 

artırarak vazodilatasyona neden olabileceğinden bahsedilmektedir (Calnek ve 

diğerleri, 2003). Enflamasyon, insülin direncinin gelişmesi ve ilerlemesinde ve 
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ayrıca diyabetin mikro ve makro-vasküler komplikasyonlarının ilerlemesinde 

önemli bir rol oynar. hsCRP ve IL-6 gibi belirteçler, T2DM gelişimi riski ile 

ilişkilendirilmiştir. Çeşitli çalışmalar, TZD'lerin esas olarak PPAR γ aktive 

edici özelliklerinden dolayı inflamasyon belirteçleri üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğunu göstermiştir (Abdelrahman, Sivarajah ve Thiemermann,2005; 

Murphy ve Holder, 2000). Yapılan çalışmalar TZD'lerin hsCRP yi azalttığı 

gösterilmiştir. İnsülin direnci artmış koagulasyon aktivitesi ve aterotrombotik 

risk ile ilişkilidir. Bir fibrinoliz inhibitörü olan plazminojen-aktivatör inhibitörü 

tip 1 (PAI-1), ateroskleroz ve koroner arter hastalığı ile ilişkilidir. 

Tiyazolidinedionların trombosit aktivitesi ve PAI-1 gibi pıhtılaşma faktörleri 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilileceğinden bahsedilmektedir. Yine 

atrial fibrilasyon, polikistik over sendromu, Psoriasis, Alzheimer hastaları 

üzerinde yapılan çalışmalarda TZD kullanımının bu hastalıklar üzerinde olumlu 

etkilerinin olduğu gösterilmiştir. TZD nın serum ürik asit düzeyini azalttığına 

ait kanıtlarda mevcuttur (Rizos ve diğerleri, 2008). 

 

5.4. Dipeptidil peptidaz 4 (DPP4) inhibitörleri 

5.4.1. Diyabetik Etkileri 

Dipeptidil peptidaz-4 (DPP4), 220-240 kDa moleküler kütleye sahip bir 

transmembran glikoprotenidir ve farklılaşma kümesi 26'nın T hücresi yüzey 

antijeni (CD26) olarak bilinir (Shao ve diğerleri, 2020). DPP4/CD26, böbrek, 

gastrointestinal sistem, karaciğer ve kemik iliği dahil olmak üzere farklı 

organlarda ve ayrıca stromal, gövde, epitel, endotel ve bağışıklık hücreleri gibi 

çeşitli hücre tiplerinin yüzeyinde yaygın olarak eksprese edilir (Thul ve 

diğerleri, 2017; Waumans ve diğerleri 2015). Ayrıca, hücre dışı amino 

asitlerden oluşan vücut sıvılarında (Varin ve diğerleri., 2019) çözünür bir form 

(sDPP4/CD26) olarak bulunur ve önemli DPP4 aktivitesi gösterir (Casrouge ve 

diğerleri 2018). DPP4'ün çoğu biyolojik olarak aktif olan en az 45 peptit 

üzerinde etki gösterebileceği bildirilmektedir. Kuşkusuz, biyolojik olarak aktif 

DPP4 substratlarının listesi, DPP4'ün biyokimyası hakkında daha fazla bilgi 

elde edildikçe büyüyecektir (Solun, Marcoviciu ve Dicker, 2013). Gliptinler 

olarak da adlandırılan DPP4 inhibitörleri, dipeptidil peptidaz 4 enzimini inhibe 

ederek çalışan yeni bir tedavi ajanı grubudur. Bu enzimin inhibisyonu, glukoz 

homeostazını fizyolojik olarak düzenleyen glukagon benzeri peptid 1 (GLP-1) 

ve gastrik inhibitör polipeptit (GIP) gibi inkretin hormonlarının 

degradasyonunu inhibe ederek, inaktivasyonunu geciktirmekten sorumludur 

(Tiwari, 2015). GLP-1 ve GIP, pankreatik β-hücrelerinden insülin sentezini 

uyarır (Pathak ve Bridgeman,2010). GLP-1 ayrıca pankreatik α-hücrelerinden 
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glukagon salgılanmasını da azaltır. Bu etkiler toplu olarak, T2DM'ye sahip 

bireylerde gelişmiş glisemik kontrol ile sonuçlanır. Bu ilaçların daha az 

bildirilen yan etkileri vardır, düşük hipoglisemi riski vardır ve kilo üzerine etki 

göstermezler (Brunton, 2014). Bağırsaktan üretilen GLP-1 ve GIP inkretinlerin 

glukoz homeostazının korunması için gerekli olduğu bilinmektedir (Ahren ve 

Hughes, 2005; Baggio ve Drucker, 2007). DPP4 dolaşımdaki GLP-1 ve GIP'i 

hızla bozar. On yılı aşkın bir süredir, yaygın olarak gliptinler olarak 

adlandırılan DPP4 inhibitörleri, doğal inkretinlerin yarı ömrünü uzatarak 

T2DM tedavisinde değerli oral antidiyabetik ilaçlar (OAD'ler) olarak 

kullanılmaktadır (Marguet ve diğerleri, 2000; Mari ve diğerleri, 2005). İlk 

DPP4i olan sitagliptin, 2006 yılında FDA tarafından T2DM'li yetişkinler için 

onaylandıktan sonra, saksagliptin, alogliptin, vildagliptin, linagliptin, 

teneligliptin, trelagliptin ve omarigliptin dahil olmak üzere çok sayıda gliptin 

üretildi. DPP-4, yalnızca inkretinleri değil, aynı zamanda enflamasyon, 

bağışıklık ve vasküler fonksiyonla ilgili bir dizi sitokin, kemokin ve 

nöropeptitleri de etkisiz hale getirme yeteneğine sahiptir (Solun, Marcoviciu ve 

Dicker, 2013) 

 

5.4.2. Yan Etkileri 

Üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri yakınmalar, burun tıkanıklığı, 

boğaz ağrısı, eklem ağrıları, baş ağrısı yanı sıra nadiren pankreatit, büllöz 

pemfigoid, kutanöz vaskülit, interstisyel akciğer hastalığı, artrit (Türkiye 

Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği [TEMD], 2022) karşılaşabileceğimiz 

yan etkilerindendir. Ayrıca sitagliptin ile yapılan çalışmalarda sitagliptine 

maruz kalmayla orantılı olarak kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış 

riskinde önemli ölçüde artış olduğu bulunmuştur. Yapılan bir metaanaliz 

sonucunda yine uzun süreli DPP4 inhibitörleri kullanımıyla kalp yetmezliği 

riskinin önemli ölçüde arttığı bildirdi (Scheen, 2013). Başka bir metaanaliz 

sonucunda her DPP4 inhibitörünün kalp yetmezliği (KY) riski üzerinde farklı 

bir etkisi olduğu özellikle Saksagliptin kullanımının KV riski yüksek olan 

hastalarda, KY riskini %21 oranında önemli ölçüde artırdığı bulunmuştur. 

DDP4 inhibitörleri reçete edilirken bu bilgi dikkate alınmalıdır 

(Kongwatcharapong ve diğerleri, 2016). 

 

5.4.3. Pleotropik Etkileri 

Son 20 yılda yapılan araştırmalar, DPP4'ün, çeşitli substratları ve yaygın 

ekspresyonu ile kanıtlandığı gibi, glukoz metabolizmasının ötesinde geniş 

biyolojik fonksiyonlara sahip olabileceğini göstermiştir. Spesifik olarak DPP4 



127 | TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

enzimi, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde yer alan çok sayıda sitokin, 

kemokin ve peptit hormonunu katalize eder (Shao ve diğerleri, 2020). 

Literatürde Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörlerinin albüminüri gelişimini ve 

ilerlemesini azaltmasına rağmen eGFR'de daha büyük bir düşüşle ilişkili 

olduğu söylenmiştir (O'Hara ve diğerleri, 2021). Yayınlarda DPP4 

inhibisyonunun arteryal tansiyonda küçük bir azalmaya katkıda 

bulunabileceğinden bahsedilmektedir. Sitaglipitin ile yapılan çalışmada bu 

ajanın hafif ila orta şiddette hipertansiyonu olan T2DM'si olmayan hastalarda 

24 saatlik ambulatuar BP ölçümlerinde 2 ila 3 mm Hg'lik küçük ama 

istatistiksel olarak anlamlı düşüşler sağladığı bulunmuştur. Sitagliptin ayrıca 

kan glukoz seviyesinden bağımsız olarak vücut kitle indeksini düşürmeden 

sistolik BP'yi düşürdüğü bulunmuştur. Son deneysel veriler, inkretinlerin yerel 

etkilerinin, özellikle tuza duyarlı hipertansiyonu olan bireylerde natriürezi 

düzenlemedeki anahtar rolleri aracılığıyla kan basıncını düşürebileceğini 

düşündürmektedir (Scheen, 2013). Yapılan çalışmalarda, Dipeptidil peptidaz-4 

inhibitörlerinin yemek sonrası lipid seviyeleri üzerinde etkili olduğu (Baetta ve 

Corsini, 2011), 6 haftalık sitagliptin tedavisi sonrası hem intestinal hem de 

hepatik trigliseritden zengin lipoproteinlerin yemek sonrası plazma düzeylerini 

azalttığı (Tremblay ve diğerleri, 2011), 4 haftalık vildagliptin tedavisinin yağlı 

bir yemekten sonra  tokluk plazma trigliserit seviyeleri ve apolipoprotein B-48 

içeren, trigliseritden zengin lipoprotein partikül metabolizması iyileştirdiği 

bulunmuştur (Matikainen ve diğerleri, 2006). DPP4 inhibitörlerinin 

postprandiyal fazdaki lipid metabolizması etkilerinin altında yatan 

mekanizmalar bilinmemektedir.  

Birkaç DPP4 inhibitörünün, endotel fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri 

gösterilmiştir. Sitagliptinin hem sağlıklı bireylerde hem de T2DM'li hastalarda 

trombosit agregasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Vildagliptinin T2DM'li 

hastaların pıhtılaşma kaskadı üzerindeki potansiyel etkileri (böylece 

trombogenezi hedefleme) yakın zamanda ortaya çıkmıştır. İnsanlar üzerinde 

yürütülen birkaç pilot çalışma ile birlikte mevcut deneysel kanıtlar, GLP-1 

reseptörü agonistlerinin ve DPP4 inhibitörlerinin, glukoz düşürücü etkilerinden 

bağımsız olarak miyokardiyal fonksiyonu iyileştirme ve miyokardiyositleri 

iskemik hasardan koruma yeteneğine sahip olduğu bildirilmiştir. Birçok klinik 

araştırma ve meta-analiz sonuçlarına göre, majör advers kardiyovasküler olay 

oranlarında bir artış bildirilmemiştir, bunun yerine bu tür DPP4 inhibisyon 

tedavisinin potansiyel bir kardiyovasküler yararı olduğunu öne sürmektedir. 

Artık çok sayıda hayvan deneyileri, iskemi/reperfüzyon hasar modelinde DPP4 

inhibisyonunun avantajlı etkisine dair ikna edici kanıtlar sunmaktadır (Scheen, 
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2013). DPP4 inhibitörü klinik deney verileri ve meta-analizler sonucunda majör 

advers kardiyovasküler olaylarda herhangi bir artış göstermediği bulunmuştur. 

Aslında, bu tür bir tedavinin potansiyel bir kardiyovasküler yararı olduğunu 

düşündürmektedir. Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda DPP4 tedavisinin 

kardiyovasküler etkisini daha tam olarak tanımlamak ve anlamak için yapılan 

uzun vadeli kardiyovasküler güvenlik çalışmaları halen devam etmektedir 

(Green, 2012).  

Parkinson hastaları ile yapılan çalışmalar sonucunda; levodopa kaynaklı 

diskinezi oranının, önceden DPP4 inhibitörleri ile tedavi görmüş diyabetik 

grupta, DPP4 inhibitörleri olmayan diyabetik gruba göre anlamlı derecede 

düşük olduğu gösterilmiştir. Bu bulgular, DPP4 inhibitörlerinin, Parkinson 

hastalığı olan diyabetik hastalarda temel nigrostriatal dopamin dejenerasyonu 

ve uzun vadeli motor sonuçlar üzerinde yararlı etkiler sağlayabileceğini ve 

rolünü Parkinson hastalığı olan diyabetik olmayan hastalara genişletebileceğini 

düşündürmektedir (Jeong ve diğerleri, 2021). Dipeptidil peptidaz-4, çeşitli 

dokularda ifade edilen bir hücre yüzeyi serin proteazıdır. DPP4 inhibitörleri, tip 

2 diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve glikoz düşürücü 

etkilerinin ötesinde yararlı pleiotropik etkiler, örneğin renoprotektif ve anti-

inflamatuar özellikler sağladığı görülmektedir, ancak kesin mekanizmalar 

bilinmemektedir (Hoffmann-Petersen ve diğerleri, 2013). 

 

5.5. Glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) analogları 

5.5.1. Diyabetik Etkileri 

Glukagon benzeri peptit-1 analoglarının kullanımı, temel olarak, glukoza 

bağımlı bir şekilde insülin sekresyonunu artıran, glukagon sekresyonunu 

azaltan ve nihayetinde hepatik glukoz üretimini baskılayan inkretin bazlı 

tedaviler gibidir. A1C'de üç yıla kadar kalıcı bir düşüş gözlenmiştir. Bu ilaçlar 

DPP4 inhibitörleri kadar tolere edilebilir olmasalar da A1C düzeylerini daha iyi 

düşürürler ve kilo kaybını uyarırlar (Tan ve diğerleri, 2019). Glukagon benzeri 

peptit-, besin tüketimini takiben bağırsak L hücrelerinden salınan bir peptit 

hormonudur. Pankreatik beta hücrelerinden glukoz kaynaklı insülin 

sekresyonunu güçlendirir, insülin ekspresyonunu arttırır, β hücre apoptozunu 

inhibe eder, beta hücre neogenezisini destekler, glukagon sekresyonunu azaltır, 

gastrik boşalmayı geciktirir, tokluğu arttırır ve periferik glukoz atılımını arttırır 

(Donnelly, 2012).  Bu terapötik ajanlar arasında GLP-1 agonistleri (exenatide, 

liraglutide, lixisenatide, albiglutide, dulaglutide ve langlenatide) ve DPP4 

inhibitörleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin ve alogliptin) yer 

alır (Nadkarni, Chepurny ve Holz, 2014). Bir bağırsak hormonu olan GLP-1, 



129 | TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

diabetes mellitus tedavisi için yeni bir terapötik ajan olarak hızla ortaya 

çıkmaktadır. Bağırsak L hücrelerinden salınan GLP-1, insülin biyosentezini 

güçlü bir şekilde uyarması ve pankreatik beta hücrelerinden salınması ile 

ünlüdür. GLP-1'in tip 2 diyabetli deneklere ekzojen olarak uygulanması, 

kısmen artan glukozla uyarılan insülin sekresyonunun bir sonucu olarak plazma 

glukoz konsantrasyonlarının normalleşmesiyle sonuçlanır. Bununla birlikte, 

artık GLP-1'in tip 2 diyabetik fenotipi toplu olarak iyileştiren ve aynı zamanda 

tip 1 diyabet tedavisinde faydalı olabilecek birkaç başka anti-diyabetik etkiye 

sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu etkiler, gastrik boşalmanın yavaşlamasını 

ve tokluğun teşvik edilmesini içerir, böylece emilim için besinlerin 

mevcudiyetini azaltır ve insülin salgılanması gereksinimini azaltır. GLP-1 

ayrıca pankreatik alfa hücrelerinden glukagon sekresyonunu baskılayarak ve 

potansiyel olarak periferik dokularda insülin duyarlılığını iyileştirerek plazma 

glikoz seviyelerini düşürür. Ayrıca GLP-1, β hücresi genlerinin (GLUT2, 

glukokinaz, insülin ve PDX-1) ekspresyonunu ve beta hücresi neogenezini ve 

duktal hücrelerin insülin salgılayan hücrelere farklılaşmasını destekler. İlk 

klinik deneyler, GLP-1'in mükemmel terapötik potansiyele sahip olduğunu 

gösterse de, nispeten kısa ömürlü biyolojik aktivitesi ve dağıtım zorlukları, 

çekiciliğini sınırlamaktadır. Halihazırda bu sınırlamaların üstesinden gelmek 

için keşfedilen çeşitli yaklaşımlar arasında endojen GLP-1 salınımının mobilize 

edilmesi, doğal peptidin biyolojik aktivitesinin korunması ve uzun süreli etki 

gösteren GLP-1 analoglarının geliştirilmesi yer alır (Lam ve Kieffer, 2002). 

 

5.5.2. Yan Etkileri 

Bulantı, kusma (genellikle zamanla hafifler), diyare, daha az sıklıkta; 

konstipasyon, karın ağrısı, kalp hızında minimal artış bildirilmiştir. Ayrıca bu 

ilaçların kullanımı sırasında pankreatit vakaları, liraglutid ile akut 

komplikasyonlu safra taşı hastalığı bildirilmiştir. Esasen bu hastalıkların, 

diyabetli hastalarda zaten artmış olması nedeni ile, konu kesinlik kazanmamış 

olsa da GLP-1 grubu ilaçlar pankreatit yönünden ek izlemeye tabidir. Şiddetli 

karın ağrısı, bulantı-kusma, amilaz/lipaz yükselmesi ve radyolojik bulgular 

doğrultusunda akut pankreatit kuşkusu varsa ilaç derhal kesilmelidir. Liraglutid 

ile yapılan deneysel çalışmalarda tiroid bezinde C-hücre hiperplazisi tespit 

edilmiştir. Her ne kadar bu durumun, kemirgenlere özgü olduğuna dair veriler 

varsa da GLP-1 grubu ilaçlar medüller tiroid kanseri bakımından ek izleme 

kapsamına alınmıştır. Şüpheli hastalarda kalsitonin bakılması ve gereğinde ileri 

tetkik yapılması önerilmektedir ancak kalsitoninin bir tarama ve takip testi 
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olarak kullanımı önerilmez. Semaglutid ile diyabetik retinopatide kötüleşme 

bildirilmiştir (TEMD,2022). 

 

5.5.3. Pleotropik Etkileri 

Endotel disfonksiyonlarını düzeltirler, gastrik boşalma süresini uzatırlar, 

lipid profillerini iyileştirirler ve kan basıncını düşürürler. İnkretin bazlı 

tedavilerin uyku düzeni üzerine olumlu etkileri, anti-inflamatuar (reaktif 

protein düzeylerini düşürerek) etkileri, merkezi sinir sistemi, hepatik ve 

kardiyovasküler sağlık üzerindeki olumlu etkilerini belirten bazı veriler ileri 

sürülmüştür (Inzucchi ve diğerleri, 2015). 

 

5.6. Sodyum Glukoz Ko-transporter-2 (SGLT2) inhibitörleri 

5.6.1. Diyabetik Etkileri 

Gliflozinler olarak da bilinen SGLT2 inhibitörleri, proksimal renal 

tübüllerde glukoz emilimini inhibe ederek, plazma kan glukoz 

konsantrasyonunu düşürür, sodyum taşınmasını baskılar ve böbrekler yoluyla 

glukoz eliminasyonunu artırır. Bu sınıftaki farmakolojik ajanlar arasında 

canagliflozin, dapagliflozin ve empagliflozin bulunur. İnsülin üzerinde 

bağımsız çalıştıkları için diyabetin herhangi bir aşamasındaki hastalarda 

kullanılabilirler. 

 

5.6.2.Yan Etkileri 

En sık gözlenen yan etkiler, idrar yolu enfeksiyonları, özellikle 

kadınlarda genital mikotik enfeksiyonlar ve hacim azalmasına bağlı 

semptomlardır. Bu ilacı yaşlı hastalara ve diüretik kullananlara reçete ederken 

ekstra dikkat gösterilmelidir (Tan ve diğerleri, 2019). Genitoüriner 

enfeksiyonlar özellikle kadınlarda genital enfeksiyonlar, riskli vakalarda 

ürosepsis ve piyelonefrit bakımından dikkatli olunmalıdır (TEMD,2022) 

Poliüri, sıvı kaybı, hipotansiyon görülebilmektedir. Ayrıca öglisemik 

ketoasidoz ki sıvı kaybına bağlı olarak atipik (öglisemik veya hafif-orta 

derecede hiperglisemik) diabetik ketoasidoz gelişebileceği bilinmektedir. 

İnsülin kullanan hastalarda, tedaviye SGLT2 inhibitörleri eklendiğinde, kan 

glukoz düzeyleri normale yaklaşsa bile insülin tamamen kesilmemeli ve 

kuşkulu vakalarda ketoasidoz araştırılmalıdır. Loop diüretikleri kullananlarda 

ve yaşlı hastalarda dehidratasyon yönünden dikkatli olunmalıdır. LDL-

kolesterol ve serum kreatinin düzeylerinde bir miktar (başlangıçta geçici 

olarak) artış görülebilmektedir. Nadiren Fournier gangreni vakaları 
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bildirilmiştir. Major cerrahi (3-4 gün öne), ciddi hastalık veya enfeksiyon 

durumlarında bu ilaçların kesilmesi önerilmektedir (TEMD,2022). 

 

5.6.3. Pleotropik Etkileri 

Bu ilaçlar β-hücre fonksiyonlarını iyileştirebilir, insülin duyarlılığını 

artırabilir ve glukozürinin bir sonucu olarak glukotoksisiteyi iyileştirebilir. Kilo 

verme ve kan basıncını düşürme etkileri de vardır (Tan ve diğerleri, 2019). 

Empagliflozin ve dapagliflozin'in kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatışları 

azalttığı ve düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda tüm nedenlere bağlı ve 

kardiyovasküler ölümü azalttığı bulunmuştur (Zannad ve diğerleri, 2020; 

Nassif ve diğerleri, 2021). 

Proteinürik KBH'si olan (diyabetli veya diyabetsiz) hastalar, SGLT2 

inhibitörleri ile tedaviden fayda görebilir. Bu ajanların böbrek koruyucu 

faydalarını gösteren çalışmaların çoğu, diyabetik böbrek hastalığı olan 

hastalarda gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, birkaç büyük araştırma, 

SGLT2 inhibitörlerinin, diyabetik olmayan böbrek hastalığı olan proteinürik 

hastalarda yararlı olduğunu göstermektedir. 

 

5.7. İnsülin 

İnsülinler; glukozun hücre içine girişini sağlar. Glikojen depolanmasını 

artırır, hepatik glukoz çıkışını baskılar, periferik ve hepatik insülin duyarlılığını 

artırırlar. Yağ ve proteinlerin yıkımını inhibe ederler (TEMD,2022). Nötr 

protamin Hagedorn (NPH) insülini, oral hipoglisemik ilaç tedavisini 

desteklemek için yatmadan önce yaygın olarak kullanılırken, insülin glarjin 

(günde bir kez), detemir (günde bir veya iki kez) ve degludec gibi daha uzun 

etkili insülin analogları (günde bir kez), oral ajanlara eklenenler, A1C 

değerlerini düşürmede benzer şekilde etkilidir ve doz ve glisemik hedeflere 

bağlı olarak marjinal olarak daha az gece hipoglisemisine neden olabilir (Henry 

ve diğerleri, 1993). İnsülin her zaman etkilidir ve insülin eksikliği olan 

katabolik diyabette (örn. poliüri, polidipsi, kilo kaybı) tercih edilir.  

 

5.7.1. Yan Etkileri 

İnsülin tedavisinin en önemli ve en sık görülen komplikasyonu 

hipoglisemidir. İnsülin tedavisinin başlamadan önce kaybedilen yağ ve kas 

dokusunun yeniden kazanılması, su ve tuz tutulumu olması ve glukozürinin 

azalmasına bağlı olarak hastalarda kilo artışı beklenir. Aynı zamanda insülin 

anabolizan bir hormondur. Masif hepatomegali insülin tedavisinin nadir 

görülen komplikasyonlarındandır. Glikojen depolarının dolmasına bağlı olarak 
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gelişir. Ozmotik diürezin azalması ve Na+ tutulumuna bağlı olarak başlangıçta 

hastalarda ödem görülebilir. İnsülin alerjisi, insan insülinleri ve analog insülin 

kullanımı ile artık nadiren görülmektedir. Sürekli aynı bölgeye injeksiyon 

yapılması ve doğru rotasyon yönteminin uygulanmaması sonucu lipohipertrofi 

ve lipoatrofi görülebilir. Lipohipertrofi içine yapılan enjeksiyonda insülin 

emilimi düzensizdir, emilim hızı öngörülemez ve glisemik dalgalanmalara yol 

açabilir. Enjeksiyon bölgesini değiştirmekle (rotasyon) ve insülin iğne uçlarının 

birden fazla kullanılmaması ile lipohipertrofi gelişimi önlenebilir.  Kanama ve 

ağrı injeksiyon yapılan yerlerde görülebilen komplikasyonlardır. Ayrıca 

insülinin sızması enjeksiyon sonrası görülebilirken iğnenin 5-10 saniye kadar 

cilt altında bekletilmesi veya uzun iğne kullanılması ile insülinin sızması 

azaltılabilir. Deneysel çalışmalar hiperinsülinemi- ateroskleroz ilişkisine işaret 

etse de bu konudaki klinik kanıtlar yeterli değildir. Glargin insülin kullanımı ile 

malignite riskinde artış bildirilmiş ancak kanıtlanmamıştır (TEMD,2022) 

 

6. KOMBİNASYON TEDAVİSİ 

Kan şekeri üzerinde daha hızlı, daha etkili kontrol ve bireysel ilaçlarda 

doz azaltımı için kombinasyon tedavisine başlanır. Normalde monoterapi kan 

glukoz seviyelerini kontrol altında tutmada yetersiz kaldığında başlatılır. 

Eksojen insülin, insülin dozunun düşürülmesine izin vermek için çeşitli oral 

antidiyabetik ilaçlarla birleştirilebilir. İnsülini metformin veya TZD ile 

birleştirmek glisemik kontrolü iyileştirir. Bazal insülin, GLP-1 reseptörü 

agonistleri ile birleştirildiğinde, ağırlıktaki azalmayla birlikte A1C seviyeleri 

düşer. SGLT2 inhibitörleri esas olarak metformin veya diğer ajanlarla birlikte 

uygulanır (Eng ve diğerleri, 2014). Ayrıca hipoglisemi riskini artırmadan 

glisemik kontrolü iyileştirmek ve ağırlığı azaltmak için DPP4 inhibitörleri ile 

kombinasyon halinde kullanılabilir (Min ve diğerleri, 2018). Düşük doz 

metformin ve TZD sınıfına ait ilaçların bir kombinasyonu (pioglitazon ve 

rosiglitazon), prediyabetik bireylerin diyabet hastası olmasını önlemede 

etkinlik göstermiştir (Tan ve diğerleri, 2019). 

 

7. BARİATRİK CERRAHİ 

T2DM ve obezitesi olan hastalarda, kilo kaybıyla sonuçlanan bariatrik 

cerrahi prosedürlerinin hastaların önemli bir bölümünde diyabetin remisyonuna 

yol açtığı gösterilmiştir. Obezitenin cerrahi tedavisi, uygun   adaylarda T2DM’ 

yi tedavi etmek için bir seçenektir (Rubino ve diğerleri, 2016; American 

Diabetes Association Professional Practice Committee, 2022). 

Cerrahi tedavi; 
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*Vücut kitle indeksi (VKI) ≥40 kg/m2 (Asyalı Amerikalılarda VKI 

≥37.5 kg/m2) 

*VKI 35 ile 39,9 kg/m2 (Asyalı Amerikalılarda VKI 32,5 ila 37,4 kg/m2) 

hiperglisemi yaşam tarzı önlemleri ve optimal tıbbi tedavi ile yetersiz 

yönetildiğinde 

*VKI 30 ile 34.9 kg/m2 olan T2DM hastalarda, ilaçlarla optimal 

tedaviye rağmen hiperglisemi yetersiz yönetiliyorsa, özellikle obezite ile ilişkili 

diğer   diğer komorbiditeler varsa önerilmektedir.  

T2DM tedavisi için bariatrik cerrahi ile medikal tedaviyi karşılaştıran 

artan sayıda çalışma vardır. Bariatrik cerrahiyi tip 2 diyabet için tıbbi/yaşam 

tarzı tedavileri ile karşılaştıran çalışmaların bir meta-analizinde, cerrahi, 

tıbbi/yaşam tarzı müdahalelerinden daha etkili bir şekilde kilo verdirdiği ve 

glisemiyi iyileştirdiği bulunmuştur (Rubino ve diğerleri, 2016). Daha önce 

tıbbi/yaşam tarzı tedavisine karşı cerrahi bir denemeye katılan T2DM 316 hasta 

üzerinde yapılan ileriye dönük bir gözlemsel çalışmada, diyabet remisyonu 

(A1C ≤ yüzde 6,5 ilaçsız üç ay) sağladığı gözlemlenmiştir (Kirwan ve diğerleri, 

2022). Gözlemsel veriler mikro ve makrovasküler sonuçlarda iyileşme 

olduğunu öne sürse de (Fisher ve diğerleri, 2018; Carlsson ve diğerleri, 2017) 

mikro ve makrovasküler komplikasyonlarda iyileşme üzerine uzun vadeli, 

yüksek kaliteli çalışmalar (randomize çalışmalar) yoktur. Aynı zamanda bazı 

hastalarda diyabet nüksü (remisyona ulaşan hastaların yüzde 35 ila 50'sinde) 

bildirilmiştir (American Diabetes Association Professional Practice 

Committee, 2022). Bununla birlikte, bariatrik cerrahi, glisemiyi ilaç 

tedavisinden önemli ölçüde daha fazla iyileştirir ve çoğu hasta, ameliyattan 

sonra en az 5 ila 15 yıl boyunca glisemik yönetiminde önemli bir gelişme 

gösterir. Bu etkileyici metabolik sonuçlara rağmen, yeniden ameliyat ve 

yeniden hastaneye yatış ihtiyacı nadirdir, ancak potansiyel olarak ciddi advers 

olaylar dahil olmak üzere akut postoperatif komplikasyonlarla ilgili endişeler 

devam etmektedir ve kilo kaybını sürdürmede uzun vadeli başarı oranları 

düşüktür (Rubino ve diğerleri, 2016; Mingrone ve diğerleri,2015; Courcoulas 

ve diğerleri, 2015). Bir miktar kilo alımı, bariatrik prosedürlerin iki ila üç yılı 

içinde tipiktir ve farklı bariatrik prosedürler, farklı kilo kaybı seviyelerine ve 

buna karşılık gelen glisemide azalmalara neden olur.  

 

8.GEN TEDAVİSİ  

Son zamanlarda gen tedavisinin diyabet yönetimi için büyük bir 

potansiyele sahip olduğu keşfedilmiştir (Jaén ve diğerleri, 2017). Günümüzde, 

lentivirüs, adenovirüs ve adeno-ilişkili virüs (AAV) gibi viral teknikler ile 
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lipozomlar ve çıplak DNA gibi viral olmayan teknikler kullanılarak insülin geni 

pankreas, karaciğer, adipositler ve kas gibi farklı dokulara verilmektedir 

(Wong, Hawthorne ve Manolios, 2010). İlginç bir şekilde enteroendokrin K-

hücreleri gibi bağırsak hücrelerinin pankreas beta hücreleri ile birçok benzerlik 

gösterdikleri bulunmuştur. Enteroendokrin K-hücreleri glukoza bağımlı 

insülinotropik polipeptit (GIP) üretir ve proinsülin işlemesi için çok önemli 

olan prohormon dönüştürücüleri içerir (Ahmad, 2012). Sonuç olarak, birçok 

araştırmacı insülin üretmek ve salgılatmak için K-hücrelerini in vitro olarak 

manipüle etmeye çalıştı; ancak bu hücrelerin implantasyonu diyabeti güvenli 

bir şekilde tersine çevirmede başarısız oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, streptozotosin 

(STZ) kullanılarak diyabetik yapıldıktan sonra GIP promotörü altında insülini 

eksprese edecek şekilde modifiye edilen transgenik farelerin normal glikoz 

seviyeleri gösterdiği bulundu. Bu, K-hücrelerinin glukoz homeostazını 

sürdürmek için yeterli miktarda insülin ürettiğini gösterdi (Tudurí, Bruin ve 

Kieffer,2012).  

Bir çalışmada, insülin ve glukokinaz genleri ile kodlanan AAV 

vektörleri, STZ ile indüklenen diyabetik fare ve köpeklerin iskelet kaslarına 

uygulandı. İki genin birlikte ekspresyonu, GLUT4'ün translokasyonunu ve 

tasarlanmış kas hücrelerine glikoz alımını kolaylaştıran glukokinaz enzimini 

artırdığı bulundu. Glukokinaz enziminin ekspresyonu, tasarlanmış iskelet 

kasında glukozun glukoz-6-fosfata fosforilasyonunu hafifletir. Ayrıca, kandaki 

glikoz seviyelerini algılayan ve normoglisemiye ulaşmak için üretilen insülin 

miktarını yansıtan bir glikoz sensörü görevi görür (Romer ve Sussel,2015). 

Yeşil flüoresan protein ekspresyonunun varlığı, karaciğerdeki PDX1 

geninin glisemik kontrol sağlamak için ektopik olarak insülin salgılayacağını 

doğrulamıştır. Çalışmada, STZ kaynaklı diyabetik farelerde yüksek glikoz 

düzeyi AAV-pdx-1 geninin tedavisi ile azalmıştır. Pankreas gelişiminin 

endokrin kaderini tanımlayan bir başka gen de nörogenin 3'tür (Ngn3) 

(Schwitzgebel ve diğerleri, 2000). Hepatik hücrelerin Ngn3 içeren adenovirüs 

tarafından transfeksiyonu, insülin üretimine ve oval hücre popülasyonunun 

transdiferansiyasyonuna yol açar (Abed ve diğerleri,2012).  

Karaciğerde insülin ekspresyonunu desteklemek için kullanılan liver-

type pyruvate kinase (L-PK) modifikasyon glikoza yanıt vermeyle sonuçlandı 

ve bir aya kadar normoglisemiyi eski haline getirebildi (Handorf, Sollinger ve 

Alam,2015). 

İnsülin fragmanlarının plazmid DNA ile intravenöz enjeksiyonu yoluyla 

(Viral olmayan giriş); sıçanların karaciğerine ve kaslarına enjeksiyonu, 

sırasıyla bir hafta ve otuz hafta boyunca normoglisemi gösterdi. Karaciğer 
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enjeksiyonundaki kısa ekspresyon periyodu, DNA transpozon sistemi 

kullanılarak, genin konakçı kromozoma girmesiyle çözüldü. İnsülin içeren 

plazmit DNA'nın furin ile birlikte enjeksiyonu, kas içinde önemli ölçüde aktif 

insüline yol açtığı gösterildi (Yoon ve Jun,2002). 

  İnsan insülin geninin ex vivo transfeksiyon yoluyla pankreas veya 

karaciğer hücrelerine verilmesi ve ardından otolog greft, insülin salgılanması, 

hiperglisemi ve diyabetik komplikasyonların 47 haftadan uzun bir süre boyunca 

dikkate değer bir şekilde iyileşmesi nedeniyle domuzlar üzerinde olumlu bir 

etki göstermiştir (Chen ve diğerleri, 2008). Bu gelişme, gen susturulması 

gerçekleştiği için devam etmedi, ancak bu susturmanın mekanizması 

anlaşılamamıştır. Bir diğer başarılı yaklaşım ise insan modifiye insülin genini 

taşıyan lentivirüs vektörünün diyabetik sıçan karaciğerinin portal sistemine 

enjekte edilmesidir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu yöntem ile karaciğer hücrelerinin 

glikoza yanıt olarak insan insülinini sentezlediği gözlemlendi (Calne, Gan ve 

Lee, 2010). AAV vektör temelli gen tedavisi uygulanan çalışmalarda diyabetin 

sekonder komplikasyonlarının önlenmesinin yanı sıra uzun süreli glisemik 

kontrolü güçlendirdiğini ortaya koymuştur (Jaén ve diğerleri, 2017). Viral ve 

viral olmayan gen tedavisi umut verici sonuçlar vermektedir. 

 

9. Β-HÜCRELERİNİ VE Β-HÜCRELERİNİN 

REJENERASYONUNU HEDEFLEYEN DİYABETİK TEDAVİ 

9.1. Trans-farklılaşma 

Trans-farklılaşma, farklılaşmış bir hücreden diğer hücrelere dönüşüm 

süreci olarak açıklanır. Hücrenin yeniden programlanmasına dayanır, yetişkin 

pankreasın pankreatik progenitör hücrelerinden yeni β-hücrelerini oluşturur 

(Aguayo-Mazzucato ve Bonner-Weir, 2018).  

Bonner-Weir ve ark. diyabette β-hücrelerinin tükenmesi üzerine, kalan 

β-hücrelerinin artan proliferasyonunun β-hücre rejenerasyonuna katkıda 

bulunduğunu göstermiştir (Bonner-Weir ve diğerleri, 2010). Son zamanlarda 

araştırmacılar, farklı hücre türlerini kullanarak β-hücrelerinin yenilenmesini 

indükleyen terapi üzerinde çalışmaktadırlar. Araştırmacılar, pankreasta 

pankreatik progenitör hücrelerin transdiferansiyasyonu yoluyla β-hücrelerinin 

yenilenme yeteneğine inanmaktadır. Pankreas ekzokrin hücreleri, örneğin 

asiner hücre ve duktal epitel hücresi, pankreas soyunun özellikleri ve 

farklılaşma potansiyelleri nedeniyle β-hücrelerinin yenilenmesi için en uygun 

hücreler olarak seçilmektedir. Doğumdan sonra pankreatik kanallarda 

pankreatik progenitör hücrelerden β-hücre neogenezi olabileceğine dair 

varsayımlar vardır. Yetişkin pankreas duktal dokusunda β-hücrelerinin 
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gelişebileceğini kanıtlayan araştırmalar da bulunmaktadır (Kim ve Lee, 2016).   

Ayrıca, tüm çalışmalarda gerçek bir insan mikro ortamı yerine hayvan 

modelleri kullanıldığından, donör organ eksikliği ve bağışıklık baskılayıcılar 

klinik uygulamalarını sınırlar.  Pankreatik progenitör hücrelerin β-hücrelerine 

trans-farklılaşmasının yanı sıra, zebra balığında β-hücreleri ablasyon modeli 

uygulanarak α-hücrelerinin β-hücrelerine dönüşme kabiliyeti ile ilgili 

çalışmalar yapılmıştır, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (Kono ve 

diğerleri,2014). Trans-farklılaşmanın başka bir örneği, glukagon salgılayan α-

hücrelerinin β-hücrelerine farklılaşma yeteneğidir. Ayrıca, pankreatik δ-

hücreleri, yalnızca yavrularda β-hücrelerine dönüşebilir (Tan ve diğerleri, 

2019). 

 

9.2.Kök Hücreler 

Embriyonik gelişim boyunca, multipotent progenitörler hücreleri içeren 

pankreas epiteli diğer duktal, endokrin ve ekzokrin gibi pankreas hücrelerine 

dönüşebilmektedir (Guney ve Gannon, 2009). Bu konu ile ilgili yapılan 

çalışmaların temel sorunu, çalışmalar için embriyonik aşamada insan kök 

hücresi kullanımının gerekli olmasıdır. Bu durum şüphesiz etik sorunu 

gündeme getirmekte, çalışmalar için bir sınırlama oluşturmaktdır. Bu 

sınırlamayı aşmak için, uyarılmış pluripotent kök hücreler (iPSC'ler), somatik 

hücre çekirdeğinin yeniden programlanması yoluyla üretilmektedir. 

(Medvedev, Shevchenko ve Zakian SM, 2010) iPSC'ler, embiryonik kök 

hücrelere (ESC) benzer özelliklere sahiptir. iPSC'ler küçük moleküller ve 

ribonükleik asitler tarafından üretilebilir. iPSC'ler çoğu hastayla genetik olarak 

eşleşir, bu nedenle bağışıklık reaksiyonlarını önler. iPSC'ler, hastaya özel hücre 

replasman tedavisi uygulama olanaklarını artıran ESC'lere kıyasla küçük bir 

farka sahiptir (Wazen ve diğerleri, 2014). Diyabetik farelere nakledildikten 

sonra, 2 hafta içinde, yeni kök hücre türevi β-hücreleri, yüksek glikoza yanıt 

olarak insülin salgılar ve normoglisemik seviyeyi korur. Bu verim, gelecekte 

diyabetik hastalar için β-hücre replasman tedavileri olarak ESC veya iPSC'lerin 

uygulanma potansiyelini güçlendirmektedir (Millman ve diğerleri, 2016).   

Diyabetikte mezenkimal kök hücre (MSC) tedavisinin 

immünomodülatör mekanizmalar yoluyla sağladığı avantajlardan bahseden 

birçok çalışma bulunmaktadır. Araştırmacılar hiperglisemi kontrolünde bir 

iyileşme olduğu konusunda hemfikirdir. Bununla birlikte, MSC tedavisinin 

diğer tedavi yaklaşımlarıyla birlikte kullanılması daha çok tercih edilir. Güçlü 

histolojik kanıtlar, farklılaşmamış MSC'lerin doğrudan yeni β-hücrelerini 

üretmediğini savunmaktadır (Kono ve diğerleri, 2014). Ayrıca, MSC 
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kültüründen elde edilen ortam, diyabetik farelere enjeksiyon edildikten sonra 

etkili terapötik sonuçlar elde edilmiştir (Kadam ve diğerleri, 2010). Bu strateji, 

hücresiz yapısı nedeniyle başarılı bir tedavi sağlar, sonuç olarak otoimmünite 

ve onkogenez sorunlarını önler. Sonuç olarak, toplama teknikleri optimize 

edilirse, MSC ortamı, insülin bağımlılığını azaltmak için diğer standart ve 

köklü tedavilerle birlikte veya diğer pluripotent kaynaklardan türetilen insülin 

üreten hücrelerin nakli ile birlikte kullanılabilir (Zang ve diğerleri, 2017). 

Kemik iliği kök hücreleri (BMSC), hasarlı β-hücrelerini değiştirmek için 

kullanılır, ancak düşük seviyelerde insülin üretir. Neyse ki, adipoz doku düşük 

immünojeniteye sahiptir, daha yüksek immünomodülatördür ve kemik 

iliğinden daha fazla kök hücre üretme yeteneğine sahiptir (Frese, Dijkman ve 

Hoerstrup, 2016). Mezenşimal multipotent kök hücreleri (ADSC) ile birçok 

çalışma yapılmış ve farklı sonuçlar bulunmuştır. Bir çalışmada, ADSC insülin 

üreten hücrelere (IPC'ler) farklılaştırıldı, ardından STZ uygulanarak diyabetik 

yapılan sıçanların pankreasına IPC'ler enjekte edildi. Histolojik analiz, dağınık 

çoğalmış adacık hücreleri ile pankreatik rejenerasyon sürecinin indüklendiğini 

ortaya çıkardı. İlginç bir şekilde, IPC sıçanlarının pankreası kontrol grubu 

sıçanlarına benzer göründü ve kontrol (diyabetiksiz) grupla karşılaştırıldığında 

IPC nakledilen grup ile serum glukozunda dikkate değer bir fark bulunamadı. 

Başka bir çalışmada, ADSC'lerin infüzyonu, adacık β-hücrelerini ve adacık 

anjiyogenezini düzenleyerek hiperglisemiyi iyileştirebildiği, hücre apoptozunu 

azaltabildiği ve insülin duyarlılığını geliştirebildiği gösterildi (Hu ve diğerleri, 

2015).  Başka bir çalışma sonucunda da, insan göz kapağı yağ dokusundan 

türetilen kök hücrelerin kullanılmasının, tip 2 diyabetik farelerde insan insülini 

ve c-peptit düzeylerinin artmasına neden olduğu bulunmuştur (Nam ve 

diğerleri, 2014). IPC'lere farklılaşmak için BM-MSC'yi indüklemeye yönelik 

ilk deneme, fare pdx-1 ve Xie ve diğerleri için kodlayan adenoviral vektörler 

uygulanarak yapılmıştır. Üretilen IPC'ler, glikoza bağımlı bir şekilde insülini 

serbest bırakma kapasitesi göstermiştir (Morisco ve diğerleri, 2005).  

Birçok çalışma göbek kordonu (UC)-MSC'ler, özellikle Wharton'un jöle 

türevli MSC'leri (WJ-MSC'ler) ve BM-MSC'ler, WJ-MSC'lerin, BM-

MSC'lerdekinden daha olgun bir β-hücresi fenotipine doğru farklılaşma 

potansiyelinde bir üstünlük gösterdiği sonucuna varmışlardır (Wu vi diğerleri, 

2009).   Sonuç olarak, güvenliği ve etkinliği doğrulanırsa ADSC'lerin T1DM 

ve T2DM'li hastalar için uygun bir terapötik strateji olabileceği söylenmektedir 

(Amer ve diğerleri, 2018). İnsan plasentasından türetilen MSC (PD-MSC), 

insülin üretme yetenekleri nedeniyle bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Bir 

pilot çalışmada, 10 T2DM hastası için intravenöz enjeksiyondan sonra PD-
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MSC'nin etkisini test etmişlerdir Veriler, 10 hastanın hepsinde A1C’de önemli 

bir azalma olduğunu ve insülin ve C-peptit düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

ortaya koymuştur (Jiang ve diğerleri,2011). 

 

9.3.β-hücrelerinin kendini kopyalamasını geliştirme 

β-hücre replikasyonunu veya β-hücrelerinin kendini replikasyonu 

yoluyla genişlemeyi teşvik etmek, gelecekte de bir diyabetik tedavi olarak 

kabul edilebilir. β-hücreleri bebeklik döneminde hareketsizdir.( Migliorini, 

Bader ve Lickert, 2014)  Bununla birlikte, β-hücreleri, örneğin obezite ve 

gebelik gibi belirli koşullar altında yine de çoğalabilir (Linnemann, Baan ve 

Davis, 2014).  Bağırsak hücrelerinden GLP-1, osteoblast türevli hormon, 

osteokalsin ve tiroid hormonunu içeren çeşitli dolaşım faktörlerinin β 

hücrelerini çoğalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, MAPK ve PI3K/Akt yolları, β-

hücre proliferasyonunu düzenler (Lake, Corrêa ve Müller, 2016). 
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Giriş 

İskelet kasının diğer dokular ile iletişimi miyokinler olarak bilinen 

moleküllerin salınımı ile sağlanmaktadır. Miyokinler, miyositler tarafından 

üretilen hormonlardır. Bu hormonlar, otokrin, parakrin ve endokrin bir şekilde 

etki edebilirler. Kas tarafından üretilen ve kan dolaşımına salgılanan 

miyokinler, hücresel metabolizmaya birçok fayda sağlayabilir (insülin 

direncinde azalma, glikoz alımında artış ve yağ dokusunda azalma gibi) ve 

kan miyokin seviyeleri egzersizle değiştirilebilir. Egzersizin olumlu 

etkilerinin miyokinler tarafından sağlandığı öne sürülmüştür. Miyokinler 

etkilerini bilişsel fonksiyonlar, lipid ve glukoz metabolizması, beyaz yağın 

esmerleşmesi, kemik oluşumu, endotel hücre fonksiyonu, hipertrofi, deri 

yapısı ve tümör büyümesi üzerinde gösterirler. Yeni miyokinlerin ve bunların 

spesifik rollerinin tanımlanması, yeni terapötik hedeflere yol açacaktır.  

Miyokinler 

Kas, vücuttaki en büyük dokudur ve toplam vücut ağırlığının yaklaşık 

%30-40'ını oluşturur. İskelet kasları öncelikle kas lifi kasılmalarına bağlı olan 

postür, hareket ve solunum için gerekli olan mekanik aktiviteleri ile 

karakterize edilir. (Severinsen ve diğerleri, 2020, Pedersen, 2013). Ancak 

iskelet kası sadece lokomotor sistemimizin bir bileşeni değildir. Son kanıtlar, 

iskelet kasını bir salgı organı olarak tanımlamıştır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, iskelet kasının egzersize yanıt olarak 

kas ve beyin, yağ dokusu, kemik, karaciğer, bağırsak, pankreas, vasküler 

hücreler ve cilt dahil olmak üzere diğer organlar arasında iletişime izin veren 

miyokinler ürettiğini göstermektedir (Severinsen ve diğerleri, 2020). 

Miyokinler, öncelikle artan enerji taleplerine yanıt olarak ve hücre çoğalması 

ve farklılaşması sırasında miyositler tarafından üretilen hormonlardır. Bu 

hormonlar, otokrin, parakrin ve endokrin bir şekilde etki edebilirler. 

Miyokinler insan vücudunda immün düzenleyici bir role sahiptir. 

Miyokinlerin bir diğer önemli etkisi de yağ dokusu ile etkileşimde enerji 

homeostazını düzenlemesidir. Ayrıca kas liflerinin büyümesini ve 

yenilenmesini etkiler, anjiyogenezi uyarırlar, glikoz metabolizmasının 

düzenlenmesinde yer alırlar ve lipidler üzerinde kanıtlanmış bir etkiye 

sahiptirler (Zuzana ve Stepan, 2015). Çeşitli işlevleri göz önüne alındığında 

miyokinler, obezitenin yanı sıra kas büyümesi ve rejenerasyon 
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bozukluklarının tedavisinde ileriye dönük bir terapötik hedef sunabilir. 

Bilinen miyokinler irisin, interlökin (IL)-6, beyin kaynaklı nötrotropik faktör 

(BNDF), fibroblast büyüme faktörü (FGF) 21, miyostatin, miyonektin, ve 

Interleukin-15 (IL-15)’dir. 

Irisin 

Irisin fibronektin tip III domain içeren protein 5 (FNDC5)’in bir parçası 

olan bir proteindir. Hücre kültürü çalışmaları, irisinin UCP1 ekspresyonunu 

ve diğer kahverengi yağ benzeri genleri uyardığını göstermiştir (Boström ve 

diğerleri, 2012).  

Bostrom ve ark. (Boström ve diğerleri, 2012), iskelet kasında fiziksel 

aktivitenin, fibronektin tip III alanı içeren protein 5'in (FNDC5) sentezinden 

sorumlu olan transkripsiyonel düzenleyici peroksizom proliferatör-aktive 

edilmiş reseptör-γ ko-aktivatör la'yı (PGC-la) indüklediğini bulmuşlardır. 

PGC1α, transkripsiyonel biyolojik sistemlerde enerji metabolizmasının 

programlanmasına aracılık eder, birçok hücre tipinde mitokondriyal 

biyogenez, anjiyogenez, lif tipi anahtarlama ve oksidatif metabolizmayı 

kontrol eder. FNDC5'in C-terminal kısmı sitoplazmada bulunurken, hücre dışı 

N-terminal kısmı irisin olarak dolaşıma salınır. Bu nedenle irisin, FNDC5'in 

iskelet kaslarında proteolitik bir bölünme ürünüdür. İrisin, iskelet kasları 

tarafından glikoz alımını kolaylaştırır, hepatik glikoz ve lipid metabolizmasını 

iyileştirir, obezite ve metabolik sendromun neden olduğu hiperlipidemi ve 

hiperglisemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Dinas ve diğerleri, 2017) ve 

bu nedenle insülin duyarlılaştırıcı bir hormon görevi görür. 

Sonuç olarak, dolaşımdaki irisin seviyeleri, egzersize bağlı faaliyetlerde 

bulunan kişilerde artar ve daha az aktif ve hareketsiz olanlarda kademeli 

olarak azalır. Bu nedenle, egzersizin kardiyovasküler, obezite, diyabet, iskelet 

ve diğer hastalıklar üzerindeki genel yararlı sağlık etkileri göz önüne 

alındığında, irisinin bu hastalıklarla ilişkili çeşitli işlevlerde ve henüz 

keşfedilmemiş diğer işlevlerde önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir 

(Dinas ve diğerleri, 2017, Lidia ve diğerleri, 2019). 

Miyostatin 

Miyostatin, kas hücresi büyümesini inhibe etmek için miyositler 

tarafından üretilen ve salınan bir proteindir. Miyostatin geni tarafından 

kodlanır. Miyostatin, TGF beta protein ailesinin üyesi olan bir büyüme 
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farklılaşma faktörüdür. İskelet kaslarında bol miktarda eksprese edilir, ancak 

aynı zamanda kalp kaslarında ve yağ dokularında daha az miktarda eksprese 

edilir (Lidia ve diğerleri, 2019). Sağlıklı genç erkeklerin plazmasındaki 

miyostatin seviyeleri, egzersiz öncesi ile karşılaştırıldığında egzersizden 

sonraki 24 saat içinde önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir (Kazemi, 2016). 

İnsanlarda, miyostatin geninde mutasyon olan bireylerde önemli ölçüde 

artmış kas kütlesi ve kas gücünün olduğu saptanmıştır (Schuelke ve diğerleri, 

2004). Bu nedenle miyostatin, kas kaybının tedavisi için umut verici bir hedef 

molekül olarak kabul edilir. 

Interleukin 6 (IL-6) 

Interleukin 6 (IL-6) 2000 yılında tanımlandı ve üzerinde en çok 

çalışılan miyokinlerden biridir (Steensberg ve diğerleri, 2000, Pedersen ve 

Febbraio, 2008). Kas kasılmalarına cevap olarak kaslardan salgılanır, iskelet 

kaslarının merkezi ve periferik organlarla iletişim kurmasını sağlar (Pedersen 

ve Febbraio, 2008). IL-6'nın dolaşım seviyesi insanlarda kas kasılmasının hem 

süresi hem de yoğunluğundan etkilenir (Steensberg ve diğerleri, 2000, Helge 

ve diğerleri, 2003). İlginç bir şekilde, IL-6 egzersiz sonrası salınır ve insülinin 

etkisini artırır.  

Bununla birlikte, IL-6 aynı zamanda obezite ile ve insülin direnci de 

ilişkilidir (Pedersen ve Febbraio, 2008). IL-6, glikoz metabolizması üzerinde 

insülin benzeri bir etkiye sahiptir. IL-6, AMP ile aktive olan protein kinaz ve 

PI3K-Akt sinyal yolakları aracılığıyla insanlarda insülinle uyarılan glikoz 

kullanımını, ayrıca glikoz alımını ve in vitro yağ asidi oksidasyonunu artırır 

(Al-Khalili ve diğerleri, 2006). 

Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) 

Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), tropomiyozinle ilişkili kinaz 

reseptörü B (TrkB) yoluyla nöronal hayatta kalma, plastisite, büyüme ve 

ölümü düzenleyen nörotrofin büyüme faktörleri ailesinin ikinci üyesidir. 

Başlangıçta BDNF daha çok sinir sistemi gelişimi ve işlevi ile ilişkili olarak 

çalışılmıştır (Clow ve Jasmin, 2010). Bununla birlikte, birkaç nörotrofin 

reseptörünün ifadesi iskelet kaslarında tanımlanmış, bu durum BDNF'nin 

iskelet kaslarında da belirli rolü olduğunu göstermektedir. Bazı çalışmalar, 

akut veya kronik egzersizden hemen sonra serum BDNF'de değişiklik 

olmadığını bildirmiştir. Öte yandan, çeşitli çalışmalar dolaşımdaki BDNF'nin 
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fiziksel egzersizle arttığını göstermiştir (Ferris ve diğerleri, 2007, Yarrow ve 

diğerleri, 2010). İskelet kası hücrelerinde, BDNF mRNA ekspresyonu kasılma 

ile artar ve AMP ile aktive olan protein kinazın aktivasyonu yoluyla yağ 

oksidasyonu artar (Matthews ve diğerleri, 2009). Genel olarak, bu çalışmalar 

kas kaynaklı BDNF'nin kas yaralanmasından hemen sonra kas yenilenmesini 

düzenlemek için önemli olduğunu göstermektedir. 

Miyonektin 

Miyonektin, iskelet kaslarından salgılanan yeni bir besine duyarlı 

miyokindir (Seldin ve diğerleri, 2012, Peterson ve diğerleri, 2014). 

Miyonektin kas kasılması ile kan dolaşımına salınır ve yağ asidi taşıma 

genlerinin ekspresyonunu artırarak hücrelere yağ asidi alımını teşvik eder 

(Seldin ve diğerleri, 2012). Bu nedenle fonksiyonel olarak insüline 

benzer.Miyonektin, sıçan iskelet miyositlerinde AMPK sinyal yolunun 

aktivasyonu yoluyla glikoz alımını ve yağ asidi oksidasyonunu artırır (Park ve 

diğerleri, 2009). Seldin ve arkadaşlarının (Seldin ve diğerleri, 2012) yaptığı 

bir çalışmada miyonektin ekspresyonunun ve yüksek dolaşım seviyelerinin, 

bir gecelik açlığın ardından yeniden beslenmeyle indüklendiğini 

göstermişlerdir. Rekombinant miyonektinin in vivo infüzyonu, kısmen 

hücresel lipit alımını teşvik ederek ve lipit alımında yer alan genlerin 

ekspresyonunu artırarak dolaşımdaki serbest yağ asitleri seviyelerini 

düşürmüştür (Seldin ve diğerleri, 2012). İlginç bir şekilde, gece boyunca aç 

bırakılan farelere glikoz veya emülsiyon haline getirilmiş yağ verildiğinde 

dolaşımdaki miyonektin düzeylerinin arttığı gösterilmiştir (Seldin ve Wong, 

2012). 

Asidik ve Sisteinden Zengin Salgılanmış Protein (SPARC) 

SPARC/osteonectin'i hem insanların hem de sıçanların iskelet 

kaslarından salınan yeni bir miyokin olarak bildirmiştir, Daha önce 

tanımlanmış olmasına rağmen egzersizden sonra fareler (Aoi ve diğerleri, 

2013). Egzersizle uyarılan SPARC sekresyonunun, kolon kanseri hücrelerinde 

apoptozu artırarak kolon tümör oluşumunu inhibe ettiği gösterilmiştir (Aoi ve 

diğerleri, 2013). SPARC ekspresyonunun ayrıca Duchenne kas distrofisi ve 

konjenital kas distrofisi gibi kalıtsal ve idiyopatik kas kaybı hastalıklarında 

arttığı gösterilmiştir (Jorgensen ve diğerleri,2009). SPARC aşırı ekspresyonu, 

kas progenitör hücre dizisi C2C12'deki miyojenik farklılaşmayı neredeyse 
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tamamen ortadan kaldırdığı gösterilmiştir (Petersson ve diğerleri, 2013). 

Böylece SPARC, kas uydu hücrelerinde kas hasarının onarımında belirli bir 

fonksiyonel rol oynayabilir. Bununla birlikte, şu anda miyokinlerin rolü ile 

ilgili çok sınırlı çalışma mevcuttur. Daha ileri çalışmaların öncelikle kas 

gelişimi ve rejenerasyonunda SPARC'ın ekspresyon profilini ve rolünü 

belirlemesi ve altta yatan sinyal yollarının da ayrıntılı olarak incelenmesi 

gerekir. 

BAIBA 

3-amino-2-metilpropanoik asit olarak da bilinen BAIBA, memelilerde 

timin ve valin metabolizmasının iskelet kası tarafından üretilen ve buradan 

salgılanan küçük moleküllü bir katabolitidir. BAIBA, egzersiz sırasında 

PGC1α'ya bağımlı bir mekanizma yoluyla artan, insülin duyarlılığını artıran 

ve yüksek yağlı diyetin neden olduğu obeziteye karşı koruyan yeni bir 

koruyucu miyokindir (Shi ve diğerleri,2016, Jung ve diğerleri, 2015). Diğer 

miyokinlere benzer şekilde, BAIBA’nın aşırı ekspresyonu farelerde yağ asidi 

oksidasyonunu arttırır ve lipogenezi azaltır, bu da vücut yağ yüzdesinin 

düşmesine neden olur (Roberts ve diğerleri, 2014). BAIBA, egzersiz sırasında 

iskelet kasında üretilir ve T2D ve alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer 

hastalığı dahil olmak üzere obeziteye bağlı metabolik bozukluklara karşı 

koruma sağlar. Palmitata maruz kalan C2C12 miyositlerinin ve yüksek yağlı 

diyet ile beslenen farelerin iskelet kaslarının BAIBA tedavisi, insülin reseptör 

substratı (IRS)-1/Akt aracılı insülin sinyal yolağındaki kusurları iyileştirdiği 

gösterilmiştir. Ek olarak, BAIBA infüzyonu farelerde yüksek yağlı diyetin 

neden olduğu kilo alımını tersine çevirdiği ve glikoz toleransını iyileştirdiği 

gösterilmiştir. BAIBA ayrıca inhibitör κBa(IκBa) fosforilasyonunu, nükleer 

faktör κB (NFκB) nükleer translokasyonunu baskılarken, fare iskelet kası ve 

C2C12 hücrelerinde AMPK fosforilasyonunu ve peroksizom proliferatörle 

aktive olan reseptör gama (PPARδ) ekspresyonunu destekler (Shi ve 

diğerleri,2016). Böylece BAIBA tedavisi, insülin direncine karşı koruma 

sağlar, iltihaplanmayı önler ve AMPK-PPARδ yolu aracılığıyla iskelet 

kasındaki β-oksidasyonu iyileştirir. Şimdiye kadar tartışılan diğer 

miyokinlerin çoğunda olduğu gibi, BAIBA da parakrin bir şekilde iletişim 

kurar, bu sayede beyaz adipoz dokunun esmerleşmesini arttırır ve peroksizom 

proliferatörle aktive olan reseptör α (PPARa) aracılı mekanizmalar yoluyla 
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karaciğerde β-oksidasyonu arttırır(Jung ve diğerleri, 2015).  Bu nedenle 

BAIBA tedavisi, glikoz toleransını, β-oksidasyonu iyileştirerek ve 

enflamatuar yolları baskılayarak yüksek yağlı diyetin neden olduğu obeziteyi 

önlediği bildirilmiştir (Petersson ve diğerleri, 2013, Begriche ve diğerleri, 

2008). 

Interleukin-15 (IL-15) 

Interleukin-15 (IL-15), interlökin-2 (IL-2)'e benzer bir yapıya sahip bir 

sitokindir.1994'te T hücresi büyüme faktörü olarak karakterize edildi (Steel ve 

diğerleri, 2012). Daha sonra, birkaç çalışma IL- 15’in düzenli egzersiz sonucu 

kaslardan salgılanan bir miyokin olduğunu gösterdi (Pedersen, 2011; Tamura 

ve diğerleri, 2011; Brunelli ve diğerleri, 2015). Ayrıca, IL-15 mRNA 

ekspresyonu, miyoblast farklılaşması ile birlikte artar (Pedersen ve Febbraio, 

2008). Destekleyici olarak, birkaç çalışma fare C2 iskelet miyojenik hücre 

hattında eksojen olarak işlenmiş IL-15 veya IL-15 aşırı ekspresyonunun 

miyoblast farklılaşmasını sağladığını ve kas kütlesini artırdığını gösterdi 

(Quinn ve diğerleri, 1995, 2002). Kanser kaşeksisi olan sıçanlarda, IL-15 

tedavisi, ATP'ye bağlı ubikuitin proteolitik yolunun inhibisyonu yoluyla 

protein bozulmasını baskılayarak iskelet kası kaybını azalttığı gösterilmiştir 

(Carbove diğerleri, 2000). IL-15 uygulamasının, distrofik mdx farelerinde 

artan kas lifi kesit alanı ve azalan kollajen birikimi ile diyafram gücünü 

geliştirdiği saptanmıştır (Harcourt ve diğerleri, 2005). Aksine, IL-15'in 

sistemik infüzyonu, kemirgenlerin iskelet kaslarında kas atrofisine neden 

olduğu gösterilmiştir (Pistilli ve Alway, 2008). IL-15 tedavisi, Jak3/STAT3 

sinyal yolunun (Krolopp ve diğerleri, 2016) veya AMPK sinyal yolunun 

(Gray ve Kamolrat, 2011) aktivasyonu yoluyla iskelet kası hücrelerinde 

glukoz alımını arttırdığı saptanmıştır. Ek olarak, Quinn L ve ark, IL15 

transgenik farelerin, vahşi tip farelere kıyasla daha düşük kas kütlesi ile bile 

artan yağ oksidasyonu, enerji harcaması ve koşma dayanıklılığı sergilediğini 

bildirdi. İlginç bir şekilde, bu fareler ayrıca kasların daha oksidatif bir 

fenotipe dönüştüğünü gösteren troponin I ve miyozin ağır zincir mRNA 

izoformunu da eksprese etti (Quinn ve diğerleri, 2013; Chalkiadaki ve 

diğerleri, 2014). Yukarıdaki tartışmalı raporlar, IL-15'in normal ve patolojik 

koşullara göre farklı davrandığını göstermektedir. Bu nedenle, farklı 

fizyolojik koşullar arasında IL-15'in değişen rollerini etkileyen farklı 
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faktörlerin açıklığa kavuşturulmasına yönelik ileri çalışmaların yapılması 

gereklidir. 

Sonuç 

Miyokinler kas kütlesini etkiler ve glikoz, lipid metabolizması ve 

iltihaplanma üzerinde etkilere sahiptir, böylece enerji homeostazına ve 

obezite, diyabet ve diğer hastalıkların patogenezine katkıda bulunur. Son 

veriler, kas kasılması ile düzenlenen miyokinlerin, düzenli fiziksel aktivitenin 

sağlığı geliştirici etkilerine aracılık etmede önemli bir rol oynayabileceğini 

düşündürmektedir. Yeni miyokinlerin ve bunların spesifik rollerinin 

tanımlanması, muhtemelen yaşam tarzıyla ilgili hastalıklar için yeni terapötik 

hedeflere yol açacaktır. Bununla birlikte, çeşitli miyokinlerin biyolojik olarak 

tanımlanması, bu molekülleri, örneğin kanser, diyabet veya nörodejeneratif 

hastalıkları olan kişiler için spesifik fizyolojik ve metabolik tepkileri 

indüklemek için yeterli olan egzersiz miktarını, yoğunluğunu ve modunu 

izlemek için yararlı biyobelirteçlerin belirlenmesine olanak sağlayacaktır. 

Egzersize bağlı miyokinlerin tip 2 diyabet, obezite ve kas atrofisi dahil olmak 

üzere kronik veya metabolik hastalıklarla nasıl ilişkili olduğunu belirlemek 

için daha fazla araştırmaya açıkça ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

Bazı yeni biyobelirteçler sayesinde akut böbrek yetmezliğinin erken 

teşhisi, hastalık şiddetinin belirlenmesi ve hastalığın erken safhalarında 

müdahale, yeni tedavilerin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Akut böbrek 

hasarı (ABH), patojenik mekanizmadan bağımsız olarak tüm akut hasar 

biçimlerini kapsayan karmaşık bir klinik bozukluktur ve kötü sonuçlarla 

ilişkilendirilmektedir. Hastanede yatan hastalarda ve özellikle kritik hastalarda 

endişe verici bir hızla artan akut böbrek hasarı, geleneksel olarak bozulmuş 

glomerüler filtrasyondan kaynaklanan artan kreatinin düzeyi veya azalan idrar 

hacmi temelinde teşhis edilir. Kreatinin bazlı bir teşhis, klinisyenlerin ABH 

tedavisine zamanında müdahale etmesi için yeterli değildir. Glomerüler 

filtrasyon bozukluğu sıklıkla tübüler hasardan önce geliştiğinden tübüler 

hasarın tespiti, hasarın fazına, temel böbrek fonksiyonuna ve komorbiditelere 

göre akut böbrek hasarının daha erken teşhisini sağlar. Böbrek hasarının erken 

teşhisi için daha hassas, spesifik yeni belirteçler önerilmiştir.  

Bu bölümde, yeni ABH biyobelirteçlerini tanımlamak, çeşitli klinik 

durumlardaki performansını ve hastalık şiddetinde oynadıkları rolü 

özetlemektedir. 

 

Genel bilgi 

Akut böbrek hasarı (ABH), böbrek boşaltım fonksiyonunun bir belirteci 

olan serum kreatininin artışı ve idrar üretiminin kantitatif bir belirteci olan idrar 

çıkışının azalmasıyla belirlenen, ciddi morbidite ve mortalite ile ilişkili 

karmaşık bir klinik bozukluktur ve kötü klinik sonuçlarla ilişkilendirilmeye 

devam etmektedir. ABH, genellikle saatler veya günler içinde ortaya çıkan, 

genellikle oligüri ile birlikte böbrek fonksiyonunun ani kaybını tanımlar 

(Kellum ve diğerleri, 2021). Özellikle hastanede yatan kritik hastalarda sık 

görülen ABH, tek bir hastalık değil sepsis, kardiyo-renal sendrom ve idrar yolu 

tıkanıklığı gibi çeşitli sendromlar topluluğudur. Hastaların çoğunda genelde 

böbrek fonksiyonlarında düzelme görülürken birçok hasta ciddi böbrek 

yetmezliği ile diyalize bağımlı hale gelir (Kliger ve diğerleri, 2013).  

Ancak karmaşıklığına rağmen ABH, geleneksel olarak tek bir hastalık 

şeklinde değerlendirilir ve anatomik lokalizasyonuna göre ABH, prerenal, renal 

ve post-renal kategorilere ayrılır. ABH tanım ve evrelemesi, daha önce 

tanımlanmış olan risk, yaralanma, kayıp, ABH ağı (AKIN) 
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kriterlerine dayanmaktadır (Mehta ve diğerleri, 2007).  ABH, Böbrek Hastalığı 

İyileştirme Küresel Sonuçları (KDIGO) klinik uygulama kılavuzlarında, 

aşağıdakilerden herhangi biri olarak tanımlanır:  

Serum kreatinin değerinde 48 saat içinde ≥0,3 mg/dl artış veya önceki 7 

gün içinde meydana geldiği bilinen veya tahmin edilen serum kreatininde 

başlangıç değerinin ≥1.5 katına kadar bir artış veya 6 saat boyunca <0.5 

ml/kg/saat idrar hacmi. ABH 3 evreye ayırılmıştır;  

1.evre: bazal serum kreatinin düzeyinde son 48 saat içerisinde >0.3mg/dl 

ve /veya son 7 gün içerisinde 1.5-1.9 kat artış olması; 2.evre: 2-2.9 kat artış 

olması; 3.evre: 3 kat artması veya en az >4 mg/dL olması veya renal replesmen 

tedavisi başlanması olarak tanımlanmıştır (Khwaja, 2012). 

 

Tanı 

ABH'nin klinik değerlendirilmesi anamnez, fizik muayene, renal 

ultrason, idrarın rutin/kimyasal analizi ve çeşitli laboratuvar testlerini içerir.  En 

yaygın belirti olan oligüri, özgül ve duyarlı değildir (Mehta ve diğerleri, 2007). 

Üre ve kreatinin konsantrasyonları en yaygın kullanılan parametrelerdir. Ancak 

kreatininin tübüler hasarın değil, GFR'nin belirteci olmasına rağmen serum 

kreatinin kullanımına olan güven, ABH tanı ve tedavisinde gecikmeye yol 

açar. Şiddetli ABH yüksek mortalite oranı ile ilişkili olduğundan, bu yaygın, 

ancak genellikle gözden kaçan klinik durumun ağır yükünden kaçınmak için 

tüm önleyici tedbirler alınmalıdır. Dolayısıyla bu tür yaralanmaların hassas ve 

spesifik biyobelirteçlerinin araştırılması ABH'nin erken tespitinin başarılı erken 

müdahale stratejilerinin geliştirilmesine yol açacaktır. 

 

Yeni Biyobelirteçler 

Yeni biyobelirteçler böbrek hastalığının altında yatan patofizyolojik 

mekanizmalar hakkında bilgi sağlayabilir, hastalığın ilerlemesini, ciddiyetini ve 

ilişkili kardiyovasküler ve/veya tüm nedenlere bağlı mortaliteyi tahmin edebilir 

(Ronco ve diğerleri, 2017). Böbrek hasarı veya stresin biyolojik belirteçleri tanı 

ve tedaviye rehberlik ederek böbrek hasarının erken tespiti ve spesifik tedaviler 

ile ABH’nin ilerlemesinin önlenmesini sağlayabilir (Deng ve diğerleri, 2017). 

Son yıllarda, böbrek hasarı biyobelirteçleri büyük ilgi 

görmüştür. Günümüzde ABH’nin erken tanı ve tedavisinde 20’den fazla yeni 

biyobelirteç üzerinde çalışmalar mevcut olup, bir kısmı; nötrofil jelatinazla 
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ilişkili lipokalin (NGAL), Böbrek Hasarı Molekül 1 (KIM-1), İnterlökin-18 

(IL-18), İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein 7 (IGFBP7), 

Karaciğer Tipi Yağ Asidi Bağlayıcı Protein (L-FABP), Kalprotektin, Doku 

İnhibitörü-2 (TIMP-2), Üriner enzimler, İdrar mikroRNA, İdrar 

Anjiyotensinojeni, Nefrin, Düşük molekül ağırlıklı proteinler (B2- 

mikroglobulin, A1-mikroglobulin, adenozin deaminaz bağlayıcı protein, 

sistatin-C, renal tubuler epitelyal antijen), Dickkopf-3 (DKK3), Üromodulin, 

Fibroblast Growth Faktör-2 (FGF-2) ve C-C motif Chemokine Ligand 14 

(CCL14) (McPherson, Pincus, 2022). Özellikle nötrofil jelatinaz ile ilişkili 

lipokalin (NGAL) ve Sistatin C en sık araştırılanlardır.   

 

Nötrofil jelatinazla ilişkili lipokalin (NGAL) 

NGAL, insanlarda çeşitli dokularda çok düşük seviyelerde eksprese 

edilmesine rağmen, böbrek, akciğer, karaciğer ve kolon dahil olmak üzere 

hasarlı epitel hücrelerinde belirgin şekilde indüklenir. Bu bulgular, ABH'yi 

takiben epitelyal fenotipi güçlendirmede NGAL'in rolü için potansiyel bir 

moleküler mekanizma sağlar (Mishra ve diğerleri, 2004). Hayvan 

çalışmalarında akut yaralanmadan kısa süre sonra, NGAL'in böbrekte en fazla 

regüle edilen genlerden biri olduğunu belirlenmiştir. Bu çalışmalarda, ABH'den 

hemen sonra NGAL proteininin idrarda kolayca saptanması, insan ABH'de de 

NGAL'in bir biyobelirteç olarak translasyonel çalışmalarının başlamasına yol 

açmıştır (Devarajan, 2010). Bir çalışmada, normal kontrollerle 

karşılaştırıldığında ABH'li hastalarda serum kreatinin ile ilişkili idrar ve serum 

NGAL'de belirgin bir artış tespit edilmiştir (Mori ve diğerleri, 2005). Plazma 

NGAL, glomerül tarafından serbestçe süzülmesine rağmen, proksimal 

tübüllerde megaline bağımlı endositoz ile büyük ölçüde yeniden emilir 

(Schmidt-Ott ve diğerleri, 2007).  Bu nedenle, NGAL'in idrarla atılımı, yalnızca 

NGAL geri emilimini engelleyen ve/veya de novo sentezini artırmaya eşlik 

eden proksimal renal tübüler hasar olması olasıdır. Distal nefronda ortaya çıkan 

NGAL proteini sentezi ve idrara sekresyon, üriner NGAL'nin ana fraksiyonunu 

oluşturuyor gibi görünmektedir. Ancak plazma NGAL ile ilgili olarak, böbreğin 

kendisi önemli bir kaynak gibi görünmemektedir (Devarajan, 2010).  

Hayvan çalışmalarında, tek taraflı iskemi sonrası doğrudan ipsilateral 

renal ven örneklemesi, böbrekte sentezlenen NGAL'nin dolaşıma verimli bir 

şekilde dahil edilmediğini, ancak ipsilateral üreterde bol miktarda bulunduğunu 
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göstermiştir (Schmidt-Ott ve diğerleri, 2007). Bununla birlikte, ABH'nin uzak 

organlarda dramatik olarak artan bir NGAL mRNA ekspresyonu ile 

sonuçlandığı artık iyi bilinmektedir (Grigoryev ve diğerleri, 2008). Özellikle 

karaciğer ve akciğerler ve dolaşıma salınan aşırı eksprese edilen NGAL proteini 

ayrı bir sistemik havuz oluşturabilir. Plazma NGAL ölçümleri, Kronik Böbrek 

Yetmezliği (KRY), kronik hipertansiyon, sistemik enfeksiyonlar, inflamatuar 

durumlar, anemi, hipoksi ve maligniteler gibi bir dizi birlikte var olan 

değişkenden etkilenebilir. KRY popülasyonunda, NGAL seviyeleri böbrek 

yetmezliğinin şiddeti ile ilişkilidir. Bununla birlikte, bu durumlarda plazma 

NGAL'deki artışın genellikle ABH'de tipik olarak karşılaşılanlardan çok daha 

az olduğuna dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Devarajan, 2010). 

NGAL, böbrek transplantasyonunda ABH'nin biyolojik bir belirteci 

olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda, iskemi-reperfüzyon hasarına bağlı 

ABH, en yaygın olarak ameliyat sonrası ilk hafta içinde diyaliz gereksinimi 

olarak tanımlanan, gecikmiş greft işlevine neden olabilir. Vasküler 

anastomozdan 1 saat sonra alınan böbrek biyopsileri, allogreftteki NGAL 

boyama yoğunluğu ile sonradan gecikmiş greft fonksiyonu gelişimi arasında 

önemli bir korelasyon ortaya çıkarmıştır (Mishra ve diğerleri, 2006). NGAL, 

birden fazla komorbiditesi olan ve böbrek hasarının zamanlaması bilinmeyen 

heterojen hasta gruplarında bile ABH gelişimini öngören yararlı bir erken ABH 

belirtecidir. Bununla birlikte, septik Akut Böbrek Yertmezliği (ARY)'li 

hastaları, septik olmayan ARY'li hastalarla karşılaştırıldığında hem plazma hem 

de idrar NGAL'inin en yüksek konsantrasyonlarını gösterdiğine dikkat 

çekilmiştir (Bagshaw ve diğerleri, 2010). ABH için yüksek prediktif özellikleri 

nedeniyle NGAL’in, girişimsel çalışmalarda erken bir biyobelirteç olarak 

ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Devarajan, 2010). 

Böbrek Hasarı Molekül-1 (KIM-1) 
KIM-1, normalde böbrek dokusunda minimal olarak ifade edilen tip 1 

transmembran glikoproteinidir. In situ hibridizasyon ve immünohistokimya, 

Kim-1'in proksimal tübüllerde prolifere ve rejenere edici olarak eksprese 

edildiğini göstermiştir. Ancak, proksimal renal tübüler hücrelerdeki belirgin 

artış, iskemik veya nefrotoksik ABH'ye yanıt olduğunu gösterir (Bagshawa, 

Bellomo, 2007). ABH'li hastalardan alınan böbrek biyopsileri, diğer akut ve 

kronik böbrek hastalıklarına kıyasla ilk iskemik böbrek hasarından sonraki 12 
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saat içinde önemli ölçüde daha fazla KIM-1 doku ekspresyonu gösterdiği tespit 

edilmiştir (Han ve diğerleri, 2002). Akut tübüler nekrozlu (ATN) hastalardan 

alınan insan böbrek biyopsilerinde proksimal tübül epitel hücrelerinde Kim-1 

ekspresyonu bulunmuştur. Karaciğerde eksprese edilen ana form olan Kim-1a 

ve böbreklerde baskın form olan Kim-1b olmak üzere iki eklenmiş varyant 

vardır. Her iki izoform da aynı hücre dışı alana sahiptir ancak sitoplazmik 

alanlarında farklılık gösterir (Bailly ve diğerleri, 2002). ABH'nin nefrotoksik 

modellerinde (folik asit ve sisplatin) Kim-1 ekspresyonunun artışının, serum 

kreatininindeki artıştan önce gelir ve bu proteinin tübüler hasar için genel bir 

biyobelirteç olarak hizmet edebileceğini gösterir (Ichimura ve diğerleri, 

2004). Aynı zamanda, KIM-1'in idrar seviyeleri, diğer ABH (yani PRA, 

kontrast kaynaklı nefropati) veya KRY nedenleriyle karşılaştırıldığında 

ABH'de önemli ölçüde daha yüksek bulunduğundan KIM-1’in proksimal 

tübüler ABH için erken, noninvaziv biyobelirteç olduğu ifade edilmiştir 

(Bagshawa, Bellomo, 2007). 2002 ve 2009 yılları arasında ABH'li hastalarda 

yürütülen çalışmaların kapsamlı analizi, Kim-1'in bir böbrek hasarından 

sonraki 24 saat içinde ABH'nin erken bir biyobelirteç olduğunu göstermiştir 

(Huang and Don-Wauchope, 2011). Kim-1, ABD Gıda ve İlaç Dairesi 

tarafından klinik öncesi ilaç geliştirme için bir ABH biyobelirteç olarak 

onaylanmıştır (Dieterle, 2010). 

İnterlökin-18 (IL-18) 

IL-1 sitokin süper ailesinin bir üyesi olan ve interferon-y (IFN-y)-

indükleyici faktör olarak bilinen interlökin 18 (IL-18), konjenital ve kazanılmış 

bağışıklığı düzenler (Gracie ve diğerleri, 2003). IL-18, kalpte, beyinde ve 

böbrekte iskemik doku hasarının bir aracısıdır. IL-18, makrofajlar ve NK 

hücreleri tarafından üretilir ve makrofajların, NK hücrelerinin aktivasyonunda 

önemli bir rol oynar (He ve diğerleri, 2009). Böbreklerdeki IL-18 seviyeleri 

ABH'yi takiben iki katından fazla artmaktadır. Böbrek hasarından sorumlu IL-

18 kaynağının makrofajlar, nötrofiller veya CD4 T hücreleri değil proksimal 

tübül olduğu düşünülmektedir (Charlton  ve diğerleri, 2014). IL-18, proksimal 

tübüllerde aktive olabilir ve doğrudan tübüler yaralanmaya katkıda bulunabilir. 

Yeni izole edilmiş fare proksimal tübüllerinin hipoksi ile indüklenen membran 

hasarında kaspaz-1 ve IL-18'in rolü in vitro çalışılmış ve IL-18'in aktivatörü 

olan kaspaz-1’in, inflamatuar hücreler ve vasküler etkiler olmadan in vitro 
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olarak proksimal tübüller üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir 

(Edelstein ve diğerleri, 2007). Yaralanmaya neden olan IL-18, makrofaj dışında 

IL-18 reseptörlerini eksprese eden ve IL-18 tarafından aktive edilen NK 

hücreleri gibi inflamatuar hücre tarafından aktive edilebilir (Badgwell ve 

diğerleri, 2002). Vasküler endotel, dolaşımdaki efektör hücrelerin iltihaplanma 

bölgelerine toplanması ve göçünde merkezi bir rol oynar. Endotel tarafından 

kaspaz-1 ve IL-18 üretimi, endotel tarafından adezyon moleküllerinin artışı ve 

kan damarlarından böbreğe inflamatuar hücrelerin alınması ile sonuçlanabilir 

(He ve diğerleri, 2009). Sıçan ve farelerde medullanın interstisyumundaki 

makrofajlar, iskemik ABH seyrinin başlarında tanımlanmıştır. Bu aşamada 

makrofaj infiltrasyonu çeşitli sitokinler, kemokinler ve doku hasarının diğer 

aracılarını üretebilir. Genetik teknikler kullanılarak, kemokin/adezyon 

molekülü fraktalkinin (CX3CL1) makrofajların vasküler kompartmandan 

interstisyuma girişinde rol oynayabileceği ve ABH sırasında böbrekte 

makrofajların tükenmesinin iskemik ABH'ye karşı koruma sağlayacağı 

gösterilmiştir (He ve diğerleri, 2009). 

İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein 7 

(IGFBP7) ve Doku İnhibitörü-2 (TIMP-2)  

Kashani ve ark. IGFBP7 ve TIMP-2’yi, ABH'yi kreatinin kriterlerine 

dayalı olarak tahmin etmek için ABH biyobelirteçleri olarak tanımlamış ve 

doğrulanan diğer birçok biyobelirteçten üstün olduğunu ifade etmiştir (Kashani 

ve diğerleri, 2013). 21 kDa'lık bir protein olan TIMP-2, metalloproteinaz 

aktivitelerinin endojen inhibitörleri olan metalloproteinaz (TIMP) ailesinin 

doku inhibitörünün bir üyesidir. 29 kDa salgılanan bir protein olan IGFBP7'nin, 

IGF-1 reseptörlerine bağlandığı ve sinyalleşmeyi engellediği bilinmektedir 

(Evdokimova ve diğerleri, 2012). ABH riski taşıyan hastaların idrarında 

IGFBP7 ve TIMP-2'nin zenginleştiği bulgusu dışında, ABH ortamında bu 

moleküllerin sentez yeri bilinmemektedir. Kashani ve ark. IGFBP7 ve TIMP-

2'nin renal tübüler hücreler tarafından sentezlendiğini tahmin ettiklerini ifade 

etmiştir (Kashani ve diğerleri, 2013). Ayrıca, IGFBP7 ve TIMP-2'nin 

böbrekteki fizyolojik rolleri bilinmemektedir. Kashani ve ark. deneysel 

kanıtlarla doğrulanmamış olmakla birlikte IGFBP7 ve TIMP2'nin G1 hücre 

döngüsü durmasını indüklediğinin bilindiğine ve hatta bunları 'hücre döngüsü 

durdurma biyobelirteçleri olarak belirlediğine dikkat çekmiştir. TIMP-2'nin 
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hücre döngüsü durdurmasına dahil olduğunu destekleyen veriler, insan 

mikrovasküler hücrelerinde yapılan bir in vitro çalışmadan gelmektedir. 

IGFBP7'nin kolon kanseri ve meme kanseri hücre dizilerinde hücre döngüsü 

durmasını indüklediği gösterilmiştir (Kashani ve diğerleri, 2013). Bu 

çalışmada, TIMP-2 ve IGFBP7 ürünü evre 2 veya 3 ABH'yi öngörmede diğer 

yedi biyolojik belirteçten (idrar NGAL, plazma Sistatin C, idrar KIM-1, plazma 

NGAL, idrar IL-18, idrar pi-GST, idrar L-FABP) ve tek başına TIMP-2 ve 

IGFBP7'den üstün olduğu gösterilmiştir (Kashani ve diğerleri, 2013). [TIMP-

2·[IGFBP7]'nin yoğun bakım ünitesinde 12 saat içinde şiddetli ABH'yi 

öngörmede orta ila iyi biyobelirteçler olduğu gösterilmiştir (Schrezenmeier ve 

diğerleri, 2017). Bu biyobelirteçlerin, apoptoz/hücresel yaşlanma, inflamasyon, 

tübüler rejenerasyon ve hücre döngüsü durması dahil olmak üzere çeşitli 

biyolojik süreçlerde yer aldığı gösterilmiştir. Koyner ve ark. YBÜ'ne yatış 

sırasındaki [TIMP-2] [IGFBP7] konsantrasyonlarının, özellikle ABH gelişen 

hastalarda, gelecek 9 ay boyunca renal replasman tedavisi gereksiniminin veya 

ölümünün birleşik uzun vadeli sonucunun öngörüsü olduğunu göstermiştir 

(Koyner ve diğerleri, 2015). 

Sonuç olarak ABH için yerleşik bir farmakoterapi bulunmadığından, 

oluşumunu önlemek için tüm önleyici tedbirler alınmalıdır. Yeni biyobelirteçler 

ise ABH gelişme riskinin belirlenmesi, önlenmesi ve iyileştirmesinde umut 

verici görünmektedir. Biyobelirteçlerin erken teşhis, risk sınıflandırması, takip 

ve ayırıcı tanıya göre uygun analitik ve diagnostik performansa sahip belirtecin 

seçilmesi önemlidir. Ancak, yeni biyobelirteçlerin etkilerinin tam 

anlaşılabilmesi için daha fazla prospektif çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 

 

 

  



TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 174 

 

KAYNAKÇA 

Badgwell, B., Parihar, R., Magro, C., Dierksheide, J., Russo, T., Carson, W.E. 

III. (2002). Natural killer cells contribute to the lethality of a murine 

model of Escherichia coli infection. Surgery 132(2):205-12.  
Bagshaw, S.M., Bennett, M., Haase, M., Haase-Fielitz, A., Egi, M., Morimatsu, 

H., et al. (2010). Plasma and urine neutrophil gelatinase-associated 

lipocalin in septic versus non-septic acute kidney injury in critical illness. 

Intensive Care Medicine 36(3):452-61.  
Bagshawa, S.M., Bellomo, R. (2007). Early diagnosis of acute kidney injury. 

Current Opinion in Critical Care 13(6):638-44. 
Bailly, V., Zhang, Z., Meier, W., Cate, R., Sanicola, M., Bonventre, J.V. (2002). 

Shedding of kidney injury molecule-1, a putative adhesion protein 

involved in renal regeneration. Journal of Biological 

Chemistry 277(42):39739-48. 
Charlton, J..R, Portilla, D., Okusa, M.D. (2014). A basic science view of acute 

kidney injury biomarkers. Nephrology Dialysis Transplantation 29(7): 

1301–1311.  
Deng, Y., Chi, R., Chen, S., Ye, H., Yuan, J., Wang, L., et al. (2017). Evaluation 

of clinically available renal biomarkers in critically ill adults: a 

prospective multicenter observational study. Critical Care 7;21(1):46. 
Devarajan, P. (2010). Review: neutrophil gelatinase-associated lipocalin: a 

troponin-like biomarker for human acute kidney injury. Nephrology 

(Carlton) 15(4):419–28. 
Dieterle, F., Sistare, F., Goodsaid, F., Papaluca, M., Ozer, J.S.,  Webb, C.P., et 

al. (2010). Renal biomarker qualification submission: a dialog between 

the FDA-EMEA and Predictive Safety Testing Consortium. Nature 

Biotechnology 28(5):455-62. 
Edelstein, C.L., Hoke, T.S., Somerset, H., Fang, W., Klein, C.L., Dinarello, 

C.A., Faubel, S. (2007). Proximal tubules from caspase-1-deficient mice 

are protected against hypoxia-induced membrane injury. Nephrology 

Dialysis Transplantation 22(4):1052-61 
Evdokimova, V., Tognon, C.E., Benatar, T., Yang, W., Krutikov, K., Pollak, M., 

et al. (2012). IGFBP7 binds to the IGF-1 receptor and blocks its 

activation by insulin-like growth factors. Science Signaling 

18;5(255):ra92. 
Gracie, J.A., Robertson, S.E., McInnes, I.B. (2003). Interleukin-18.  Journal of 

Leukocyte Biology 73(2):213-24. 
Grigoryev, D.N., Liu, M., Hassoun, H.T., Cheadle, C., Barnes, K.C., Rabb, H. 

(2008). The local and systemic inflammatory transcriptome after acute 

kidney injury. Journal of the American Society of Nephrology 19(3): 

547–558.  



175 | TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Han, W.K., Bailly, V., Abichandani, R., Thadhani, R., Bonventre, J.V.  (2002). 

Kidney injury molecule-1 (KIM-1): a novel biomarker for human renal 

proximal tubule injury. Kidney International 62(1):237-44. 
He, Z., Dursun, B., Oh, D.J., Lu, L., Faubel, S., Edelstein, C.L. (2009). 

Macrophages are not the source of injurious interleukin-18 in ischemic 

acute kidney injury in mice. American Journal of Physiology Renal 

Physiology 296(3):F535-42. 
Huang, Y., Don-Wauchope, A.C. (2011). The clinical utility of kidney injury 

molecule 1 in the prediction, diagnosis and prognosis of acute kidney 

injury: a systematic review. Inflammation Allergy Drug Targets 

10(4):260-71. 
Ichimura, T., Hung, C.C., Yang, S.A., Stevens, J.L., Bonventre, J.V. (2004). 

Kidney injury molecule-1: a tissue and urinary biomarker for 

nephrotoxicant-induced renal injury. American Journal of Physiology 

Renal Physiology 286(3):F552-63. 
Kashani, K., Al-Khafaji, A., Ardiles, T., Artigas, A., Bagshaw, S.M., Bell, M., 

et al. (2013). Discovery and validation of cell cycle arrest biomarkers in 

human acute kidney injury. Critical Care 6;17(1):R25. 

Kellum, J.A., Romagnani, P., Ashuntantang, G., Ronco, C., Zarbock, A., 

Anders, H.J. (2021). Acute kidney injury. Nature Reviews Disease 

Primers 15;7(1):52. 
Khwaja, A. (2012). KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney 

Injury Notice. Nephron Clinical Practice 120(4):c179-84. 

Kliger, A.S., Foley, R.N., Goldfarb, D.S., Goldstein, S.L., Johansen, K., Singh, 

A., et al. (2013). KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO Clinical 

Practice Guideline for Anemia in CKD. American Journal of Kidney 

Disease 62(5):849–59.  

Koyner, J.L., Shaw, A.D., Chawla, L.S., Hoste, E.A.J., Bihorac, A., Kashani, 

K., et al. (2015). Sapphire Investigators. Tissue inhibitor 

metalloproteinase-2 (TIMP-2)•IGF-binding protein-7 (IGFBP7) levels 

are associated with adverse long-term outcomes in patients with 

AKI. Journal of American Society of Nephrology 26(7):1747-54. 
McPherson, R., Pincus, M. (2022). Henry’s Clınıcal Dıagnosıs And 

Management By Laboratory Methods, Twenty-Fourth Edıtıon. 
Mehta, R.L., Kellum, J.A., Shah, S.V., Molitoris, B.A., Ronco, C., Warnock, 

D.G., et al. (2007). Acute Kidney Injury Network: report of an initiative 

to improve outcomes in acute kidney injury. Critical Care 11(2): R31. 
Mishra, J., Ma, Q., Kelly, C., Mitsnefes, M., Mori, K., Barasch, J., et al. (2006). 

Kidney NGAL is a novel early marker of acute injury following 

transplantation. Pediatric Nephrology 21(6):856-63.  
Mishra, J., Mori, K., Ma Q, Kelly, C., Yang, J., Mitsnefes, M., et al. (2004). 

Amelioration of ischemic acute renal injury by neutrophil gelatinase-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19129255/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19129255/


TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 176 

 

associated lipocalin. Journal of the American Society of Nephrology 

15 (12) 3073-3082 
Mori, K., Lee, H.T., Rapoport, D., Drexler, I.R., Foster, K., Yang, J., et al. 

(2005). Endocytic delivery of lipocalin-siderophore-iron complex 

rescues the kidney from ischemia-reperfusion injury. The Journal of 

Clinical Investigation 115(3):610-21.  
Ronco, C., Rizo-Topete, L., Serrano-Soto, M., Kashani, K. (2017). Pro: 

prevention of acute kidney injury: time for teamwork and new 

biomarkers. Nephrology Dialysis Transplantation 32(3):408-413.  
Schmidt-Ott, K.M., Mori, K., Li, J.Y., Kalandadze, A., Cohen, D.J., Devarajan, 

P., et al. (2007). Dual action of neutrophil gelatinase-associated lipocalin. 

Journal of the Amercican Society of Nephrology 18 (2) 407-41318:407-

13. 
Schrezenmeier, E.V., Barasch, J., Budde, K., Westhoff ,T., Schmidt-Ott, K.M. 

(2017). Biomarkers in acute kidney injury – pathophysiological basis and 

clinical performance. Acta Physiologica 219(3): 554–572. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=27474473


177 | TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 8 

 

AİT OLMA VE RUH SAĞLIĞI 

Doç. Dr. Ömer KARAMAN1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye.  

okaraman44@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1363-7548 

 



TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 178 

 

  



179 | TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

GİRİŞ 

İnsan biyo-psiko-sosyo özellikleri ile bir bütündür ve özellikler 

birbirlerini tamamlarlar. Bu çerçevede sosyal ilişkiler temelde ait olma duygusu 

ile birlikte bireyi tüm özellikler açısından etkileyen önemli bir faktördür 

(Hagerty ve ark., 1992). Ait olma kavramı kişinin insanlarla iş birliği yapması, 

ilgili olması, paylaşımda bulunması ve iletişime geçmesi süreçlerini kapsar 

(Wubbolding, 1985). Böylece birey ait olma sürecinde, grupta algılanma 

durumunu, benlik bilinci kazanımını, sınırlılıklarını ve davranışlarının sosyal 

ortamda kabul edilebilirliğini biçimlendirir (Hopkins, 2008). Temel bir 

gereksinim olan ait olma duygusu iyi oluş ve kendini gerçekleştirmede başat 

rol oynar (McLaren ve ark., 2007) ve bireyin obje ilişkileri ile kimliğin önemli 

bir parçasını oluşturur (Kesternberg ve Kesternberg, 1988). Ait olma ihtiyacı 

her normal insanda vardır ve sosyal yaşamda birlikte olma, paylaşma, 

yardımlaşma, hizmet etme, arkadaşlıklar, dostluklar kurma, aile oluşturma, 

dernekler ve gruplar içinde yer alma biçiminde kendini gösterir (Karaman, 

2013). Ait olma duygusu bireyin değer verilme, ihtiyaç duyulma ve kabul 

edilme duygularının yer aldığı değer ile bireyin özelliklerinin sistem veya 

çevreyle uyum sağlamasını içeren uygunluğu kapsar (Hagerty ve Patusky, 

1995). Glasser (1998) ait olma duygusunun genetik olarak insanda olduğunu ve 

yaşamın beş temel gereksinimi (yaşama, güç, özgürlük ve eğlence durumları) 

arasında yer aldığını vurgulamıştır (Choice theory, 2009, akt. Karaman, 2013). 

Bu çerçevede birey sistemin veya bir grubun parçası olduğunu yüksek düzeyde 

hissettiğinde, değerli ve yararlı olduğu duygusunu yaşar ve sosyal üretkenlikleri 

artar (Videbeck, 2001). Diğer taraftan ait olma duygusu anlamlı ilişkilerinin 

kurulması ve geliştirilmesinde önemli rol üstlenir ve böylece insanda rahatlığa, 

iyi oluşa ve kaygıyı azaltmaya yol açar (Hagerty ve ark., 1993) Düşük ait olma 

duygusu durumunda ise anksiyete (Herbert, 1997), depresyon ve intihar 

düşünceleri (McLaren ve ark., 2007) görülebilir.  

 

Tarihçe  

Ait olma duygusunu ilk açıklayan 1930’lu yıllarda Bireysel Psikoloji’nin 

kurucusu Adler’dir (Hodging, 2018). Buna göre ait olma ihtiyacı ve ilişki 

kurma becerisi doğuştandır. Birey ait olma duygusu aracılığı ile değerli ve 

anlamlı olduğunu hisseder ve topluma katkısı gerçekleşir. Bu nedenle ait olma 

duygusu bireyin ve toplumun ruh sağlığı açısından birincil faktördür ve hatta 
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etkili ait olma becerilerinin öğrenilmesi psikolojik sorunları azaltabilir (Shifran, 

2010). Maslow ise ait olma ihtiyacına, Motivasyon Teorisindeki ihtiyaçlar 

piramidinde, fizyolojik ihtiyaçlar ile güvenlik ihtiyaçlarından sonra üçüncü 

basamakta, temel ihtiyaçlar alanında, yer vermiştir (Maslow, 1943). Daha sonra 

Anant (1967) ait olma ile ilişki/etkileşim arasındaki ilişkiyi vurgulamış sosyal 

sisteme kişisel katılım duygusunun önemini belirtmiştir (Anant, 1967). Bu 

doğrultuda Hagerty ve ark. (1992) yaptıkları çalışmalarla ait olma duygusunun 

iki tanımlayıcı özelliğini açıklamışlardır. Buna göre birey ait olma duygusu 

oluştururken ilk olarak sosyal ortamda önemli ve ihtiyaç duyulan biri temelinde 

değerliliğini deneyimler ve ikinci olarak uyum ve ahengini deneyimler. 

Baumeister ve Leary (1995) ise yaptıkları çalışmalardan sonra ait olma 

duygusunu temel bir insan motivasyonu olarak tanımlamışlar ve taşıması 

gereken özelliklerini şöyle sıralamışlardır: 

 

• Her koşulda kolaylıkla etkiler üretme, 

• Duygusal sonuçları olma, 

• Bilişsel işlemi yönetme, 

• Engellendiğinde ters etkilere yol açma, 

• Doyurulması için tasarlanmış hedef odaklı davranışı ortaya çıkarma, 

• Tüm insanlar için duygusal koşul açısından evrensel olma, 

• Diğer güdülerden türetilmiş olmama, 

• Çok çeşitli davranışları etkileme, 

• Mevcut psikolojik fonksiyonu aşan sonuçlara sahip olma. 

 

Karaman (2013) ait olma ile ilgili yaptığı çalışmada ait olma duygusunun 

alt boyutları olarak beklenti, motivasyon ve özdeşleşme boyutlarına ulaşmıştır. 

Buna göre bireyin ait olma ihtiyacını karşılamak zorunda olduğu sosyal sisteme 

yönelik beklentilerini karşılama durumu, işleyişe yönelik katılım ile ilgili 

motivasyonu ve ilgili sistem ile özdeşleşme düzeyi ait olma ihtiyacını 

karşılamada belirleyicidir. Farklı olarak Mahar ve ark., (2013) ait olma 

ihtiyacının bazı disiplinleri kapsaması gerektiğini fakat aralarında birliktelik 

olmadığını belirtmiştir. Bunlara göre ait olma öznellik, dış referansa 

temellendirilebilme, karşılıklılık, dinamizm ve öz-belirlemeyi içeren beş 

temadan oluşmaktadır. Yine Hodging (2018) literatür çalışması sonucu var olan 
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boyutlara ait olmanın/ait olmamanın sonuçları, ait olmayı etkileyen faktörler, 

ait olmayı sürdürme uygulamaları ve ait olma için kimlik oluşturma süreçleri 

olmak üzere dört boyut eklemiştir. Buna göre oluşturulan teorik modelde, ait 

olmada kişisel, sosyal ve mekân olmak üzere üç kimlik alanının yanı sıra 

kimliğin karşılıklı kabulü ile ilişki kalitesi ve etkileşim olmak üzere iki özellik 

vardır. 

 

ÖNEM 

Bireyin ait olma ihtiyacını karşılaması ruh sağlığı açısından önemlidir. 

Çünkü ait olma bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak sağlığı ve refahı 

doğrudan etkiler (Levett-Jones ve ark., 2009). Bir başka açıdan bireyin bilişsel, 

duygusal ve davranışsal tepkilerinin önemli bir belirleyicisi ait olma kişilerarası 

dürtüsünden kaynaklanır (Baumeister ve Leary, 1995). Ait olma ihtiyacını 

karşılamak beraberinde kendini düzenleme, içselleştirme ve kişisel özerklik 

gibi temel psikolojik süreçleri geliştirir. Böylece yüksek bir benlik saygısı ve 

öz-yeterlilik sağlar (Osterman, 2000). Ayrıca güçlü ait olma düzeyi kişilerarası 

ilişkilerde güçlü bir motivasyon aracı olarak (Baumeister ve ark., 2007) 

travmatik yaşantılarda ve streste bireyin uyumunu artırır (Williams ve ark., 

2002) ve hatta stresle baş etme stratejilerini etkileyerek yaşam biçimi, 

memnuniyet ve depresyon duygularının düzenlenmesine yardım eder 

(Wilczyńska ve ark., 2015). Diğer taraftan ait olma ihtiyacının karşılanmasının 

psikolojik dayanaklılığı artırdığı tespit edilmiştir (Alizadeh ve ark., 2018). 

Ait olma ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanmaması bireyin psikolojik 

ve fiziksel sağlığına karşı tehdittir (Wilczyńska ve ark., 2015) ve stres oluşturur 

(Baumeister ve ark., 2007) ve bununla birlikte ruhsal bozuklular, suç eğilimi ve 

sosyal izolasyon görülme durumu artar (Baumeister ve Leary, 1995). Dreikurs 

ve Cassel (1972) ait olma gereksinimlerinin karşılanmadığı durumlarda bireyin 

kendisine veya başkalarına zarar verebildiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca ait 

olma düzeyindeki düşüş beraberinde fiziksel istismar sıklığında artışa ve 

şiddete yol açar (Rankin ve ark., 2000). Aynı zamanda diğer gereksinimlerin 

yanı sıra ait olma girişimlerinin engellenmesi bireyi dikkat çekme, güç 

kazanma, intikam ve yetersizlik duygularıyla hatalı davranışlara yöneltebilir 

(akt. Şimşek, 1999) ve hatta ait olma ihtiyacını karşılamak için bir gruba ait 

olmaya yönelik suça yönelme davranışları (Baumeister ve ark., 2007) ve madde 

kullanımı gibi problemlerde yaşanabilir (Sherman ve ark., 2008). 
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Ait Olma Duygusu Süreci 

Ait olma duygusu yaşam boyu olumlu ve olumsuz olarak birçok 

faktörden etkilenir. Bireyin yaşadığı fiziksel ve sosyal durumlar ait olma 

duygusunu geliştirme ve devam ettirmesi için gerekli olan motivasyonu ve 

kapasiteyi değiştirebilir (Hodging, 2018). Örneğin çocukluk yaşantıları ile aile 

yaşam kalitesinin ait olma duygusu aracılığı ile kendilik algısını etkilediği 

vurgulanmıştır (Williams ve ark., 2002). Benzer olarak ailedeki ekonomik 

sorunların, göçün, okul problemlerinin, adölesan gebeliklerin, ensestin, 

homoseksüelliğin ve madde bağımlığının ait olma düzeyini olumsuz etkilediği 

açıklanmıştır (Hagerty ark., 2002). Yine alkol bağımlılığı ile ait olma düzeyi 

arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (Lee ve Williams, 2013). Bir başka açıdan 

ayrımcılığın tetiklediği ayrımcılık algısının yalnızlıkla birlikte ait olma 

duygusunu düşürdüğü belirlenmiştir (Liu ve ark., 2014). Diğer taraftan ait olma 

ihtiyacı bireysel özelliklere göre değişebilir. Bazı insanların ait olma ihtiyacı 

düşük olduğundan tatmini kolay olabilirken bazı insanların yüksek ait olma 

ihtiyacı tatmini zorlaştırabilir (Kelly, 2001). 

Ait olma düzeyini artıran olumlu öncüller olarak anne-babayla birlikte 

büyüme, okul etkinliklerine katılım, spor aktivitelerinde bulunma ve ebeveyn 

boşanması sayılabilir (Hagerty ve ark., 2002). Benzer olarak egzersiz 

faaliyetlerinin kabul edilme, değerli olma ve sosyal çevrelerine uyum sağlama 

yönleri ile ait olmaya pozitif etkide bulunduğu belirtilmiştir (Feuerhahn ve ark., 

2014).  

Ait Olma Duygusu ve Ruh Sağlığı 

Bireyin ait olma ihtiyacını karşılaması veya karşılamaması ruh sağlığını 

doğrudan etkiler. Çünkü güçlü ait olma duygusu pozitif olarak sosyal ilgi ile 

sosyal yaşama uyumu (Ferguson, 2001), psikolojik iyi oluşu (Sargent ve ark., 

2002) motivasyonu (Baumeister ve Leary, 1995) ve güçlü bir benlik saygısını 

desteklerken (Galliot ve Baumeister, 2007) düşük ait olma duygusu yalnızlık, 

yabancılaşma (Levett-Jones ve ark., 2007) ve psikopatolojik sorunlara (Hagerty 

ve Williams, 1999) zemin hazırlar. Ayrıca ait olma ihtiyacı karşılanmadığında 

bireyde aşağılık duygusu ile birlikte yetersizlik olur ve kendini kabul etmede 

zorluk yaşar (Adler,1929) ve hatta akıl hastalığı, suça eğilim ve sosyal 

izolasyon gibi istenmedik davranışsal, psikolojik ve sosyal sonuçlar doğurabilir 

(Knack, 2006). Diğer taraftan birçok sorun değer verilen bir grup tarafından 

kabul edilmeme korkusundan kaynaklanır. Ait olma duygusunun 
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karşılanmadığı durumlarda kaygı oluşur ve sorunlarla yüzleşme ve başa 

çıkmada cesaretli olmak zorlaşır (Corey G, 2005).  

• Yapılan çalışmalara göre ait olma ihtiyacını güçlü olarak 

karşılamanın ruh sağlığı açısından pozitif etkileri şöyle sıralanabilir: 

• Yaşam doyumunu yükseltir (Baumeister ve Leary,1995), 

• Arkadaş ilişkilerinde olumlu katkı sağlar (Özgök ve Sarı, 2016), 

• Bireyin yaşamsal seçimlerinde olumlu etkiye sahiptir (Glasser W, 

2000 (akt. Karaman, 2013), 

• Pozitif duygulanım ve benlik saygısını güçlendirir (Çivitçi 2014), 

• Travmatik yaşantılarda ve yoksullukta koruyucu bir faktör olarak rol 

oynar (Corrales ve ark.,2016), 

• Stresle baş etmede destekleyicidir (Wilczyńska ve ark., 2015), 

• Bireyde algılanan destek ve öz-yeterlilik inançlarını etkiler (Alpaslan 

ve ark.,2018) 

• Öğrenmeyi, motivasyonu ve güveni olumlu yönde etkiler (Grobecker, 

2016), 

• Kişinin özdeğerliliğini yükseltmesine yardım eder (Wilson, 2018), 

• Akademik performansı artırır (Osterman, 2000), 

• Eşcinsel erkeklerin eşcinsel topluluğa ait olmaları genel topluluklara 

ait olmasını kolaylaştırır ve depresyonda koruyucu rol oynar 

(McLaren ve ark.,2008), 

• Lezbiyenlerin lezbiyen topluluklarındaki ait olma ihtiyaçlarını 

karşılama durumları beden imajı tatminsizliği ile ilişkili depresif 

belirtilere yönelik koruyucu etki oluşturur (Hanley ve McLaren, 

2015), 

Ait olma ihtiyacının karşılanmadığı durumlarda ise negatif etkiler şöyle 

sıralanabilir: 

• Yalnızlık, depresyon ve ilişki sorunlarında nedenselliği vardır 

(Baumeister ve Leary, 1995), 

• Nörotik problemlerde tetikleyici faktörlerdendir (Kuzgun, 1972). 

• Algılanan streste olumsuz etkendir (Reilly ve Fitzpatrick, 2009), 

• Bireyin toplumsal kabul edilmemesinde rol oynar (Ersanlı, 2005), 
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• Teknolojik bağımlılıkta önemli bir faktördür (Wilson, 2018), 

• Depresyon şiddeti, umutsuzluk, intihar düşüncesi ve intihar girişimi 

faktörlerinden biridir (Fisher ve ark., 2015), 

• Sosyal destek algısı ve duygusal küntleşmede belirleyicidir 

(Wilczyńska ve ark., 2015), 

• Negatif düşüncelerin oluşmasında etkendir (Kaesornsamut ve ark., 

2012) 

• Stres üzerinde olumsuz etkisi vardır (Pianchob ve ark., 2014), 

• Stres ve depresyon arasında arabulucu etki gösterir (Choenarom ve 

ark., 2005), 

• Umutsuzluk ve yalnızlıkla ilişkilidir (Altınsoy ve Özyer, 2018). 

• Çekingenliğe neden olabilir (Walter ve ark., 2008) 

• Sosyal izolasyon ve yalnızlık ile birlikte önemli bir risk faktörüdür 

(Calati ve ark., 2019). 

• Eşcinsellerde depresif belirtiler açısından doğrudan ilişkilidir 

(Davidson ve ark., 2017), 

• Yaşlılarda yüksek depresyon ile ilişkisi vardır (McLaren ve ark. 

2013) 

• Yaşlılarda intihar düşüncesine yol açabilir (McLaren ve ark., 2015), 

• Gençlerde intihar düşüncesine doğrudan ve dolaylı olarak etki eder 

(Kim ve Cha, 2018) 

  

SONUÇ 

Birey sosyal bir varlık olarak sosyal sistemler içerisinde bir grupta, 

okulda, ailede, işyerinde ait olma ihtiyacını karşılamak için çabalar. 

Uğraşlarının karşılığı olarak orada değerli olduğunu, sevildiğini, işleyen 

sistemin bir parçası olduğunu ve işe yaradığını hissetmek ister. Bu durum onun 

ruh sağlığını olumlu olarak etkiler. Ancak bazı durumlarda ait olma ihtiyacı 

doyurucu olarak karşılanmaz ve psikolojik problemler başlar. Birey ait olma 

ihtiyacını normal ilişkiler dahilinde karşılamada güçlük çektiğinde bunun için 

çeşitli yollara başvurur. Bu doğrultuda kişisel değerlerinden (istemediği şeyleri 

yapma, illegal işlere girme vb.) ödün verebilir, saldırgan tutumlar gösterebilir 

veya ait olması gereken yerlerden kaçar. Sonuç olarak acı çeker ve bu durum 

yıllar sürebilir. Bunun için ait olma ihtiyacına yönelik farkındalık eğitimlerinin 
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ve diğer çalışmaların (medya kaynaklarının kullanımı, broşür, bülten vb. 

yayınlanması, sinema ve dizilerde konu seçimi vb.) bir toplumsal proje 

dahilinde yapılması elzemdir. Ayrıca okullar, sosyal hizmetler, sivil toplum 

kuruluşları ve belediyeler aracılığı ile eğitimler, seminerler, psiko-eğitim 

çalışmaları yürütülebilir. 
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GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin süratle gelişmesi, üretimdeki fazlalık ve 

çağın cömertliği, insanların kültürel, sosyal, eğitim ve sağlık alanlarındaki 

ihtiyaçlarında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu köklü değişimler 

ihtiyaçların zaman ve mekân kavramı olmadan her zaman ve her yerde 

karşılanma gereksinimini var etmiştir. Bu süratli değişim tıp alanında da 

etkisini göstermiş, telesağlık gibi yeni hizmet alanlarının doğmasında etkili 

olmuştur. 

 Sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetli oluşu, hastanın hastaneye gelme 

sıklığını azaltma ihtiyacı ve daha detaylı istatistikî verilere ulaşılmasıyla etkin 

tedavinin artırılması, teletıp uygulamalarının gittikçe yaygınlaşmasına sebep 

olmuştur (Işık ve Güler, 2010). Telesağlık hizmetleri kronik hastalıklarda ve 

acil durumlarda kullanılabilmektedir. Acil hallerde kullanılabilen telesağlık 

hizmetleri acil servislerin yoğunluğunu azaltmada ve acil servislere ulaşımın 

güç olduğu kesimlerde sağlık hizmetine ulaşmayı kolaylaştırabilir. Telesağlık 

uygulamaları başlangıçta kırsal alanlarda yaşayan bireyler için sağlık 

hizmetlerine erişimi artırmak amacı ile teknolojinin kullanımıyla gelişmiştir 

(Kalander ve Özdemir, 2014). Teletıp uygulamaları, sağlık hizmetlerine erişimi 

arttırma, eğitim uygulamalarını kolaylaştırma, tıbbi bakımdaki maliyeti 

düşürme ve tıbbi bakımdaki sürekliliği artırma gibi faydalar sağlamaktadır 

(Saeed, Diamond ve Bloch, 2011). 

 

TANIM 

Telesağlık, internet, telefon veya faks iletimi gibi elektronik ortam 

yoluyla hastalara ya da halka sağlık hizmeti sunulmasını ifade eder. 

Telepsikiyatri, psikiyatrideki teletıp uygulamalarını ifade eden özel bir 

terimdir. Telemental sağlık ve zihinsel telesağlık ise telepsikiyatriyi de içine 

alan tüm ruh sağlığı uygulamalarını içeren terimlerdir (Myers ve diğerleri, 

2008). 

 

TARİHÇE 

Telepsikiyatri, telesağlığın psikiyatri alanındaki uygulamalarını ifade 

etmektedir. Psikiyatri alanındaki bu uygulamalar ilk olarak 1959 yılında 

Nebraska Üniversitesi'nde   kullanılmıştır. Bu uygulama kapalı devre çift yönlü 

televizyon sistemi kullanılarak görsel ve işitsel bir hizmet olarak sunulmuştur. 
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Massachusetts’de1968’de telepsikiyatri hizmeti verilmeye başlanmış ve 

1970’li yıllarda bu hizmet hastane çevresindeki okul, mahkeme ve 

hapishanelerde de verilmiştir. ABD’de terapötik müdahale için internet 

kullanımı ise 1995 yılında başlamıştır. Telepsikiyatri uygulamalarının yüz yüze 

bakım ile karşılaştıran çalışmalar yaygınlaşmaya başlandı. 2000’li yılların 

başında depresyonda, anksiyete bozukluklarında, obsesif-kompulsif 

bozuklukta, tik bozukluğunda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda, 

karşı çıkma bozukluğunda telepsikiyatri başarıyla kullanılmıştır. 

Ruhsal hastalıkların tedavi edilmemesi hastalar kadar hem aileler hem de 

toplum için önemli bir yük teşkil etmektedir. Telepsikiyatri, psikiyatrik 

bakımın uzaktan yapılması veya desteklenmesi için bilgi teknolojilerinin 

kullanılmasını içerir ve telesağlık hizmetlerinin psikiyatrik bozukluklar için 

kullanılmasını ifade eder. Ruhsal bozukluğu olan hastaların önemli bir oranı 

sitigmatizasyon korkusu, bilgi eksikliği ya da sosyal ortama dahil olmalarını 

kısıtlayan sosyal çekingenlik, agorafobi gibi problemler sebebiyle ya tedaviye 

ulaşamamakta ya da tedaviden sonraki süreçte yeterli izlemin olmaması 

nedeniyle tedaviden kopmaktadırlar. Nihayetinde de tedavi edilmemiş ruhsal 

hastalıklar mortaliteyi artırabilmekte, diğer hastalıkların tedavisini etkilemekte 

ve bireylere, ailelere ve topluluklara ciddi bir yük oluşturabilmektedir. Öte 

yandan günümüzde ruhsal bozukluğu olan hastaların hastane temelli tedavi 

yerine toplum temelli tedavi ilkeleri çerçevesinde tedavi edilmeleri 

benimsendiğinden, kendi sosyal ortamlarında sağlık hizmeti alabilmeleri 

tedavinin sürekliliği açısından önem taşımaktadır (Özgür ve Tanrıverdi, 2019).  

Todd ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan bir araştırmada bilgisayar 

tabanlı psikoeğitim alan bipolar bozukluk hastalarında standart tedavi ile 

kıyaslandığında hem ruhsal hem de bedensel iyilik halinin daha iyi olduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca web tabanlı psikoeğitim alan bu hastaların yaşam 

kalitelerinin daha iyi olduğu bulunmuştur. 

Alkol ve madde kullanım bozukluklarının tedavisinde temel amaç 

remisyon sürecini mümkün olduğunca uzatmak ve sonrasında relapsları kontrol 

edebilmektir. Bağımlılık tedavi ve bakım hizmetlerinde teletıp kullanımı 

sınırlıdır.  Buna rağmen telepsikiyatri, zaman ve mesafe gibi engelleri ortadan 

kaldırdığı için madde kullanım bozukluğu olan kişilerin tedavisinde önemli bir 

potansiyel sunar. Ayrıcı bağımlılıkla çalışan uzmanlara tedavi sürecinde ve 

tedavi sonrası süreçte hastalarla temasın kurulmasını artırır. Alkol ve madde 
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kullanım bozukluğu olan hastalarla yürütülen bir telepsikiyatri projesinde video 

konferans, web ve mobil tabanlı desteklerin tedavide işlevsel olduğu 

bildirilmiştir (Molfenter ve diğerleri, 2015). 

Teknolojinin hızıyla karşılaştırıldığında özellikle ruh sağlığı 

hizmetlerinde anlamlı değişiklikler yavaş olmuştur. Buna karşılık psikiyatrik 

bakım sağlamak için elektronik iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı; 

elektronik sağlık kayıtları, vido konferanslar, uzaktan izleme sistemleri, akıllı 

telefonlar, çevrimiçi terapiler ve ağ portalları gibi metodlar kullanılmaktadır. 

 

Video konferans 

Video konferanslar, senkron (eş zamanlı) veya asenkron (kayıtlı) 

olabilir. Senkron video konferans kullanımında eş zamanlı interaktif olarak 

taraflar canlı ve iki yönlü iletişimi sağlar. Asenkron video konferans ise 

kaydetme ve iletme ilkesine dayanır. Kullanımında görüntü kaydedilir ve 

klinisyen kaydedilmiş görüntüyü izleyerek bilgi verir ve bu bilgiler sonrasında 

ilgili kişilerce öğrenilir. Ruh sağlığı açısından senkronize video konferans 

geleneksel yüz yüze hizmetlerle uygun memnuniyet düzeyleri göstermiştir 

(Myers, Valentine ve Melzer, 2008). Halihazırda çoğu video konferans ofis 

tabanlı bir uygulama veya hastane ortamı gibi ev ortamı dışında bulunan 

hastalar için gerçekleştirilmektedir. Ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımın yetersiz 

olduğu zamanlarda video konferans yararlı bir araç olabilir (Baum, Epstein ve 

Kelleher, 2013). Ayrıca primer bakım hizmeti sunan profesyoneller bir 

uzmanla canlı video konferans yöntemiyle konsültasyon gerçekleştirebilir.  

Manning ve arkadaşlarının (2000) yaptığı bir çalışmada hastaların ilk kez 

video konferans ve ilk kez yüz yüze yoluyla görüşmesi arasında terapötik 

ilişkinin gelişmesinde anlamlı fark bulunmamıştır. Video konferans yöntemiyle 

terapötik ilişki kurulamayacağına dair belirgin bir kanıt bildirilmemiştir. 

Uzaktan izleme yöntemleriyle vital bulgular, kilo, kan, şeker gibi 

biyolojik verileri ve hasta hareketini içerebilir (Boulus ve diğerleri, 2011). 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bakımında uzaktan 

izleme sistemleri önerilmiş olsa da DSM-V kriterlerinin gözden geçirilmesi ve 

davranışsal değerlendirme ölçeklerinin kullanılması DEHB’nin değerlendirme 

ve yönetim metodudur (Baum ve diğerleri, 2013). 
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Akıllı telefonlar 

Hem kronik hastalıkların hem de mental hastalıkların yönetiminde akıllı 

telefon uygulamaları kullanılmaktadır (Mosa, Yoo ve Sheets, 2012). Mobil 

sağlık uygulamalarında cep telefonları veya tablet bilgisayarlar vasıtasıyla 

eğitim ve sağlık hizmeti verilebilir. Örneğin, DEHB ile ilgili akıllı telefon 

uygulamaları; organizasyonel becerileri düzenlemeye yönelik hatırlatıcılar, 

zamanlayıcılar, ödül çizelgeleri, rutinler oluşturmak ve davranışları izlemeye 

yöneliktir. Uygulamalar rozetlerle, ifadelerle ödüllendiren oyunlaştırma 

yoluyla olumlu pekiştirme sağlanabilir. 

 

Çevrimiçi terapiler 

Çevrimiçi terapiler internet üzerinden hasta veya ailesi için çeşitli 

düzeylerde klinisyen desteğiyle sağlanır. Danışanların çevrimiçi programlara 

katılımı zor olsa da özellikle uzak ve yetersiz hizmet alan bölgelerde kanıta 

dayalı tedaviyi yaymak için iyi bir fırsat sunar. Çevrimiçi terapiler damgalanma 

veya başka endişelerden dolayı yüz yüze görüşmek istemeyen hastalar için 

tercih edilebilir. (Christensen ve Hickie, 2010). Yüz yüze görüşmelerde sosyal 

kaygı yaşayan, agorafobi sebebiyle dışarı çıkmakta güçlük çeken ve psikiyatrik 

destek alamayanlar için çevrimiçi terapiler uygun seçenek olabilir. Ayrıca 

yabancı bir ülkede dil sorunu nedeniyle psikiyatrik bakım alamayanlar için 

istedikleri uzmandan destek alma imkanı sunabilir (Bozkurt, 2013).  

Frueh ve arkadaşları (2007) travma sonrası stres bozukluğunda yüz yüze 

görüşme ve video konferans yoluyla görüşmede terapist yeterliliğini ve bilişsel 

davranışçı terapiye bağlılığın kurulmasını karşılaştırmıştır. Tedavi süresince 

beş zaman diliminde psikoterapötik ilişkinin düzeyini ölçen ölçekler 

uygulanmış ve her iki tedavi yönteminde de terapötik ilişkinin iyi düzeyde 

kurulduğu ve metodlar arasında anlamlı bir fark olmadığı bildirilmiştir. 

Terapist yeterliliği ve psikoterapi bağlılığı; oturumları yapılandırma, oturum 

etkinliklerini uygulama, geri bildirim sağlama, zorluklarla başa çıkma, uyum 

geliştirme ve empati kurmayı içeriyordu. Bulgular, terapist yeterliliğinin ve 

terapiye bağlılığın, terapinin telepsikiyatri yoluyla ya da geleneksel yollarla 

yapıldığında benzer olduğunu göstermiştir. Telepsikiyatrinin terapistlerin 

seansları etkili bir şekilde yapılandırma veya hastalarla terapötik ilişki kurma 

becerisinden ödün vermediğini göstermiştir. Bu veriler ayrıca ruh sağlığı 
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hizmetlerine erişimdeki eksiklikleri gidermek için telepsikiyatri hizmetlerinin 

kullanımını desteklemektedir. 

Triple P Pozitif Ebeveynlik Programı, yıkıcı davranışları olan çocukların 

ebeveynlerine aşamalı bir destek sağlayan kanıta dayalı bir programdır. Triple 

P Ebeveynlik Programı yakın zamanda çevrimiçi bir program haline getirildi. 

Yüz yüze Triple P’nin küçük çocuklarda yıkıcı davranışları ve dikkat 

zorluklarını azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir (Bor, Sanders ve Markie, 

2002). Çevrimiçi Triple P Programı’nın çocuktaki yıkıcı davranışlarda ve 

işlevsiz ebeveynlikte azalma ve ebeveynliğe olan güvende artma olduğu 

bildirilmiştir (Sanders, Baker ve Turner, 2012). Bu tür bir müdahale her aile 

için mümkün olmasa da mesafe veya damgalanma gibi tedavi engelleri yaşayan 

aileler için ek bir tedavi seçeneği olabilir (Baum ve diğerleri, 2013).  

 

Ağ portalları 

Ağ portalları, özellikle tarama, semptom takibi, hasta kayıtları, iletişim 

ve erişim hususlarında benzersiz fırsatlar sunar. Ağ portalları hastalar ve 

klinisyenlerin koordine çalışmasına izin vermek için tasarlanmıştır. Web 

portalları hastaların kendi tedavilerine daha iyi dahil olmasını sağlayarak 

verimliliği artırabilir. Son yıllarda DEHB web portalları geliştirildi (Sargent, 

2001). Mevcut DEHB web portalları özellik ve işlevsellik açısından bazı 

farklılıklar içerse de birincil işlevi, klinisyene açık ve klinik olarak anlamlı 

şekilde sunulacak ebeveyn ve öğretmen DEHB derecelendirmelerinin 

girilmesidir. 

 

ÇOCUK VE ERGENLERDE TELEPSİKİYATRİ 

Çocuk odaklı telepsikiyatri uygulamaları, 1970’li yıllara dayanmaktadır. 

Bu uygulamalar çocuk ve ailesiyle yapılan psikiyatrik muayeneyi, bilişsel 

süreçlerin değerlendirilmesini, oyun terapisi ve diğer psikoterapi 

uygulamalarını, aile ve çocuk gözlemini ve psikotrop ilaç reçete edilmesini 

içermektedir (Strakter, Mostyn ve Marshall, 1976). Telepsikiyatrinin çocuk ve 

ergen psikiyatrideki yeri son 10 yılda daha da önem kazandı. Yayınlanmış 

çalışmaların çoğu, telepsikiyatrinin kabul edilebilirlik ve memnuniyetiyle 

ilgilidir. Çocuk ve ergenlerle uygulanan telepsikiyatri hizmetinin 

memnuniyetini araştıran bir çalışmada 2-21 yaş arasındaki 172 hastaya video 

konferans yöntemiyle telepsikiyatri hizmeti uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 
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yüksek ebeveyn memnuniyeti tespit edilmiştir. Aynı çalışmada ebeveynler okul 

çağındaki çocuklarının tedavisinde daha yüksek memnuniyet bildirirken, 

ergenlerin tedavisinde daha düşük memnuniyet eğilimi gösteren farklı 

memnuniyetler bildirmiştir (Myers ve diğerleri, 2008). Çocuk psikiyatri 

değerlendirmelerini yapmak için bilgisayar tabanlı video konferans sisteminin 

kullanıldığı bir çalışmaya 4-16 yaş arasında 23 hasta ve ebeveyni dahil 

edilmiştir. Çalışmada hastalara biri video konferans ile diğeri ise yüz yüze 

olmak üzere iki psikiyatrik değerlendirme yapılmıştır. Bu iki tür 

değerlendirmeden sonra hastaların veya ebeveynlerin memnuniyet yanıtlarında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmaya katılan çocukların çoğu 

telepsikiyatri uygulamasını sevdiğini bildirmiştir. Ebeveynlerin çoğu yüz yüze 

görüşme için uzun bir mesafe kat etmektense video konferans hizmetini tercih 

ettiklerini bildirmiştir (Elford ve diğerleri, 2000). 

 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dikkatsizlik, hiperaktivite 

ve dürtüsellik ve buna bağlı fonksiyonel bozulma ile karakterize yaygın bir 

nörodavranışsal bozukluktur. DEHB çocukların akademik başarısını ve sosyal 

etkileşimini derinden etkileyebilir. Tedavisi ilaç ve davranışsal terapi 

müdahalelerini içermektedir. Önemli sayıda araştırma, DEHB olan hastalarda 

DEHB semptomatolojisini azaltmak için farmakolojik tedavinin etkinliğini 

ortaya koymuştur (Pliszka, 2007). DEHB’li birçok çocukta ilaç tedavisiyle 

semptomların gerilemesine rağmen, ebeveyn ve akran ilişkilerindeki bozukluk 

gibi işlevsel bozulmalarda önemli değişimler gözlenmemektedir. Bu durum da 

ilaç tedavisine ek olarak diğer ruh sağlığı ve eğitim hizmetlerini gerekli 

kılmaktadır (Epstein ve diğerleri, 2010). DEHB yaygın ve tedavi edilebilir bir 

durum olduğundan çocuklar için telesağlık hizmetlerinin etkinliğini test etmek 

için uygun bir bozukluktur. Geniş bir toplum temelli araştırma, DEHB için kısa 

süreli bir telepsikiyatri müdahalesinin başarısını göstermiştir (Myers ve 

diğerleri, 2015). 

Randomize kontrollü bir çalışmada ise DEHB’si olan çocukların 

ebeveynlerine yönelik video konferans yoluyla uygulanan grup eğitiminin 

etkinliği araştırılmıştır. Çalışmaya 9 video konferans oturumu uygulanana 

tedavi grubu ve 13 yüz yüze oturum uygulanan gönüllü dahil edilmiştir. 

Araştırma sonucunda tedavi etkileri video konferans ve yüz yüze gruplar 

arasında farklılık göstermediği bulunmuştur. Buna karşılık video konferans 

grubunda hiperaktif semptomlarda istatistiksel olarak daha fazla iyileşme 
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olduğu gösterilmiştir. Video konferans yoluyla ebeveyn eğitimi, uygun tedavi 

sağlayıcılarına erişimin olmadığı hallerde DEHB’yi ele almak için önemli bir 

araç olabilir (Xie ve diğerleri, 2013). 

Çocukluk depresyonu için etkili bilişsel davranışçı tedaviler son yıllarda 

gelişmiştir, ancak birçok kişi bu tedavilere ulaşımda engellerle 

karşılaşmaktadır. Teletıp, video konferans kullanarak çocuk ve klinisyen 

bağlantı kurarak psikolojik müdahalelere erişimi artırır. Çocukluk çağı 

depresyonunda yüz yüze ve video konferans üzerinden 8 haftalık bilişsel 

davranışçı terapi müdahalesini değerlendiren bir çalışmada hem video 

konferans grubunda hem de yüz yüze grubunda benzer oranda depresif 

semptomların azaldığını gösterilmiştir (Nelson, Barnard ve Cain, 2003). 

Kuzey Kaliforniya’nın kırsal bölgelerinde çocuklar ve ergenler için ruh 

sağlığı hizmetlerinin erişebilirliğini geliştirmek için video konferans, telefon ve 

güvenli e-posta gibi yöntemlerin kullanıldığı telepsikiyatri programı 

uygulanmıştır. Kapsamlı telepsikiyatri programının çocukların psikiyatrik tanı 

ve değerlendirmesinde etkili olduğu gösterilmiştir (Yellowlees ve diğerleri, 

2008). 

Çocuk psikiyatri eğitim programlarına telepsikiyatri uygulamalarının 

alımını artırmak için çalışmalar yürütülmektedir (Khan ve diğerleri, 2021).  

 

COVID-19 PANDEMİSİ VE TELEPSİKİYATRİ 

İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 hızla tüm 

dünyayı etkisine alarak pandemiye sebep olmuştur.Virüsün yayılmasının ve 

hastane yükünün azaltılması için, bütün dünya hükümetlerini dolaşım yasağı/ev 

hapsi, evden çalışma , eğitim kurumlarının kapatılması gibi sıkı karantina 

tedbirleri almaya yöneltmiştir (Chakraborty ve Chatterjee, 2020). Pandemi ve 

ilgili kısıtlamaların başlaması ve de enfeksiyon kapma endişeleri hastaların 

profesyonel bir ortamda ruhsal sağlık bakımı alamamasına neden olmuştur. Bu 

durumda hem zamanında tedavi ihtiyacını karşılamak ve hem de bulaş riskini 

asgariye indirmek için dikkatler teletıp ve tele-psikiyatri hizmetleri olanağına 

yönlenmiştir (Liu ve diğerleri, 2020). Pandeminin başlamasıyla birçok ülkede 

telepsikiyatri görüşmeleri psikiyatri hizmetlerinde temel uygulama methodu 

olmaya başladı. 

Kavoor ve arkadaşlarının (2020) Avustralya’da yaptığı çalışmasında 

önceden kayıtlı ve acil olmayan randevular telefon vasıtası ile veya teletıp 
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üstünden karşılanmıştır. Teletıp hizmetinden yararlanan hastaların büyük kısmı 

uzaktan sağlık danışmasından hastaneye giderek ve temas ile edinilen COVID-

19 riskini kaldırdığı için, memnuniyetlerini bildirmişlerdir. Çalışmada, uzaktan 

bakım kaliteli, pratik ve sürdürülebilir olarak değerlendirilmiştir. 

Probst ve arkadaşlarının (2020) çalışması da Avusturya’da hastaların 

uzaktan bakımı yüz yüze görüşmeye tercih ettiklerini bildirmiştir. Bulgular, 

pandemi öncesindeki aylara kıyasla, pandeminin evde karantina şartlarının 

uygulandığı ilk haftalarında yüz yüze görüşme sayısının anlamlı düzeyde 

azaldığını, telefonla veya çevrimiçi yolla psikoterapi sayılarının anlamlı 

düzeyde arttığını bildirmiştir. 

Kaliforniya Üniversitesi COVID-19 pandemisi sırasında gençler ve genç 

yetişkinler için kaygı bozukluğu ve depresyon olgularına bakım sağlamak için 

telepsikiyatri seansları uygulamıştır. Hastaların genellikle bu hizmeti kabul 

ettikleri ve memnuniyetleri bildirilmiştir (Barney ve diğerleri, 2020).  

Dominik Cumhuriyeti’nde gönüllü uzmanlarla uygulanan telepsikiyatri 

modelinin ruh sağlığı hizmetinin etkinliğini artırdığı bildirilmiştir (Peralta ve 

Taveras, 2020). 

Ayrıca COVID-19 tanısı almış hastalar için uzaktan psikolojik bakımın 

olumlu etkileri olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (Barney, 2020). Ayrıca 

yetişkin psikiyatrideki çalışmalar, telepsikiyatrinin COVID-19 pandemisi 

sırasında klinisyenler arasında olumlu algılandığını göstermektedir (Guinart ve 

diğerleri, 2021). 

Telepsikiyatri hizmetleri pandemi sırasında topluluklara destek 

olabilecek ve kolay ulaşılabilecek uygulamalardır (Zou ve diğerleri, 2020). 

Telepsikiyatri yoluyla olan bakım hizmeti pandemi döneminde bir mecburiyet 

olarak klinik pratiğimize girmiş olsa da pandeminin bitmesi ile telepsikiyatriye 

olan ihtiyaç ortadan kalkmamıştır.  

 

TELEPSİKİYATRİNİN SINIRLILIKLARI 

Telepsikiyatrinin sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek için etkili bir 

şekilde kullanılabileceğini gösteren çokça çalışma vardır. Buna karşılık 

telepsikiyatri uygulamalarının bazı sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıkların 

başında hastaların, telepsikiyatri uygulamaları için gereken teknolojiye 

ulaşmakta (internete ulaşamama) ya da kullanmakta da (örneğin bedensel 

engellilik sebebiyle teknolojiyi kullanmakta güçlük) kısıtlılık yaşayabilirler. Bu 
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sebeple telepsikiyatri hizmetleri bu sınırlılıkları da göz önünde bulundurularak 

hazırlanmalıdır (Karaş ve Küçükparlak, 2022). 

Telepsikiyatri hizmetleriyle ilgili yaygın endişeler video konferansa 

istikrarlı erişimi sağlayamamak ve gerekli güvenlik donanımının sağlanıp 

sağlanamamasıdır (Kornbluh, 2015). Diğer bir sınırlamada, telepsikiyatri 

hizmetlerini düzenleyen ve standartizasyonu sağlayan kılavuzların eksikliğidir. 

Çocuk ve ergen psikiyatride telepsikiyatri uygulamalarının kullanım 

şekli çocuğun yaşına ve bilişsel yeteneklerine göre değişebilir. Özellikle küçük 

çocuklar ve bilişsel engeli olan çocukların teknolojiyi kullanması güçleşebilir. 

Ergenlerle yapılan çevrimiçi görüşmelerde de ebeveynler görüşmeye müdahale 

edebilir. Bu müdahaleler hastayla olan terapötik ilişkiyi bozabilir ve tedavi 

sürecini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca nöropsikolojik testlerin video konferans 

görüşmesinde uygulanmasında güçlük yaşanabilir. Bu sebeple nöropsikolojik 

testlerin video konferans görüşmeleri için geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışmalarına ihtiyaç vardır (Taner, 2021).  

 

SONUÇ 

Teletıp hizmetlerinin psikiyatride uygulanması telepsikiyatri olarak 

isimlendirilir. Telepsikiyatri tıbbi hizmetlerin sunumunda teknolojiden 

yararlanmanın hızla artmasıyla gelişmiştir. Telepsikiyatrinin en önemli avantajı 

ruh sağlığı hizmetlerine ulaşılabilirliği kolaylaştırmasıdır. Çevrimiçi terapiler 

özellikle posttravmatik stres bozukluğu, depresyon ve DEHB'nin tedavisi 

açısından etkili bulunmuştur. Özellikle COVID-19 pandemisinde olduğu gibi 

pandemiler sırasında hastalara destek olabilecek etkin uygulamalardır. 

Telepsikiyatri hizmetlerinin uygulama alanlarında daha fazla kullanılması için 

daha fazla çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Telepsikiyatrinin avantajlarının 

yanı sıra bazı sınırlamaları da bulunmaktadır. Bu sınırlamaları en aza 

indirgemek önemlidir. Telepsikiyatri uygulamalarını geliştirecek yapıların 

hazırlanması, denetlenmesi, bilgi gizliliğinin sağlanması, uygulama için 

standatizasyonun ve etik kurallarının belirlenmesi önem kazanmıştır. Değişen 

dünyayla birlikte insanların ihtiyaçlarındaki değişim, tıp ve/veya uzmanlık 

eğitim müfredatlarına telepsikiyatri uygulamalarının daha çok dahil edilmesini 

ve bu alanda bilimsel çalışmaların yapılmasına ihtiyacı doğurmuştur. 

Telepsikiyatri hizmetleri özellikle tedavi sonrası relaps ve nüks ihtimali 

olan bozuklukların takibinde umut vaad eden bir uygulamadır. 
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‘İnsanları olayların kendisi değil, onları nasıl gördükleri rahatsız eder.’ Epictetus(55-135) 

GİRİŞ 

Önlenebilir ölümler arasında yer alan intihar içerdiği sonuçlar (hayatın 

son bulması, travma) itibariyle, bireylerde gözlenen en riskli davranışlar 

arasında yer alır. İntihar davranışının yaygınlık düzeyi (Dünya Sağlık Örgütü 

[DSÖ], 2022; Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2018) intiharın toplum için 

oluşturduğu riskin boyutunu ortaya koymaktadır. Özellikle dünya genelinde 

sağlıktan eğitime, iş hayatından sosyal hayata büyük bir değişim yaratan 

pandemiyle birlikte intihar, daha görünür bir hal almıştır (Hocaoğlu vd., 2020; 

Pathirathna vd., 2022). Bu özellikleri intiharı önemli bir halk sağlığı sorunu 

yapmaktadır.  

İntihar, kendini öldürmeye yönelik bir eylem olarak görülse de intiharın 

farklı eylem türleri olduğu görülür. Örneğin kendine zarar verme eyleminin 

sonucu bireyin yaşamının sonlanmasına neden olursa intihar davranışı, bireyin 

yaşamı son bulmazsa intihar girişimi şeklinde adlandırılır (Bauman, 2008). 

İntihar davranışının farklı biçimlerde gözlenmesi (girişim, düşünce) 

beraberinde bu davranışın nedensellik çerçevesini de genişletmektedir. 

Dolayısıyla hiçbir kimsenin intihar koşulları benzer değildir. Yani birisi 

kanserin verdiği acıdan; diğeri aşk veya hayal kırıklığının yarattığı olumsuz 

düşüncelerden kurtulmak için eylemlerde bulunur (Holmes & Holmes, 2006, s. 

2-3). Görüldüğü üzre intiharın tetikliyicileri bireyden bireye ve zamandan 

zamana farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar intiharın öngörülebilirliğini 

zorlaştırmaktadır. Söz konusu sınırlılığı aşmanın yolu ise intiharın tüm 

boyutları (bilişsel, duygusal, davranışsal vb.) ile anlaşılması ve bu eylemlere 

yönelik müdahale çalışmalarının etkililiğinden geçmektedir. Bu kapsamda 

intihar tanımlamaları, intihar davranışının bilişsel, duyumsal ve davranışsal 

boyutları ile erken işaretçileri bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde ele 

alınmıştır. 

İNTİHARA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

Geniş bir etiyolojik boyuta sahip olan intihar, bireyin hayatının 

sonlandıran en trajik olgulardandır (Alptekin & Duyan, 2014). Durkheim, 

intiharı toplumsal olguların bireyi etkilemesi çerçevesinde yorumlarken bazı 

araştırmacılar ise kişiler arası ilişkiler (düşük özsaygı), kritik kitle 

davranışlarının tekrarlanması (moda olma), toplumdan sapma, alt kültür 
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özelliği, ölüm dürtüsünün ifade edilme şekli (psikinaliz), nörobiyolojik ve 

bireyin olumsuz düşünceleri (bilinçsel çarpıtmalar, olumsuz üçlü vb) ile 

ilişkilendirilmiştir (Sercan, 2019). Dolayısıyla intihar olgularının farklı 

içeriklerde sunulduğu görülmektedir (Jacobs vd., 2010). Bu kitap bölümünde 

intihar olguları, bilişsel terapinin öncüsü Beck’in işaret ettiği intihar davranışı, 

intihar girişimi ve intihar düşüncesi (Goldsmith, 2001) başlıkları çerçevesinde 

tanımlanmıştır. 

İntihar Davranışı 

İntihar davranışı daha önceleri depresyon ve ruhsal bozuklukların 

(psikoz) tanılanmasında bir belirti olarak görülmüştür. İntiharın ruhsal 

bozukluk tanısı almayan bireylerde de görülmesiyle daha geniş tanımlamaya 

(psikopatolojik belirtiden farklı) gidilmiştir (Rogers & Joiner, 2017). İntihar, 

herhangi bir planın olmadığı intihar düşüncesinden, ayrıntılı intihar planlarına, 

ölme niyeti ile kendine zarar vermeden intihar girişimi ve ölümle sonuçlanan 

intihara doğru geniş bir yelpazeyi içeren psiko-sosyal yapı ile karakterizedir 

(Fairweather-Schmidt vd., 2010). İntihar davranışı ise insanın kendi 

eylemleriyle bilinçli olarak kendi yaşamını sonlandırması ile ilgili düşünce ve 

girişimleri kapsayan çatı bir kavram olarak görülse de (Alptekin & Duyan, 

2021) literatürde genellikle kişinin kendini öldürmeye dönük eylemleri olarak 

açıklanır (Bauman, 2008; Eskin, 2012). 

İntihar kasıtlı olarak gerçekleşen şiddet içerikli eylem olabileceği gibi 

(silah, kılıç) sadece beslenme davranışının reddeetmesiyle de olabilir. Özetle, 

“doğrudan ya da dolaylı olarak kasıtlı veya kasıtsız bir eylem sonucu olan, ölen 

kişinin kendisi tarafından gerçekleştirilen ve ölümcül sonuç oluşacağının kişi 

tarafından bilinen tüm vakalar intihardır” (Durkheim, 2020: 29-32). Yine 

intihar davranışı ölümün doğal yollar ile gerçekleşmemesi, bireyin kendi 

eylemi sonucu ölümün gerçeklemesi ve amaçlı bir eylem olması gibi kriterler 

içermektedir (Farmer, 1988). Bilişsel model acısından intihar, kişinin işlevsiz 

bilişsel yapıları (olumsuz üçlü, bilişsel hata) nedeniyle problem çözme 

becerisinde azalma sonucu sorunlarını felaketleştirme, çaresizlik, umutsuzluk 

hisleri sonucu oluşan dayanılmaz psikolojik acıdan kurtulma amacıyla 

yaşamına son verme şeklinde tanımlanabilir. Bu eylem planlı olabileceği gibi 

dürtüsel de olabilir (Mathews, 2013). 
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İntihar gibi çok boyutlu yapıların anlaşılırlığını sağlamak noktasında bir 

davranışın düşünce içerikleri ve düşünceye paralel ilerleyen planlama ve 

eylemde bulunma süreçlerinin (girişim) derinlemesine alınması gerekmektedir. 

İntihar davranışının şekillenmesinde zihne ilk gelen düşüncelerin (otomatik 

düşünceler) rol oynaması (Dong & Zhao 2022) buna örnek gösterilebilir. 

Özellikle intihar düşüncesinden intihar girişimine kadar olan süreçteki risk 

faktörlerin anlaşılması intihar davranışının kontrol edilebilirliği sağlayabilir. 

Örneğin umutsuzluk, çaresizlik gibi duyguların bilişsel kontrolleri intihar 

davranışını önlemede etkili olmaktadır (Brokke vd., 2020). 

İntihar Girişimi 

Uluslararası literatürde parasuisid kavramıyla açıklanan intihar 

girişimleri genellikle ölümle sonuçlanmayan intihar davranışları olarak 

tanımlanır.  Kişi üstesinden gelemediği bir acıyı sonlandırmak veya problemi 

ile ilgili yardım alma amacıyla ilgi ve dikkati üzerine odaklayarak intihar 

girişimini alternatif çözüm olarak görebilir (Alptekin & Duyan, 2021). Fakat 

burada bahsedilen “yardım arama ve ilgi çekme” ifadeleri kişinin çevresinden 

(anne/baba, arkadaş, okul vb.) duyulmasını istediği bir “yardım çığlığı” olarak 

okunması ve yorumlanması gerekmektedir. Kişi, intihar girşimlerinde herhangi 

bir yönlendirme olmadan acıdan kaçmak veya umutsuzluktan kurtulmak 

amacıyla kendini ölüme götürecek eylemlerde bulunur. Fakat çevreyi 

değiştirme ve iletişim gibi motivasyonu içeren bu eylemler ölümle 

sonuçlanmaz (Klonsky & May, 2015). Bu yönüyle intihar girişimleri intihar 

davranışının yordayıcısı olarak görülebilir. Ayrıca ölümlü intiharların 

%46’sının intihar girişiminde bulunan bireylerde görülmesi (Brådvik & 

Berglund, 2011) intihar girişiminin oluşturduğu riski boyutunu göstermektedir. 

İntihar girişimlerinde açık bir şekilde kanıta dayalı kendini öldürme isteği, 

deneyimin ölümcül sonucu olduğuna ve intihar girişimin durdurulduğuna dair 

kanıtlar, öldürme amacına ilişkin düşünceler ve kendine zarar verecek bir 

eylemin son bulmasına yönelik öznel beklenti veya arzu gözlenir (Henderson 

vd., 1977; Herrmann vd., 2003). Görüldüğü üzre intihar girişimleri intihar 

davranışı ile girift bir özellik gösterdiği için intihar girişimlerini intihar 

davranışlarından ayırmak zordur (Alptekin & Duyan, 2021:27-29). Fakat 

intihar girişimlerinin intihar davranışlarının öncülü olduğu unutulmamalıdır. 

Hermann (2003)’ün yaşanılan sıkıntı/acıdan kurtulma arzusunun, çevreyi 
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değiştirme amacının ve intihar planlarına (başlatma ve sonlandırma) ilişkin 

düşüncelerin (biliş) intihar girişimlerinin odağında olduğunu belirtmektedir. Bu 

bağlamda intihar girişimleri ile karakterize olan intihar düşüncelerini anlamak, 

tamamlanmış intiharları öngörme, tekrarlanma sıklığını azaltma ve önleme 

açısından önemlidir. 

İntihar Düşüncesi 

İntiharı tüm boyutlarıyla kavramak için intihar düşüncesi ve intihar 

girişimlerini ayrı ayrı ele almak gerektiğinden bahsetmiştik. İntihar 

düşünceleri; bireyin intihar eyleminin gerçekleştirmek için yaptığı planlama 

(nerede, ne zaman), yöntem belirleme (nasıl), kurgulanması ve intihar sonrası 

olabilecekler üzerine zihne gelen tüm düşünceleri kapsar (Alptekin & Duyan, 

2021). Yine İntiharın düşünce süreçleri ölüme yönelik bilişleri, intihar ile ilgili 

özel planlamaları ve bu plandaki yöntemler ile düşüncenin kendi 

değerlendirmelerine uygunluğunu kapsar (Spirito & Overholser, 2003). Kısaca 

bireyin kendini öldürmesine ilişkin zihne gelen rümnatif düşünceler olarak 

tanımlanabilir (Eskin ,2012; Miranda, vd., 2014). Örneğin intihara eğilimi olan 

bireylerde duygusal acının hiçbir zaman azalmayacağı, gelecekte daha kötü 

olacağı, bunun üstesinden gelemeyeceği ve bu acıyı dindirmenin yolu 

olmadığına dair düşünceler olabilir (Beck, 2020). Özellikle intihar düşünceleri 

genellikle umutsuzluk bilişleri (her şey daha da kötü olacak, hiçbir şey işe 

yaramıyor) ile karakterizedir (Matthews, 2013). Bu yönüyle intihar 

düşünceleri, profosyonel yardıma ihtiyaç duyanların kırmızı bayrağı olarak 

görülmesi gerekir (APA, 2022). Yine intiharda tekrarlanan düşünceler depresif 

endişe ve ruminasyon ile benzerlikler gösterir (Kerkhof & van Spijker, 2011). 

Ayrıca bireyler intihar düşüncelerini başkalarına açıklama ve bu düşüncelere 

yönelik yardım arama konusunda isteksizdir (Luoma vd., 2002). Kişinin sahip 

olduğu bilişsel çarpıtmaların intihar düşüncelerinin bileşeni olarak görülmesi 

(Jager-Hyman vd., 2014), bilişsel çarpıtmaların intihar düşüncesinin 

gelişiminde önemli rol oynaması (Wenzel vd., 2009) ve intihar davranışını 

önlemedeki (özellikle felaketleştirme) gerekliliği (Jager-Hyman vd., 2014), 

bilişsel çalışmaların intiharda çalışılmasını zorunlu kılmaktadır (Wenzel & 

Beck, 2008). Yine intihar düşüncesi üzerinde bilişsel çarpıtmaların rolü, 

umutsuzluk bilişleri, bu düşüncelerin anlık ve tekrarlayan yapı içermesi bilişsel 

davranışçı terapinin intihar düşünceleri üzerinden çalışılmasının önemini işaret 
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etmektedir. Bu kapsamda ilk olarak BDT, ardından intiharın bilişsel yapısı ve 

BDT’nin intihara uygulanma süreci aşağıda sırayla sunulmuştur. 

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİYE GENEL BAKIŞ 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) bireyin deneyimlerini nasıl 

yorumladığı ve anlamlandırdığı görüşünü temel alan bilgi işleme yaklaşımına 

dayanır. Yani bireylerin hayatta kalma ve hayata bağlanma amaçları için 

çevresinde olup bitenleri tarama ve anlamlar yüklemeyi kapsayan uyaranları 

seçme sürecidir.  Bu süreç bireyden bireye farklılaşmakta olup geçmiş öğrenme 

yaşantılarımız ve inançlarımız ile ilişkilidir (Hofmann vd., 2013; Olatunji, vd., 

2008; Young vd., 2014). Bilişsel davranışcı terapi kişinin inançlarını temel 

inançlar ve ara inançlar olarak kategorileştirmiştir. Temel inançlar kişilerin 

sevilebilirlik, değerlilik ve yeterlik duygularına göre şekillenir. Dolayısıyla 

temel inançlar, kişilerin önemli gördüğü kişi veya durumlarla uzun süreli 

deneyimleri sonucu uyum sağlayıcı veya uyumsuz bir yapı kazanır (Beck, 

2005). Örneğin kişiler süreğen olumsuz çevrede (travmatik erken çocukluk 

yaşantıları vb.) yetişirse uyum sağlayıcı temel inançlar daha çok uyumsuz 

formda gelişebilir. Yaşamımızda olup bitenler bu temel inançları (sevilmeme, 

değersizlik ve yetersizlik) harekete geçirirerek şimdiki deneyimlerimizin 

işlenme sürecini belirler. Bu bize şu andaki düşünce ve yorumlarımızın mutlak 

gerçek olmadığını ve yeni bilgiler ile değişebileceğini gösterir. Kısaca Bilişsel 

davranışcı model, duygularımızın, fizyolojik tepkilerimizin ve 

davranışlarımızın şu andaki düşüncemizin bir ürünü olduğunu varsayar. 

(Fennell vd., 2004). BDT’ye göre kişi herhangi bir durum/olay yaşadığında 

kişinin temel inançları paralelinde zihne spontone ve önceden yorumlanmamış 

düşünceler gelir.  Bu düşünceler otomatik düşünce olarak tanımlanır (Dong & 

Zhao, 2022). Otomatik düşüncelerin kaynağı biyolojik özelliklerimizin 

(otonom sinir sistemi), yaşantılarımızın ve öğrenmelerimizin etkileşimiyle 

oluşan inançlarımızdır (Türkçapar, 2020). Bu otomatik düşünceler, 

yaşamımızdaki olup bitenlerin yanlış yorumlanmasına neden olduğunda, 

bunlar  olumsuz (işlevsiz) otomatik düşünceler olarak kabul edilir (Beck, vd., 

1979). Örneğin boşanma gibi kritik yaşam olaylarında kişi işlevsiz otomatik 

düşüncelere sahipse, yaşadığı boşanmayı “Her zaman kaybediyorum, başarısız 

oldum.” gibi yorumlar. Bu olumsuz yorumlar muhtemelen kişinin uyumsuz 

temel inancının (yetersizim) aktive olmasından kaynaklanır. İşlevsiz otomatik 
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düşünceler çoğunlukla üzüntü, endişe, otonom sinir sisteminde aktivite artışı 

(kalp çarpısı, boğulma gibi vücut tepkilere odaklanma ve buna tepki verme) ve 

insanlardan kaçınma isteğini içerir. Dolayısıyla duygularımız, fizyolojik 

tepkilerimizi ve davranışlarımızı; bunlar da düşünce/inançlarımızı etkiler. 

Ayrıca duygu, düşünce, davranışlar ve fizyolojik tepkilerimiz karşılıklı olarak 

da birbirini etkilemektedir (Clark, & Teasdale, 1982; Türkçapar, 2020). 

Bilişsel davranışçı terapi ilk önce işlevsiz otomatik düşünceleri 

değiştirmeyi amaçlar. Örneğin uyumsuz otomatik düşünceler kanıt nerede, 

alternatif düşünce vb. beceriler ile sorgulanır. Otomatik düşüncelerin 

değişmesiyle birlikte uyumsuz temel inançların değiştirilmesi hedeflenir 

(Leahy, 2010). Değişmeye başlayan temel inançlar ile kişinin hissettiği 

duygusal rahatsızlık azalır. Devamında fizyolojik tepkiler ortaya çıkmamaya 

başlar ve kişinin yaşamındaki işlevsel olmayan davranışlar azalır. Örneğin 

çökkünlük hislerini yoğun yaşayan kişiler eleştirilmekten korkabilir. Bu 

durumda kişi insanlardan (yetersizim düşüncesinin verdiği rahatsızlığı 

yaşamamak için) kaçarak daha izole bir hayat yaşayabilir. BDT kapsamında 

kişinin yetersizlik duygusunu desteklemeyen davranış aktivasyonları (örneğin 

yapabildiği üzerine destekleyici deneyimler) planlaranarak ve bilişsel yeniden 

yapılandırma (kanıt nerede, çifte standart, alternatif düşünce) çalışmaları 

yapılarak kişinin yaşadığı korku ve kaygıyı azaltabilir (Matthews, 2013). 

Görüldüğü üzere BDT kişide bilişsel değişimi hedeflemekte ve bu amaçla 

bilişsel/davranışsal stratejileri ön plana almaktadır. 

BDT sadece olumsuz otomatik düşünceleri hedef almaz aynı zamanda 

kişinin uyumsuz ara inançları ve mantık hatalarını da hedef alır (Olatunji vd., 

2008). Kişiler sahip oldukları olumsuz temel inançları farkettiklerinde 

yaşayacakları muhtemel duygusal sıkıntıdan kurtulmaya çalışır. Yani kişi 

olumsuz temel inançların ortaya çıkmasını önlemek için kendine göre kurallar 

ve varsayımlar (bilişsel telafi edici stratejiler) geliştirir. Bu stratejiler olumsuz 

ara inanç  (kural, varsayım) olarak tanımlanır. Olumsuz ara inançlar bizlerin 

başkalarıyla veya kendi çevremizle etkileşimimizi ve uyumumuzu sağlayan 

varsayımlardan oluşur. Örneğin “Yetersizim” temel inancına sahip olan kişiler 

“Hata yapmaktan kaçınırsam zayıf olduğum görülmez.” veya “Sınavda iyi 

performans göstermezsem başarısız olacağım.” şeklinde kurallar geliştirebilir. 

Bu tür kural ve varsayımlar kişilerde stres ve kaygı yaratır. BDT’de kapsamında 



215 | TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

ara inançlar üzerinden çalışarak danışanların sahip olduğu olumsuz ara inançlar 

ile ilişkili olumsuz davranışların (kaçınma vb) değişmesi beklenir (Beck, 2020).  

Bilişsel davranışçı terapide diğer odak nokta ise kişilerin “Yetersizim” 

temel inancının aktive olmasını önlemek için geliştirdiği bilişsel önyargılar, öz 

eleştiri, erteleme ve kaçınma gibi durumlar ile karaterize mükemmeliyetçi 

(bilişsel hatalar) tutumlarıdır (Shafran vd., 2002). Çoğu zaman mükemmeliyetçi 

olmak değerli olsa mükemmeliyetci tutumların odağında yaşamak işlevsel 

görülmez. Çünkü “ Hata yapmamalıyım, mükemmel olmalıyım.” gibi bilişler 

zihni meşgül ettiği için kişinin hayatını sınırlayabilir. Örneğin kişi hayatındaki 

değerlere göre değil elde ettiği sonuçlara göre davranır ve bu süreç kişiyi yorar. 

Bu tutumlar BDT’de mantık hataları ve bilgi işleme hataları kapsamında ele 

alınır. Bilişsel davranışçı terapiye göre en yaygın gözlenen mantık ve bilgi 

işleme hataları (bilişsel faktörler); gözlemlerini yeteri kanıt olmadan 

çevresindeki kişilerin olumsuz tepki verdiğini/vereceğini varsayma (zihin 

okuma), belirli olaylar üzerinden hayatın genelini tanımlama (genelleme 

yapma), olup bitenleri sadece iki uç kategoride görme (ya hep ya hiç 

düşüncesi), çevresine olup bitenlere katkısı olan faktörleri dikkate almadan 

olumsuz sonuçların sorumluluğunu üstlenme (kişiselleştirme), olayları olası en 

kötü senorya üzerinden yorumlama (felaketleştirme), mükemmeliyetçi 

tutumlar ve yaşadığı sorunları çözülmez olarak görmeye bağlı umutsuzluk vb. 

düşüncelerdir. Kişinin yaptığı mantık hataları ise kişinin hatalı bilgi işlemesine 

neden olur. Bu süreçler bizlerin hayatımızdaki olup bitenleri ve deneyimleri 

yanlış yorumlamamıza neden olur (Matthews, 2013). Bu bağlamda bireyin 

davranışını etkileyen bilişsel süreçlerin tüm boyutlarıyla ele alınması depresyon 

ile ilişkili görülen intiharı anlamada kritik önem sahiptir. Özellikle intiharın 

öngörülebilirliği artırmada felakaetleştirme (Jager-Hyman vd., 2014), 

umutusuzluk, yetersizlik gibi bilişlerin anlaşılması gerekmektedir (Brown vd.,  

2000; Holman & Williams, 2022; Köroğlu, 2016; Stanley vd., 2009 Yalçın vd., 

2022). Dolayısıyla intihar düşüncelerinin boyutlarını oluşturuan bilişsel 

yapılar, bilgi işleme yanlılıkları/hataları, mantık dışı inançlar, otomatik 

düşünceler, fizyolojik tepkiler ve inançların anlaşılması gerektiği 

düşünülmektedir. 
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İNTİHARIN BİLİŞSEL İŞLEYİŞİ 

İntihar davranışının işleyişinde yer alan bir dizi bilişsel faktörlerin 

(otomatik düşünce, temel inançlar, varsayımlar vb.) neler olabileceğinden 

yukarıda bahsetmiştik. Burada ise intihar düşüncesini tetikleyen inançlar, 

bilişsel hatalar ve bilgi işleme yanlılıkları vb bilişsel yapılardan bazıları 

açıklanmıştır.  

Olumsuz Bilişsel Üçlü 

Beck'in bilişsel üçlüsü olarak da bilinen kavram kısaca kişinin kendini 

dünyayı ve geleceği olumsuz algılamasıyla ilgilidir. Yani kişinin kendine, 

çevresine ve geleceğe yönelik düşüncelerin içeriğini tasvir eder (Beck, 1987). 

Bilişsel üçlü kavramına göre danışan kendisini kusurlu, yoksun veya hastalıklı 

(yetersiz) görür. Dolayısıyla kendisini çevresi tarafından sevilmeyen, 

istenmeyen ve değersiz biri olarak görüldüğünü düşünür (olumsuz ben). Bunun 

getirdiği yardım isteği ve aşırı talepler nedeniyle başkalarını destek vermeyen 

ve reddeci olarak değerlendirir (olumsuz çevre). Danışan kendisini zayıf, 

çevreyi reddedici olarak algıladıkları için sorunlarını çözülemez olarak 

değerlendirirler ve geleceği umutsuz (olumsuz gelecek) görürler (Beck vd., 

1979; Türkçapar, 2020). Dolaysıyla intihar düşüncesi ve davranışlarına yönelik 

kullanılacak BDT modelini oluşturulurken bilişsel üçlü kavramının temel 

alındığı söylenebilir (Matthews, 2013). İntihara meyilli kişiler yetersizlik 

duyguları nedeniyle sıkıntı yaratan sorunlu durumların üstesinden 

gelemeyeceklerine inandıkları için problemlerini çözmek için girişimde 

bulunmaktan kaçınırlar. Ayrıca kimsenin kendilerini umursamadığına 

inanmaları nedeniyle sorunlarının çözümüne için çevreden destek arayamazlar, 

kendi sorunlarının üstesinden tek başına gelemeyeceklerini düşündükleri için 

eylemde bulunmazlar. Bu döngüyü yaşayan kişiler başkalarının desteği 

olmadan geleceğinin olamayacağına inanırlar ve umutsuzluk yaşarlar (Rudd 

vd., 2001). 

Umutsuzluk 

Umutusuzluk, kişinin problemlerine çözüm bulamama ve bu nedenle 

geleceğe dair olumsuz inançların aktive olması durumudur (Young vd., 2014). 

Örneğin kişilerin zihni “asla başaramam, mutlu olamayacağım” gibi 

düşüncelerle ile meşgul olabilir. Genellikle depresyon ile karakterize (Dobson, 

2010) olan umutsuzluk hem depresyon hem de intiharda önemli rol 
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oynamaktadır (Holman & Williams, 2022; Stanley vd., 2009). Çünkü 

umutsuzluk, mevcut ve gelecekteki intihar düşünce ve davranışlarını 

tetiklemektedir (Köroğlu, 2016). Bu yönüyle umutsuzluk gelecekteki intihar 

davranışlarını ve düşüncelerini öngörmede önemli işlev görür (Brown vd.,  

2000; Yalçın vd., 2022). Dolayısıyla kişilerdeki umutsuzluğun çalışılması 

ileriki intihar davranışlarını ve düşüncelerini önleme ve intihar düşüncelerine 

müdahale bağlamında katkı sunacaktır (Eskin & Köskün, 2019).  

Problem Çözme Becerisi 

İntihar davranışları bireylerin problem çözme becerilerinden 

etkilenmektedir (Karaoğlu & Durak-Batıgün, 2021). Etkili problem çözme; 

olası çözümleri görme/belirleme, her çözümün avantaj/dezavantajlarını analiz 

etme, analiz sonucu en iyi çözümü seçme, planlama, uygulama ve bu seceneğin 

uygulamalarını değerlendirme aşamalarından oluşur (D'Zurilla & Nezu, 2010). 

Problem çözme becerileri daha çok bilişsel katılık ve “ya hep ya hiç” gibi 

işlevsel olmayan düşünceler ile ilişkilidir (Bryan & Harris, 2018). Bilişsel 

katılıkta kişi problem yaşadığı durumlara yönelik alternatif seçenekleri ve 

yaşamındaki olup bitenlerin olası sonuçlarını öngöremeyebilir (Shneidman, 

1993). Aynı şekilde iki uçlu düşünme olarak da tanımlanan “ya hep ya hiç 

düşüncesi” (ya siyah ya beyaz) kişilerin olup bitenleri “ya iyi/kötü ya da 

başarılı/başarısız” gaibi sadece iki aşırı uçta değerlendirmeler yapmasına neden 

olur (Eskin, 2007; Shneidman, 1993; Wenzel vd., 2009).  Bu durum kişilerin 

yaşadıkları problemlerin tüm bileşenlerini görmesini engelleyerek (örn. 

alternatif düşüncelerin zihne gelmesi) karar alma sürecini bozmaktadır. 

Dolayısıyla problem çözme sürecindeki hatalar bilişsel katılık ve “ya hep ya 

hiç” şeklindeki (genelleme) iki uçlu düşüncelerin ürünü olarak değerlendirilir. 

Çünkü kişinin sahip olduğu bilişsel katılık problem çözme sürecinde yeni 

fikirler keşfetme ve olası sonuçları öngörme becerisini azaltır. Yine “Ya hep ya 

hiç” gibi bilişsel çarpıtmalara sahip kişi problem çözümü için atılacak 

potansiyel adımlar yerine olumsuz olasılıklara odaklandığı için çözüm 

alternatifleri görülemez (Sargın & Türkçapar, 2019). Bu tür işlevsel olmayan 

düşünceler nedeniyle problemlerin çözülememesi kişilerin motivasyonunu 

azaltır. Ardından kişiler umutsuzluk, yetersizlik ve çaresizlik sarmalının 

yarattığı kısır döngüye girebilir. Yaşanan döngü bazı kaynaklara göre kişilerde 

dayanılmaz psikolojik acılar yaşanmasına sebep olabilmektedir (Chiles vd., 
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2008). Dolayısıyla problem çözme becerisinin yetersizliği dayanılmaz acının 

azalmasını ve çözülmeyeceği düşüncesini güçlendirir.  

Dikkat Yanlılığı 

Dikkat yanlılığı kısaca insanların dikkat kaynaklarını belirli uyaran 

türlerine seçici olarak tahsis ettiği bilişsel süreçleri ifade eder (Ledoux, 2006). 

Bilişsel teoriye göre kişi çevresindeki olup bitenleri dikkat kesilirken, tararken, 

gözlemlerken; bu içsel deneyimleri anlamlandırır ve yorumlarken geçmiş 

deneyimleri, anıları ve inançlarını kullanır. Dolasıyla kişi problemin çözümüne 

odaklanmak yerine umutsuzluk çaresizlik yetersizlik bilişlerinin zihinde hâkim 

olması nedeniyle (olumsuzluğu odaklanma) intihar davranışlarına 

odaklanılabilmektedir. Yani kişi seçim ve yorumlama süreçlerinde geçmiş 

deneyimleri ile inançlarına otomatik olarak odaklandığıması nedeniyle intihar 

dışı eylemlere bakması zorlanır (Matthews, 2013). Geçmişin getirdiği olumsuz 

bilişler kişinin zihnini meşgul ettiğinde intihar girişimi veya davranışlarına 

daha fazla dikkat kesilmektedir (Baghani vd., 2020; Cha vd., 2010).  

Dikkat Saplanması 

Dikkat saplanması (Attentional fixation) kişilerin yaşadığı bilişsel ve 

koordinasyon hatalar nedeniyle yaşadıkları duygusal acıdan kurtulmanın tek 

yolu olarak intiharı görmeleri olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda dikkat 

saplanması, zihindeki rüminasyon ve umutsuzluktan tek çıkış olarak intiharın 

görülmesi nedeniyle tünel metaforuna (tünel görüşü) benzetilir (Matthews, 

2013). Özellikle intihar girişimlerinde yaşanan dikkat bozukluğu ile 

karakterizedir. Söz konusu süreç kişinin yaşadığı duygusal sorunları 

çözümlemeye yarayan seçenekleri görme becerisini sınırlar. Dolayısıyla 

çözülemeyen sorunlar kişilerde yetersizlik ve umutsuzluk bilişlerini aktive eder 

(Matthews, 2013). Bu inançların aktive olmasıyla kişinin intihar girişim riskini 

artabilir.  

İntihar ile ilişkili olduğu düşünülen bir diğer bilişsel faktör kişinin 

umutsuzluğunu da artıran felaketleştirme düşünceleridir (Jager-Hyman vd., 

2014). Felaketleştirme düşünceleri, kişinin şu an yaşadığı ruhsal sıkıntıdan 

kurtulamayacağı, yaşadığı psikolojik acının gelecekte de azalmacağını ve bu 

sıkıntılı döngüden asla kurtulamayacağına dair bilişleri içerir (Shneidman, 

2001). Örneğin kişi yaşadıkları sıkıntıların çözüm seçenekleri yerine hayatına 

eklenmesi muhtemel yeni problemlere odaklanır. Kişinin dikkati, yaşamındaki 
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diğer sorunlara veya yapamadığı/başarmadığı durumlara odaklamasıyla 

çaresizlik duyguları güçlenir ve gelecek onun için daha felaketleşir. Bununla 

birlikte yaşamındaki olumsuz olaylardan kendini sorumlu tutma gibi 

kişiselleştirme temelli bilisel çarpıtmalar görülür (Eskin & Kökün, 2019). Kişi 

bu bilişsel hatalar nedeniyle çevresinde olup biten olumsuzlukların nedenlerini 

fark etmez ve sorumluluğu kendine yükleyebilir. Hatta hayatında çözülemez 

olarak gördüğü durumları kendi yetersizliğine bağlayabilir. Yine sahip 

oldukları mükemmeliyetçi tutumlar onlara her şeyi eksiksiz olarak yerine 

getirme sorumluluğu hissettirebilir. Devamında ise oluşmayan 

mükemmeliyetten kendilerini sorumlu tutabilirler. Kişilerin mükemmeliyetçi 

tutumlarına paralel olarak “meli/malı” şeklindeki düşünce kalıplarına sahip 

oldukları görülür. Hayatının nasıl olması gerektiğine yönelik kurallar (ara 

inançlar) silsilesi çoğunlukla kişinin hayal kırıklığı yaşamasına sebep olabilir.  

Bu tür bilişsel çarpıtmalar da intihar riskini artırabilir (Türkçapar, 2021 ). 

Bilişsel mekanizmaların (bilgi işleme yanlılıkları, bilişsel çarpıtmalar 

vb) intihar davranışlarını öngörmede önemli bir işlevi bulunmaktadır (Rugo 

vd., 2020).  Örneğin kişilerin başkalarına yük olduğu düşüncesi, strese tolerans 

gösterememe, sevilmiyorum, çaresizlik ve umutsuzluk gibi temel inançları 

kişinin intihar düşüncelerini tetikleyebilir. Bu bilişsel mekanizmalar; bir kişinin 

intihar krizine karşı savunmasızlığının, olası tetikleyicilerin, krizin süresinin ve 

gelecekteki krizlerin bir işaretçisi olarak yorumlanmalıdır. İntihar düşüncesine 

sahip bireylerde her kriz kişinin intihara karşı savunmasızlığı artırır. Bu süreç 

intihar bilişlerinin, intihar düşüncesi ve davranışlarının ortaya çıkmasında etkili 

olduğunu göstermektedir (Klonsky vd., 2018). Bilisel terapinin kurucu olan A. 

T. Beck’e göre bu tür psikolojik mekanizmalar çoğunlukla depresif kişilerde 

gözlenmektedir (Beck, 1979). Depresif/çökkünlük durumlarında gözlenen 

yetersizlik, umutsuzluk ve çaresizlik bilişleri ile intihar arasındaki ilişki, intihar 

davranışlarının bilişsel model çerçevesinde kavramlaştırılabileceğini 

göstermektedir (Sargın & Türkçapar, 2019). 

İNTİHAR TEMELLİ BDT MODELİ 

Bilişsel davranışçı kuram bir kişinin dayanılmaz, kaçınılmaz ve bitmez 

olarak algılanan acıyı yaratan soruna çözüm bulamıyorsa intiharı düşündüğünü 

vurgular (Kovacs vd., 1975). Bu nedenle BDT, intihar eğilimi olan kişilerde 

çözülemez olarak algılanan sorunu tanımlamayı; kendi, başkaları ve gelecek 
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hakkındaki bilişsel çarpıtma ve mantık hatalarını azaltmayı; problem çözme 

becerilerini geliştirmeyi, problem çözme motivasyonunu artırmayı, algılanan 

duygusal acıyı azaltmayı ve duygusal acının günlük yaşamın bir parçası olarak 

kabul edilmesini amaçlar (Beck, 2014). 

Bilişsel davranışçı terapinin intihar üzerine uygulamasına dönük birçok 

çalışma yapılmıştır. Bunlardan sadece üçü dikkat çekici bulunmuştur. Bu 

çalışmaların ilkinde intihar, kişinin yaşadığı katlanılmaz acıya çözüm bulma 

arayışı olarak görülmektedir. Çalışmaya göre intihar anlamsız bir eylem 

değildir. Kişi, çaresizlik, umutsuzluk, yanlızlık ve suçluluk duygularının 

yarattığı acılardan kurtulmanın yolunu yaşamına son vermekte arar 

(Shneidman, 2001). Yani Shneidman’a (2001) göre intihar açılarından 

kurtulmanın çözümünü bulamayan kişilerin bir yardım arayışıdır. İkincisi, 

Rudd’un intihar modu teorisidir. Teoriye göre kişinin intihar ile ilgili sahip 

olduğu risk etmenlerinin çokluğu onun intihar eğilimini artırır. Örneğin bilişsel 

çarpıtmalar, duygusal dalgalanma ve davranışsal baş etme becerilerindeki 

yetersizlikler kişinin intihara yönelim düzeyini yükseltir (Rudd, 2004). 

Üçüncüsü ise intihar düşüncesinin üç faktör çerçevesinde aktive olduğunu ileri 

süren görüştür (Wenzel & Beck, 2008). Bu faktörlerden ilki kişide uzun 

zamandır var olan psikiyatrik bozukluk riskini artırıcı psiyatrik tanılar (Bipolar, 

depresyon vb.) veya belirtiler (Kişilik, dürtüsellik, problem çözme 

becerilerinde yetersizlik, işlevsel olmayan bellek işlemleri) ve yakınlık 

faktörleridir. Örneğin ya hep ya hiç veya olumsuza odaklanma gibi bilişsel 

çarpıtmalar ve işlevsel olmayan tutumlar kişinin zihnini aşırı meşgul etmesi 

(ruminasyon) intihar düşünceleri aktive edebilir. İkinci düşünce yapısı, 

psikiyatrik rahasızlıklar ile ilgili bilişsel süreçlerdir. Örneğin yetersizlik, 

değersizlik ve sevilmeme gibi olumsuz bilişsel şemalar kişilerde patolojik 

yatkınlığı artırır (Dozois vd., 2009). Yani bu tür bilişlerin sıklığı ve yoğunluğu 

intihar girişimlerini de tetikleyebilir. Sonuncusu ise umutsuzluk bilişlerinin 

işleyişini intihar şeması olarak kabul gören görüştür. Buna göre umutsuzluk 

durumsal ve sürekli umutsuzluk olarak ikiye ayırlır. Durumsal umutsuzluk, 

herhangi bir döneminde aktive olan kişinin depresif olmadığı zamanlarda 

görülen dürtüsel intiharda rol oynar. Sürekli umutsuzluk ise insanların 

dönemsel değil de süreğen olarak geleceği karamsar görmesiyle ilgilidir. 

Sürekli umutsuzluk kritik yaşam olayları ile tetiklenir ve durumsal umutsuzluk 

başlar. Olumsuz yaşam koşullarından etkilen kişiler sürekli umutsuzluğun 
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yarattığı zorlanmayla baş edemez ve yaşamını dayanılmaz olarak görür 

(Kovacs vd., 1975). Daha sonra artan durumsal umutsuzluk (örn. dürtüsel) 

kişiyi intihar davranışına odaklayabilir. Örneğin sürekli umutsuzlukta ‘hiçbir 

şey düzelmeyecek’ düşünceleri zihni meşhul ederken durumsal umutsuzlukta 

katlanamama (çaresizlik, yetersizlik) inançları ile ‘artık dayanamıyorum’ 

şeklindeki düşünceleri aktivedir (Sargın & Türkçapar, 2019: ss, 252-253; 

Wenzel & Beck, 2008).  

İntihar bilişlerinin aktive olmasıyla kişilerin bilgi işleme süreçlerinde 

işlem yanlılıkları görülür. Bunlardan ilki, danışanın ölüm, umutsuzluk 

çaresizlik gibi günlük işaretçilere odaklama/seçme olarak tanımlanan dikkat 

yanlılığıdır. İkincisi ise dikkat saplanması olarak tanımlanan intihar öncesi 

kişilerin huzurlusluk, ajite olma veya karamsırlık bilişlerinin zihinde rümine 

olmasıdır. Bu rüminasyon sonucu kişi çevresinteki muhtemel çözümleri 

göremez veya çözümleri denenebilir görmemesi nedeniyle intiharın temel 

çözüm olduğuna dair daraltımış düşünceye saplanır (Matthews, 2013).  

Dikkatin saplanması ve durumsal umutsuzluğun şiddetlenmesiye dikkat ve 

konsantrasyon bozulur ve kişinin intihara dikkat kesilir. Yoğunlaşan intihar 

bilişleri eşik değeri aşmasıyla birlikte (katlanma eşiği) ihtihar girişimi 

gerçekleşebilmektedir (Sargın & Türkçapar, 2019). Ayrıca buna zorlu yaşam 

koşulları eklendiğinde psikolojik bozukluklar ile ilgili bilişler artar ve rintihar 

düşünceleri aktive olur. Bu yönüyle intiharın birikimsel bir özellik gösterdiği 

de söylenebilir (Wenzel & Beck, 2008). Örneğin intihar yatkınlık etmenleri 

yüksek olan kişilerde intihar girişimlerinin yaşanması için daha az bir zorlayıcı 

kritik yaşam olayı etkili olurken intihar düşünceleri ve yatkınlık faktörleri daha 

az olan kişilerde daha fazla zorlayıcı kritik yaşam olayları etkili olabilir.  

İntihar davranışlarını belirleyen etmeleri anlamak için sadece olup 

bitenler üzerinden değerlendirme yapmak yeterli değildir. Çünkü BDT’ye göre 

kişinin hayatındaki kritik yaşamlarına yüklediği anlamlara odaklanmak 

gerekmektedir (Wenzel & Beck, 2008). Bu nedenle intihar işaretçileriyle 

birlikte kişiyi intihara karşı savunmasız hale getiren fakörlerin de intihara 

yönelik yardım çalışmalarının odağına alınması gerektiği 

değerlendirilmektedir. Yukarıda sunulan bilişsel yapılar kapsamında 

oluşturulan intihar temelli BDT modeli aşağıda verilmiştir (Matthew, 2013).  
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İNTİHARIN BDT KAPSAMINDA ÇALIŞILMASI 

İntihar girişiminde bulunan veya intihar düşünceleri yoğun olan kişilerle 

BDT çerçevesinde çalışmanın ilk adımı intihar risk değerlendirilmesidir. İkinci 

adım intihar girişiminin nasıl riskler taşıdığı, hastane sevki/yatışının çalışması, 

riski sürdürücü ve koruyucu faktörlerin belirlenmesidir. Son adımı ise 

muhtemel intihar girişimine yönelik yardım kaynaları ve eylem planı hazırlanır. 

Ayrıca eylem planına paralel olarak BDT prensipleri çerçevesinde formulasyon 

yapılır ve daha sonra bilişsel-davranışcı müdahaleler ile intihar düşünceleri 

çalışılır (Sargın & Türkçapar, 2019: 225). 

İntihar Risk Değerlendirmesi 

İntihar riskinin değerlendirme sürecinde danışanlara daha önce intihar 

davranışında bulunup bulunmadığının sorulmasıyla başlar. Ancak intihar 

girişimi veya intihar düşünceleri konuşmanın kişide intihar planları 

oluşturacağı ileri sürülmektedir. Fakat bu bilgi araştırma sonuçlarıyla 

desteklenmemekte olup intihar ile ilgili yanlış bilinen mitler arasında yer aldığı 

söylenebilir (DSÖ, 20214). Oysaki intihar ile konuşmak, intihar işaretçileri 

anlamak noktasında önemli bir işlev görmektedir (Önder & Karakaya, 2020). 

Dolayısıyla kişinin intihar düşünce veya planlarının sorulması intihar riskinin 

değerlendirilmesinin vazgeçilmez parçası okarak görülür.  Bu nedenle kişinin 
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şimdi ve geçmişteki intihar düşüncesi, planları ve davranışlarının varlığı 

sorgulanmalıdır. Örneğin “Bazen insanların çok sıkıntılı olduğu zamanlarda 

ölsem de kurtulsam dediği veya keşke doğmasaydım dediği zamanlar olur. 

Sizin de böyle düşündüğünüz zamanlar oldu mu?” gibi sorular ile bu süreç 

başlatılabilir (Türkçapar, 2021). Daha sonra bu düşüncelerin neler olduğu, 

girişimde bulunup bulunmadığı ve intihar planları değerlendirilir (Brown & 

Beck, 2010: 242-253). Danışmanlar bu süreçte kişinin önceki intihar 

girişiminin ölümcüllüğünün az olmasını sonraki intihar girişimlerinine 

yordamamalıdır, Yani benzer şekilde önceki intiharı gibi ölümcül olmayacağını 

düşünmemelidirler. İntihar girişimi veya planlarının konuşulmasının ardından 

kişinin hayatındaki risk etmenleri (düşük sosyal destek, yalnız yaşamak ve 

kişilik özellikleri), koruyucu etmenler (destekleyici sosyal çevre, evli olma, 

çocuk sahibi olma vb),  psikiyatrik yatkınlıklar (depresyon, bipolar bozukluk 

ve madde kullanımı) ve aile intihar öyküsü bir bütün içinde analiz edilmelidir 

(Hoff vd., 2009). 

İntihar risk değerlendirmeleri klinik görüşmeler ile yapılacağı gibi bazı 

psikometrik ölçme araçları ile de yapılabilir. Örneğin Beck Umutsuzluk Ölçeği, 

Beck İntihar Düşünceleri Ölçeği, Beck İntihar Niyeti Ölçeği, Columbia-İntihar 

Şiddet Derecelendirme Ölçeği gibi ölçekler intihar riskini belirlemede 

kullanılabilir. Burada elde edilen bilgilere göre intihar tetikleyicileri çalışılır ve 

kişiye özel intihar eylem planı hazırlanır. 

İntihar Tetikleyicilerinin Belirlenmesi 

İntihar risk değerlendirmesinin bir parçası olarak da görülen intihar 

tetikleyicileri, intiharı önlemede önemli bir adımdır (Rudd vd., 2001). İntihar 

tetikleyicilerinin ilki düşünce, duygular, görüntüler ve fiziksel duyumlardan 

oluşan içsel deneyimlerdir. İkincisi kişinin çevresindeki insanlar, doğup 

büyüdüğü yerler ve yaşam koşulları gibi dışsal deneyimleri içerir. Sonuncusu 

ise terk edilme veya reddedilme gibi endişelerin/korkuların aktive olmasını 

kapsar. Söz konusu tetikleyiciler, işlevsiz düşünce kayıtları veya intihar 

süreçlerinin zincir analizleri üzerinden belirlenmeye çalışılır (Matthews, 2013). 

Örneğin işlevsel olmayan düşünce kaydı formu ile kişinin yaşadığı herhangi 

olay/durum üzerinden otomatik düşünceleri, duyguları, fiziksel tepkileri ve 

otomatik düşüncelere ilişkin inancı belirlenir. İşlevsel olmayan düşünce kaydı 

kişinin intihara yönelme davranışının tetikleyicilerini belirmekle (Türkçapar, 
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2021) birlikte kişinin tetikleyicilere ilişkin yanlış yorumlarını da tanımlama 

fırsatı sunar. Zincir analizleri ise kişinin savunmasızlığını artırıcı faktörler 

(depresyon, stres, madde kullanımı, tıbbi hastalık, kayıp vb.), kişide intiharı 

active eden son etken/olaylar, bu olaya ilişkin duygu ve düşünceler, intihar 

girişimi ve muhtemel sonuçları ile intihar girişimine alternatif seçeneklerin 

gözden geçirilmesini kapsar (Çelebi, 2017; Matthews, 2013). 

İntihar İle Çalışırken İzlenen Yol ve Kullanılan Teknikler 

Brown ve Beck (2010), intihar üzerine çalışırken üç aşama önermiştir. 

Bunlardan ilki başlangıç aşaması (1-3. oturumlar) olup danışan ile terapotik iş 

birliği kurmayı, güvenlik planı oluşturmayı, intiharın bilişsel davranışcı 

formulasyonun oluşturmasını ve formulasyonun danışana sunulmasını 

içermektedir. İkinci aşamada (4-7. oturumlar) ise intihara ilişkin negatif 

otomatik düşünceler ve temel inaçlar değerlendirilerek örnek aktiveteler (umut 

kutusu) yapılır. Daha sonra problem çözme becerileri (7 aşamalı karar modeli) 

öğretilir. Ardından intihar düşünceleri erteleme stratejilerinin öğretilmesi için 

olumsuz duygularla işlevsel başa çıkma becerileri geliştirilir ve sosyal destek 

sağlanır. Sonuncu aşamada ise (8-10. oturumlar) danışanın bilişsel-davranışcı 

teknikleri ne kadar öğrendiği değerlendirilir. Ardından kötüleşmeyi önleme 

görevleri çalışılarak danışma seanları sonlandırılır (Brown & Beck, 2010: 242-

253). BDT çerçecesinde intihar eğilimli kişilerle çalışırken tıpkı depresyonda 

olduğu gibi ilk önce davranışsal teknikler tercih edilir. Çünkü işlevsiz 

düşüncelerin oluştuğu geri depresif yaşantının aksine davranışsal yöntemlerin 

oluşturacağı muhtemel olumlu pekiçtireçlerin etkisiyle kişinin motivasyonu 

artar ve umutsuzluğu azalır (Türkçapar, 2021). Söz konusu aşamalarda 

kullanılan önemli bilişsel ve davranışsal tekniklerden bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

Eylem Planı Belirleme 

İntihar riskinin ve tetikleyicilerin çalışılmasıyla birlikte intihar riskini 

azaltmak ve kişiyi güvenceye almak için bir eylem planı geliştirilmelidir (Hoff 

vd., 2009). Literatürde intihar sözleşmeleri gibi farklı örneklere rastlansa da 

intihar sözleşmlerinin etkili olduğuna yönelik araştırma sonuçları bulunmadığı; 

hatta sakıncaları olduğu görülmektedir (Rudd, 2006). Özetle Dolayısyla 

intihara yönelik güvenlik planları, kişinin öncelikli başa çıkma stratejilerinin ve 

intihar krizi sırasında iletişime geçmeyi kabul ettikleri kaynakların yazılı 
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olduğu liste olarak tanımlanabilir. İntihar düşüncelerinin yoğunlaştığı kriz 

zamanlarında problem çözme becerilerini bozulması nedeniyle güvenlik planı 

üzerinden bir dizi örnek başa çıkma stratejisi geliştirerek kişinin sıkıntılı 

zamanlara hazır olması amaçlanır. Bu kapsamda kişinin intihar krizinden 

önceki uyarı işaretlerinin tanınması, dikkat dağıtma işlevi görecek başa çıkma 

stratejilerinin tespiti, dikkati intihar düşüncelerinden uzaklaştırmaya yardımcı 

olacak kişilerin ya da sosyal ortamların belirlenmesi, ruh sağlığı uzmanlarıyla 

iletişime geçilmesi ve ulaşılabilir intihar araçlarının ortadan kaldırması 

hedeflenir. Bu amaçla aşağıdaki beş stratejik yol izlenir (Sargın & Türkçapar, 

2019). 

• İntihar davranışına ilişkin tehlike işaretlerini belirleme: Bu 

stratejide amaç intihar girişimine götürecek uyarıcıların kişi 

tarafından fark edilmesidir. Örneğin kişinin içe çekilme veya günlük 

rutin dışında fazla uyuma davranışları, ölümle ilgili imgeleri, intihar 

girişimiyle ilgili hatıraları aktive edici bilişleri, umutsuzluk, 

mutsuzluk ve ajitasyon duygusal tepkileri danışanla çalışılır. 

• Bağımsız olarak kullanabileceği baş etme stratejileri: Burada 

amaç; danışanın intihar işaretçilerini fark etmesi, intihar 

düşüncesinden uzaklaşması amacıyla kişide dikkat saplanmasının 

yaşanmaması ve intihar düşüncelerine odaklanılmamasıdır. Örneğin 

kişi TV izleme, video oyunu oymama, yürüyüşe çıkma veya dua etme 

gibi günlük aktivitelere yönelebilir.  

• Yardım kaynaklarina ulaşma (Aile/Arkadaşları arama): Kişi 

günlük aktitiveleri üzerinden intihar düşüncesini zihninden çıkaramaz 

ise kendisini anladığını düşündüğü anne/baba, kardeş, akraba veya 

arkadaşına ulaşması/araması için yollar belirlenir. Bu stratejideki 

sürecin nasıl başlayacağı, bu yöntemin avantaj/dezavantajları birlikte 

değerlendirilir ve prova edilir.  Böylece kişinin intihar düşüncelerine 

odaklanılmasının önüne geçilmeye çalışılır.  

• Psikolojik yardım arama: Daha önce bahsedilen üç yöntem işe 

yaramaz veya yeterli psikolojik iyi oluş sağlanmaz ise kişinin 

profesyonel yardım hizmeti alması planlanır. Bu kapsamda yardım 

alacağı kurum/kuruluş veya kişilerin listesi ve bu hizmete başvurma 

yolları prova edilir.  
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• İntihar araçlarından uzak durulması: Kişinin intihar girişimini 

gerçekleştirmek için başvuracağı silah, bıçak, ilaç gibi eşyalardan, 

bina çatısı uçurum gibi atlayabileceği yüksek yerlerden ve araba 

kullanma, trene binme gibi durumlardan uzak durması hedeflenir.  Bu 

stratejilerin yer aldığı intihar eylem planı hem danışman hem de 

danışan tarafından imzalanarak birer kopyası paylaşılır. Fakat 

yürütülen psikolojik danışma hizmetine paralel olarak eylem planında 

yer alan yöntemler değişebileceği unutulmamalıdır. 

Dürtüseliği Önleme Çalışmaları 

İntiharın kişinin dürtüsel özelliklerinden kaynakladığı dikkate 

alındığında (Gvion & Apter, 2011) dürtüselliği önleme çalışmaları önemli bir 

hale gelir. Dürtüselliği azaltma çalışmalarında ilk olarak eylem planında da 

çalışılan ölümcül nitelik taşıyan silah gibi araç-gereçlerin kişinin çevresinden 

uzaklaştırılması amaçlanır. Bu çalışma ile danışanlar intihar düşüncelerinin 

dürtüsel olarak ataklar halinde gelebileceği, eğer yeteri kadar bekleyebilirse 

intihar ve diğer olumsuz düşüncelerinin azalacağı konusunda bilinçlendirilir 

(Kennerley, 2004). Böylelikle kişilere intiharın her zaman veya sürekli eyleme 

geçilecek bir durum olmadığı, genellikle anlık bir karar verme olduğu fark 

ettirilir. Anlık ve geçici koşullarda, özellikle depresif durumlarda bilgiler yanlış 

işlenmesi muhtemel olduğundan verilen kararların da sağlıklı olmayacağı ve 

intiharın gerçekleşirse sonuçlarının geri dönülmez bir durum yarattığı 

konusunda sokratik sorgulama yapılır (Sargın & Türkçapar, 2019). Bu 

kapsamda yine danışanın dikkati dağıtıcı etkinlikler ile dürtüsellik azaltılabilir, 

ardından kazandırılması hedeflenen beceriler baş etme katları (ilgili başlığı 

bakınız) ile çalışılabilir.  

İntiharın Formülasyonu 

İntihar çalışmanın kapsamını genellikle kişinin bilişsel önyargıları ve 

çarpıklıklarının ele alınması, problem çözme becerilerini geliştirilmesi, 

yaşanan duygusal acının kabulü ve toleransı, atılganlık ile çatışma çözme gibi 

sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi, algılanan stresin azaltılması ve 

sosyal desteğin sağlanması oluşturur (Chiles & Strosahl, 2005). Bu süreç ise 

danışanla kurulan güvenilir teropatik ilişkinin kurulması (empati, koşulsuz 

kabul vb.) ile başlar. Çünkü kişi sergilediği tutumlar ve deneyimleri sonucu 

aldığı tepkilerden anlaşılmadığını hissedebilir. Bu nedenle kurulan terapotik 
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ilişki ve ittifak üzerinden kişinin intiharı çözüm olarak seçme mantığının 

anlaşılması hedeflenir. Örneğin “intihar tek seçenek olarak görmeni anlamama 

yardımcı olur musun” gibi tepkiler ile danışanda kabul edildiği hissi oluşturulur 

ve umutsuzluğu deneyimlenebilir (Matthews, 2013). Çünkü kişinin intihardan 

vazgeçirilmeye çalışılması, umut verilmesi ve intihar dışı çözüm alternatifleri 

sağlamak gerekmektedir. Bu kapsamda dikkat çeken süreç ise danışanın 

yaşadığı intiharın formülasyonudur. Çünkü formülasyon bir danışanın sorunun 

kaynağını ve muhtemel çözüm yollarını görmesi noktasında netlik sağlar 

(Sargın & Türkçapar, 2019) ve umutsuzluğu azaltır. 

İntihar ile çalışırken BDT’nin genel yapısını korumaya dikkat edilir ve 

değerlendirme oturumlarında (örn. birinci oturum) intihar risk 

değerlendirilmesi yapılır. Eğer intihar riski görülürse oturum gündemi ilk 

olarak intihar davranışı bağlamında yapılandırılır. Örneğin depresyon ile 

çalışılırken izlenen süreçlere benzer şekilde özetleme, duygudurum konuşma, 

ödev kontrolü, gündemi ele alma (intihar düşünceleri) geri bildirim alma, ödev 

verme ve özetleme yapılır (Whisman & Weinstock, 2010). Bu kapsamda BDT 

oturumlarında intiharı çalışmanın ilk adımı olan formülasyon intihar 

davranışlarının arkasında neler olduğunun anlaşılması, tetikleyicilerin tespiti, 

intihar bilişlerinin belirlenmesi ve muhtemel müdahale yönteminin ortaya 

konması amaçlanır. Danışman danışandan kendisini intihara götüren yakıcı 

biliş/duyguyu aktive eden olayı anlatmasını sağlar (Eskin & Köskün, 2014). Bu 

olay/durum dış kaynaklı olabileceği gibi (kayıp) iç kaynaklı (otomatik düşünce) 

başlatıcılar (tetikleyici) olabilir. Formülasyon esnasında başlatıcı 

olayı/durumun ne zaman gerçekleştiği, eşlik eden tetikleyicilerin varlığı da 

sorgulanarak intiharı tetikleyen durum ile ilişkili veya intihar girişiminde 

bulunma amacıyla ilgili otomatik düşünceler saptanır. Buna kesitsel 

formülasyon denir (Türkçapar, 2021).  Bu yöntem ile yapılan analizler kişinin 

gelecekte yaşayacağı muhtemel intihar davranışlarını örgörme, yönetme ve 

müdahale etme noktasında ruh sağlığı çalışanlarına bilgi verecektir (Sargın & 

Türkçapar, 2019). Formülasyonda kişinin çocukluk çağı kritik yaşam olayları 

ve söz konusu olaylar bağlamında gelişen inançları belirlenir. Bununla birlikte 

bazı bilişsel tekniklerle (örn. aşağı oklar) bu inançlara ilişkin kişinin geliştirdiği 

kurallar, varsayımlar (ara inançlar) ortaya çıkarılır. 

Formülasyon üzerinden danışman danışanın yaşadığı intihar 

düşüncesinde nereye müdahale edeceğini belirler. Bu müdahale yönteminin 
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temelinde intihar düşüncelerinde nasıl bir değişim yaşanacağını danışana ifade 

edilir. Müdalale yönteminin danışan için uygunluğunu (mevcut yöntemin 

denenebilirliği) konuşulur. Daha sonrası yapılan formulaşyon eşliğinde intiharı 

azaltıcı çalışmaları içeren plan ve plan kapsamında uygulanacak müdahale 

stratejileri (bilişsel-davranışsal) danışana sunulur. Danışana sunulan tedavi 

rasyonelinin danışandan tarafından nasıl algılandığı, yöntemin danışana 

uygunluğu ve danışanın aklına yatkınlığı konuşulur. Burada tedavi rasyonelini 

danışan tarafından denenebilir olarak görülmesi önemlidir. Danışana tedavi 

rasyonelinin açıklanmasıyla birlikte İntihar bilişleri ile oluşan umutsuzluğa 

karşı “deneyebilirim” düşüncelerinin oluşması beklenir (Sargın & Türkçapar).  

Danışanın yapılacak çalışmaları denenebilir görmesi motivasyonu güclendirir.  

Artan motivasyonla birlikte terapinin odağını hoşa gidecek aktivite planlarının 

hazırlanması (davranışsal müdahaleler) ve rasyonel problem çözme ile bilişsel 

yeniden yapılandırma gibi bilişsel müdahaleler oluşturur (Matthews, 2013). 

İntiharda Motivasyon Artırma 

İntihar girişimleri ile çalışırken kişinin motivasyonunu yükseltmek, 

kişilerin özyıkım oluşturucu yollara başvurmasını sınırlamaktadır. Güçlenen 

motivasyon, intihar düşünceleri hâkim olan bireylerde yaşama isteğini 

yükselttiği, riskli eylemelerde bulunmayı azalttığı ve yaşamı sürdürmeye 

yönelik davranışlarda bulunma düzeyini artırdığı görülmektedir (Britton vd., 

2016).  Umutsuz kişilerde motivasyonun yükselmesi bağımsız davranabilme, 

güclü terapotik işbirliği ve danışandaki kararsızlığı azaltıcı müdahaleleri 

deneme fırsatı sağlar (Miller & Rollnick, 2013). Yani yüksek motivasyon 

kişinin eyleme geçmesinde katalizör görevi sağlamaktadır. Kısaca yüksek 

motivasyon, intihar düşünceleri olan kişilere yeni yaşam sebeplerini fark etme 

fırsatı sağlayabilir. 

İntihar düşüncesinin hâkim olduğu kişilerde motivasyonun artmasının 

yolu kişinin yaşamında değişim olabileceğine dair denebilir adımlar 

olabileceğini görmesinden geçer (Bahar, & Tanrıverdi, 2019). Bu nedenle 

danışanın intihar etme sebepleri (intihar motivasyonu) ve muhtemel tedavi 

yaklaşımının sunulması gerekir. Örneğin kişinin intihar motivasyonlarını 

genellikle çevresinde değişim yaratma ve psikolojik acıdan kaçma (kendini, 

çevresini ve geleceği olumsuz görme) tutumları oluşturur (Kovacs vd., 1975; 

O’Connor & Nock, 2014). Dolayısyla motivasyon artırma çalışmalarının 
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odağında çevresel değişimi sağlama üzerine çalışmalar oluşturur. Umutsuzluk 

intiharı tetikleyen önemli değişkenlerden olduğu (Brown vd., 2000) 

düşünüldüğünde motivasyon çalışmak daha önemli hale gelmektedir. 

Danışanın yaşamın asla iyiye gitmeyeceği ve probleminin çözümü olmadığına 

dair işlevsel olmayan inançları onu umutsuzluğa odaklar. Bu kapsamda 

danışman umtusuzluğun öncüleri ile çalışmak için motivasyon artırıcı stratejiler 

izleyebilir (Sargın & Türkçapar, 2019). BDT’ya göre intihar düşüncesi hakim 

bireylerde sokratik sorgulama en önemli stratejilerdendir. Sokratik sorgulama 

ile amaç; kişiyi kritik yaşantıya ilişkin kanıtlara odaklayarak sahip olduğu 

düşünce ile inancaların test edilmesi ve kanıtlar ile inançlar arasındaki 

çelişkilerin görülmesidir (Leahy, 2010). Böylece danışanın alternatif 

düşünceleri/çözümleri görür ve intihar düşüncelerine daha az odaklanılır. 

Sokratik sorgulama sonrası danışanın bir sonraki oturuma kadar “Çözümsüz 

gördüğü bir sorun” getirmesi şeklinde ödev verilebilir (Sargın & Türkçapar, 

2019). Böylece danışanda merak uyandırılır. Dolayısıyla danışan çözülemez 

olarak gördüğü sorunlar yerine başka çözülemez sorunlar aramaya 

odaklanacaktır. 

Ödev gündeme alındığında danışman yönlendirilmiş keşif ile çalışarak 

danışanın sorun çözme becerisi kazanması amaçlanır. Böylece danışanın intihar 

bilişleri ile uğraşması yerine sorun çözmeye odaklanması sağlanır. Örneğin 

sorunlu ev metaforu kullanılabilir “Diyelimki yaşadığınız ev kiralık ve bu 

evdeki yaşadığınız ağır ve çözülemez gördüğünüz (Yapılması zor ve maliyetli) 

sorunlar var. Bu durumda ne yaparsınız?”  ardından “ peki ev sizinse ve 

gidebileceğin başka ev yoksa ne yaparsınız?” şeklinde çalışma yürütülür. 

çalışma sürecinin sonunda danışanda iki seçenek oluşturulması hedeflenir ve 

danışana sunulur. Örneğin “Ya sizin gerçekten çözülemez sorunlarınız var yada 

sizin çözülebilir veya azaltılabilir sorunlarınız var”. Bu iki olasılıktan 

hangisinin doğru olduğunu nasıl anlayabiliriz?” böylece danışanın sorun 

çözümü için denenebilir adımları görmesi amaçlanır. Tekniğe ilişkin daha 

ayrıntılı bilgi için ilgili kaynağa başvurabilirsiniz (Sargın & Türkçapar, 2019: 

257-259).  

İntiharda bilişsel stratejiler bazı davranışsal stratejilerle birlikte 

kullanılablir. Örneğin danışanın kriz anlarında yaratıcılığını ve sorun çözme 

becerisini artırıcı umut seti kullanılabilir. Umut seti kişilerin kriz anlarında 

yaşama nedenlerini canlandıran resim, kartpostal, mektup, video, etkili dini 
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ifadeler veya şiirler gibi içeriklerden oluşur (Ghahramanlou-Lolloway vd., 

2010: Wenzel vd., 2009). Böylece danışanın yaşamın güzelliğine dair 

işaretcileri görmesi, kendine yaşama nedenleri bulması ve yaşama dair 

umudunun artması sağlanır. 

Intihar vakalarında umutsuzluk çalışılmasının amacı; danışanın 

durumunun gelecekte de daha iyi olamayacağına dair inancına meydan 

okunmasıdır. Çünkü depresif ve intihara eğilimli danışanlar, problemi 

büyütürken mevcut kaynakları (potansiyelini) küçültür. Bu süreçde danışanın 

işlevsiz inancıyla çelişen kanıtlar sunarak çarpıtılmış inançlarda bir dengesizlik 

yaratılır. Böylece yaşanan psikolojik acıya sadece intiharın çözüm olacağına 

dair inanca şüphe uyandırırlır. Örneğin hukuk felsefesine göre geri dönülmez 

bir karar olan “İdam cezası” metaforu kullanılabilir. “Bir hakim olarak bu 

günün kanıtlarının ışığında bir kişi için idam kararı verdin. Diyelim ki üç ay 

sonra idam edilen kişinin suçsuz olduğuna dair yeni kanıtlar ortaya çıktı. Bu 

durumda ne olur.” “Eğer karar yanlış ise kararın telafisi olur mu?” “Öyleyse 

intihar da kişinin kendisinin idamı olabilir mi?” “Senin hakkında idam kararını 

veren hâkim, savcı ve sanık kimler?” “Eğer hepsi bir kişi ise bu kişinin verdiği 

karar ne kadar doğrudur?” “Yargıç aynı zamanda savcı ise bu karar ne kadar 

güvenilirdir?” “Daha önce kişiler depresyonda olan kişilerin verdiği kararların 

sağlık olamayacağını konuşmuştuk. İntihar kişinin mevcut kanıtları kendi 

algılamalarına göre işlediği bir karar ise bu kişinin depresyonda iken idam 

kararı vermesi yorumlama hataları içerir mi?”  (Sargın & Türkçapar, 2019). 

Böylece intiharın tek ve doğru bir seçenek olmadığına dair alternatif düşünceler 

geliştirilir. Daha sonra danışanın günlük rutinleri alınabilir, denenebilir 

gördüğü alternatif çözümler paralelinde davranışsal aktiviteler hazırlanarak 

prova edilir ve oturumlarda çalışılır (Ghahramanlou vd., 2010). 

Hoşlanılacak Alternatif Davranış Aktiviteleri Düzenleme  

Davranışsal stratejilerden olan bu teknikte günlük yaşam aktiviteleri 

çizelge ile belirlendikten sonra kişiye hoşlanılacak etkinlikler oluşturularak 

kişinin depresif duygularının azaltılması hedeflenir. Ayrıca böyle davranışsal 

stratejiler aracılıyla danışanın çevre ile iletişim kurmasını sağlayanabilir ve 

motivasyonu artırabilir. Bu etkinlikler hazırlanırken kişinin kendi başına veya 

başkaları ile birlikte yapabileceği aktiveteler listelenir. Bu liste hazırlanırken şu 

an yapamadığı ama depresyonda olmadığı zamanlarda yapabildiği, yapmaktan 



231 | TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

hoşlandığı etkinlikler konuşulur ve gerekirse listeye eklenir. Fazla çaba 

gerektirmeyen ve kısa yoldan keyif verici etkinliklere öncelik verilir. 

Oluşturulan etkinlikler listesinde yer alan davranış deneyleri her yerine 

getirildiğinde gerçekleştirilme düzeyi ve bu aktiviteden hoşlanılma 

düzeylerinin ölçülmesi (0-100) öğretilir (Fennell vd., 2004; Leahy, 2010).  

Hoşa giden etkinlik oluşturma çalışmalarında ilk önce etkinliğin rasyonelinin 

açıklanmalı devamında oturumda çalışılmalı, sonra listedeki aktivitelerden 

ödev verilmelidir. Davranış ödevleri her oturumda kontrol edilir ve ödevin 

yapılma/yapılmama durumları oturum gündemine alınır. 

Olumsuz Duygular ile Başetme Stratejileri 

İntihar eğilimli kişilerde olumsuzlukara yönelik dikkat saplanması 

(Attentional fixation) yaşandığı düşünüldüğünde olumsuz düşünceler ile 

davranışsal bir stratejileyle çalışmak yarar sağlayabilir. Wenzel ve arkadaşları 

olumsuz düşünceler ile çalışmanın yolunu fiziksel, bilişsel ve duyumsal 

rahatlamadan geçtiğini ifade ederler (Wenzel vd., 2009). İlk olarak kişi 

gevşeme egzersizleri ile fiziksel olarak rahatlatılabilir. Böylece, olumsuz 

duygulara odaklanmayarak dikkatini başka yöne verebilir. Öte yandan kas 

sistemi rahatlayabilir ve bir eylemi başarmanın verdiği hisle motivasyonu 

artabilir. Yine kişinin dikkatini olumsuz durumlara odaklamasını engellemek 

için olumlu etkisinin olabileceği değerlendirilen durumlara yönlendirerek 

bilişsel olarak rahatlaması hedeflenir. Örneğin umut kutusunda yer alan 

objelere bakma (sevdiklerine ilişkin fotolarına bakma), geçmiş güzel anıları 

düşünme veya etrafında dikkatini yönlendirebileceği bir durum ile oyalanması 

sağlanabilir (Ghahramanlou vd., 2010). Böylece danışanın intihar 

düşüncelerine yönelik yaşadığı dikkat saplanmasının önüne geçilerek intihara 

götürecek döngüye kapılmaması amaçlanır. Bunların sonunda danışanın 

duyumsal olarak kendini rahatlatarak karamsarlığın, çözümsüzlüğün ve 

rahatsız edici duyguların verdiği acının azalması beklenir. Sonunda, danışanın 

“acıya dayanamam, katlanamam” gibi düşünceleri değişir (Sargın & Türkçapar, 

2019). Örneğin rastgele video izleme, duş alma, yüksek sesle müzik dinleme, 

bulunduğu ortamdan uzaklaşma, ortamda daha önce dikkatini çekmeyen 

objelere odaklanma, kendine yakın gördüğü birini arama vb. çalışmalar 

yapılabilir. 
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Problem Çözme Becerilerini Geliştirme 

Problem çözümünde kişinin iç kaynaklarıyla birlikte aile ve toplumsal 

temelli dış yardım kaynaklarına odaklanır. Danışanın iç ve dış kaynaklarına 

odaklanılması yeterlik algılarını güçlendirebilir (Matthews, 2013).  Danışanın 

çözülemez gördüğü sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirmesi ve belirlenen 

çözümlerin avantaj-dezavantajları listelemesi amaçlanır. Daha sonra çözüm 

sürecindeki karşılaşacağı engeller ve bu engeller ile nasıl baş edileceği çalışılır. 

Örneğin “ben sorunlarımın üstesinden gelemem” gibi bilişleri aktive olduğunda 

mevcut ve alternatif çözümler gündeme alınır. Devamında sorunun çözümün 

başarılı veya kısmen başarılı olmuşsa daha farklı neler yapılabileceği çalışılır 

(Leahy, 2010; Sargın & Türkçapar, 2019). 

İtihara meyilli kişilerde ilk önce probleme olası faktörlerin belirlenmesi, 

ardından psikoeğitim çalışmaları önerilmektedir. BDT perspektifinden 

bakıldığında intihar, duygusal sıkıntı yaratan soruna bir çözüm olarak 

görüldüğü için ilk olarak motivasyon ve tutum değerlendirilir. Probleme 

katkıda bulunan faktörlerin belirlenmesi (felaketleştirme, ya hep ya hiç ve aşırı 

genelleme içerikli düşünceler) ile birlikte kişinin sorunlarını hayatın olağan 

akışının bir parçası olarak görmesi hedeflenerek probleme karşı olumlu tutum 

kazandırılır. Ardından sorunların çözümüne engel olacak mantık hataları ve 

inançlarına karşı öz yeterlik inançları geliştirilmesi ve çözümlerin geleceğine 

dair bir beklenti aşılaması amaçlanır. Böylece kısmi çözümlerin olabileceğini 

ve çözümlerin gerçekleşmesinin zaman alabileceği yönündeki alternatif 

düşünceler farkettirilir (Matthews, 2013).  Bununla birlikte danışan endişelerini 

dile getirmesi ve sorunu neyin sürdürdüğünü çalışılır.  Bunu yaşanılan sorun 

alanları ile ilgili gerçekçi hedeflerin belirlenmesi ve problemin çözümü için 

atılcak adımların çalışılması izler. Daha sonra intihara alternatif çözümler 

üretme becerilerine odaklanılır. Her alternatif çözüm için danışan 

olumlu/olumsuz katkı analizi yapar, kısa ve uzun vadeli sonuçları belirler, en 

etkili görünen çözüm alternatifi seçer, bir plan uygular ve sonucu değerlendirir. 

Bu süreçte çalışmaları güçlendirmek için psikoeğitim, Sokratik diyalog, rol-

playler ve modellemelerden yararlanılır (Reinecke, 2006). 
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Temel İnançları Çalışma 

İntihar ile ilgili temel inançların çalışılması davranışsal yöntemler ile 

intihar düşüncelerinin zihinde yarattığı yoğunluğun (rüminasyon) azalması 

noktasında önemlidir (Ghahramanlou-Lolloway vd., 2010). Temel inanç 

çalışmalarında ilk önce inançların sabit kurallar olarak görülmemesi sağlanır. 

Çalışma kapsamda temel inançlar birer hipotezler doğrultusunda yeniden test 

edilir, inançlara yönelik alternatif açıklamalar üretilir,  ve inançlar yeniden 

çerçevelenerek davranış deneyleri ile test edilir (Matthews, 2013). Otomatik 

düşünceler ile kanıt nerede çalışılması, alternatif düşünce oluşturma, çifte 

standart, rol-play gibi teknikler en sık kullanılan tekniklerdir. Örneğin rol-play 

tekniğinde danışan eleştirel tutumu sergiler danışman eleştirilere rasyonel 

cevap verir. Ardından danışan-danışman rol değişimi yapar ve aynı süreç 

izlenir (Leahy, 2010; Sargın & Türkçapar, 2019). Yine görsel imgeleme 

yoluyla, danışana çeşitli çözümleri ve olası sonuçları hayal etme fırsatı 

sağlanabilir. Her iki strateji de öz yeterliliği arttırır ve kişinin çaresizlik ile 

kırılganlık hissini azaltır. Örneğin depresif ve intihar düşünceleri olan bir kişi 

kendisini kurtarmaya gelmediği için annesinin ölmesini istediğine ikna olabilir. 

Daha sonra ise annesinin kendisine yanlış bir şey söylerim korkusuyla kendini 

güvensiz hissettiği ve bu nedenle kendini ziyarete gelmediğini öğrenmiştir 

(Matthews, 2013). Bu olgu intihar girişimlerinde alternatif düşünce 

kazandırmanın önemini işaret etmektedir. 

Temel inançlar ile ilişki işlevsel olmayan diğer bir husus ise “Yap hep ya 

hiç” gibi ikili düşünce yapılarıdır. İntihar girişiminde bulunan kişilerde sürekli 

uçlarda düşünceler görülür. Örneğin işini kaybeden bir kişi asla başka iyi bir işi 

olmayacağını düşünebilir ve intihar girişimde bulunabilir. Danışan daha önceki 

iş deneyimlerini ya hep ya hiç düşüncesi çerçevesinde işlediği için kendi güçlü 

yanlarını farkedemez. Bu kapsamda iki uçlu ( Ya hep ya hic) düşünceler 

üzerinde çalışarak ideal işin özelliklerinin listelemesni sağlayabilir. Yine 

danışanın daha önceki iş deneyimlerini süreklilik cetveli üzerinden çalışılarak 

önceki işinin bazı yönlerine odaklayarak mevcut işinden daha yüksek 

değerlendirme puanları alabileceği gösterebilir (Matthew, 2013). Böylece ya 

hep ya hiç düşünceleri farkettirerek bu düşüncelere daha az uçta alternatif 

düşünceler geliştirilmesi sağlanır. Örneğin “ben başarısızım” inancına karşı 

“Mükemmel olmasam da bazı başarılar el ettim” gibi daha az aşırı düşünceler 

geliştirebilir (Türkçapar, 2021).  
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İntihar girişiminde hâkim olan umutsuzluk ve çaresizliğin yarattığı 

psikolojik ağrı “Bu acıya daha fazla dayanamıyorum” şeklindeki inançlar ile 

ilişkidir (Mee vd., 2006). İntihara meyilli kişilerin dayanılmaz olarak gördüğü 

acı çoğunlukla yaşamak için bir neden olmadığı inancıyla karekterizedir. 

Çünkü danışanın dikkati, acılarına direnememe, bu sorunların neden onun 

başına geldiği ve acılarla dolu bir gelecek beklentisindedir. Yani danışanın 

zihninde amaçlı ve anlamlı bir yaşama yer yoktur. Aynı zamanda acı ve ıstırap 

yaratan durumlar için çözümlere de yoktur. Dolayısıyla olası çözümler, daha 

umutlu bir gelecek oluşturma, neden bunun çekiyorum inançları ve sorunlara 

çözüm aranırken acının da sürebileceği mindfulness (farkındalık) stratejileri ile 

çalışılması önerilir (Leahy, 2010; Matthews, 2013).  

Yoğun psikolojik ağrı kişide intiharı bir çözüm olarak görmesine neden 

olabilir (Mee vd., 2006). Söz konusu intihar motivasyonunda ise ilişkilerinde 

bir değişiklik yaratmak vardır (Alptekin & Duyan, 2021). Örneğin intikam 

almak, aile/arkadaşlarına rahatlama sağlama (yük olma düşüncesi) gibi inançlar 

görülür. İntihar girişiminin odağında kişinin ilişkilerinde veya çevresinde 

değişim oluşturma düşünceleri olduğu için ilk önce intiharın bahsi geçen amaca 

ulaşacağı varsayımına meydan okuması hedeflenir. Örneğin “İntikam almak 

istediğiniz kişi sizin intiharınızın sorumluluğunu üstleneceğinden ne kadar 

eminsiniz” şeklinde sokratik sorular sorulabilir. Ardından aksini gösteren 

kanıtlara odaklanılarak kişinin daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmasına 

yardımcı olunur (Matthew, 2013). Bununla birlikte intiharın avantaj 

dezavantajları üzerinden intiharın olumlu/olumsuz pekiçtireçlerini oluşturan 

inançlar ele alınır. Böylece istenen sonuçları elde etmek için intihar davranışına 

yönelik alternatifler belirlenir ve ölümün avantajıyla ilgi bilişsel çarpıtmalar 

düzeltilir. Örneğin intiharın avantajı artık ailesine yük olmayacak olması; 

intihar etmemenin dezavantajı, acısının devam etmesi; intihar etmemesinin 

avantajı, çocuklarının ve torunlarıyla birlikte olabilmesi; intiharın dezavantajı, 

onun başarısız olduğunu kanıtlaması olabilir. Olumsuz pekiçtireçlerin 

farkedilmesiyle intihara alternatif çözümler olabileceğine dair motivasyon 

gelişebilir (Leahy, 2010; Matthews, 2013).  

İntihar düşünceleri genellikle çaresizlik, yetersizlik, umutsuzluk ve 

suçluluk inançlarından beslenir. Bu kapsamda danışman danışanın otomatik 

düşüncelerindeki tekrarlayan örüntüler veya kritik yaşam olayları üzerinden 

aşağı oklar tekniği gibi bilişsel tekniklerin yardımıyla danışanın temel inançları 
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belirlenebilir (Leahy, 2010). Ardından yönlendirilmiş keşif yöntemi ile temel 

inançların danışanı nasıl etkilediği, sokratik sorgulama ile inançların 

işlevselliği ve kanıt nerede ile gerçeğe uygunluğu çalışılır. Daha sonra benzer 

durumları geçmişte yaşama durumu ve bununla nasıl başa çıktığı, benzer 

yaşantıları olan arkadaşlarına neler önereceği, aynı durumu kendisinin 

yaşamasına rağmen benzer çözümleri neden kendisinin görmediği gibi 

durumlar çifte standart tekniği ile çalışılır (Sargın & Türkçapar, 2019).  

Baş Etme Kartları Oluşturma 

İntihar eğilimi olan kişilerde sorun çözme becerisini artırmak ve dürtüsel 

intiharı önlemek amacıyla baş etme kartları kullanılabilir (Leahy, 2010). 

Özellikle kişiler yoğun umutsuzluk yaşadıklarında ve intihar düşüncelerine 

odaklandıklarında tercih edilir. Bu teknik ile ilgili materyal hazırlanırken birçok 

farklı bilişsel tekniklerden de faydalanılır. Örneğin olumsuz otomatik 

düşünceler aktive olduğunda kanıt nerede ve çifte standart tekniği ile otomatik 

düşünceye yanıt yazılabilir (Leahy, 2010). Yine en olası/en kötü/olası senaryo 

tekniklerinden faydalanılarak kişinin cebinde/cüzdanında taşıyabileceği veya 

telefona kaydedebileceği intihar krizinde yapılacaklar ile otomatik düşüncelere 

verilen yanıtların yazıldığı baş etme kartları oluşturulur (Sargın & Türkçapar, 

2019). Böylece kişi intihar krizini daha iyi yönetebilir ve sorun karşısında daha 

işlevsel düşünebilir. 

İntiharda Nüksü Önleme ve Oturumları Sonlandırma 

İntihar düşüncelerinin hakim olduğu kişilerle çalışırken ulaşılması 

öngörülen hedefin somut olması, kişinin yaşadığı belirsizliği ve dağınıklığı 

azaltır. Ayrıca sonlandırma ve yinelemelerin (nüks) çalışılması hangi 

koşullarda iyileşmenin sağlanacağı hususunda danışana yol haritası sunar 

(Ghahramanlou-Holloway vd., 2010). Daha sonra danışanınla intihar 

düşüncelerinin tekrar artmasını önlemeye yönelik plan üzerinde çalışır. Bu 

planda danışana neyin iyi geldiği, nelerin öğrenildiği, danışanın benzer krizleri 

tekrar yaşadığında nasıl yöneteceği, dürtüselliği önlemede hangi işaretçilere 

odaklanılacağı, muhtemel yardım kaynaklarına tekrar nasıl ulaşacağı yazılabilir 

(Sargın & Türkçapar, 2013). 
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GİRİŞ 

Retinoik asit (RA), vitamin A’nın en önemli biyoaktif metabolitidir ve 

embriyonik gelişim ve yetişkin fizyolojisinde hücre büyümesi ve 

farklılaşmasını uyarmaktadır. RA ve türevleri, anti-proliferatif, proapoptotik 

ve antioksidant etkilerinden dolayı potansiyel kemoterapötik ajan olarak 

klinik uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Ancak bazı kanser türlerinde 

RA’nın kanseri inhibe etmek yerine tümörijenezi desteklediğinin bulunması 

üzerine bilim insanları tarafından; RA’nın hücresel etki mekanizması büyük 

bir merak konusu olmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar bu zıt sonuçların 

retinoik asit sinyal yolağına etki eden farklı mekanizmalarla, sinyalizasyonda 

görevli genlerin ekspresyonundaki değişimlerden kaynaklanabileceğini 

göstermiştir  (Mosquera ve diğerleri, 2018). Retinoid sinyalindeki bu 

değişimler tümör hücrelerini etkilemekte ve kanser tedavisinde kullanılan 

retinoidlerin etkisini değiştirebilmektedir (Cai ve Gudas, 2009). Retinoidlerin 

seçiciliği, yüksek reseptör bağlama afinitesi ve gen ekspresyonunu doğrudan 

düzenleyebilmesi, bu moleküllerin kanser tedavisinde dikkat çeken bir tedavi 

seçeneği olmasını sağlamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, retinoik asit 

sinyal yolağı komponentleriyle ilişkili olan yeni terapötik hedefler 

bulunmuştur. Kanser hücrelerinde, anti-tümör etkili bağışıklık cevabında ve 

tümör mikroçevresinde retinoik asit sinyal yolağı ve diğer etki eden 

faktörlerin araştırılacağı öncü çalışmalar, kişiselleştirilmiş terapötik rejimin 

daha etkili uygulanmasını sağlayacaktır.  

Bu kitap bölümünde  vitamin A metabolizması, retinoik asidin 

metabolizması ve biyolojik aktiviteleri, retinoik asit sinyal yolağının 

mekanizmaları ve retinoik asidin gen ekspresyonunu nasıl düzenlediği 

tartışılmıştır. Ayrıca retinoik asidin kanserle olan ilişkisi ve retinoidlerin 

kanser tedavisinde terapötik ajan olarak kullanımı üzerinde detaylı olarak 

durulmuştur.  

1. VİTAMİN A: METABOLİZMASI VE HÜCRESEL 

ETKİLERİ 

A vitamini olarak da bilinen retinolün insan sağlığı için önemi, gece 

körlüğünün tedavisinde karaciğer suyunun kullanıldığı eski çağlardan beri 

bilinmektedir. Retinole benzer biyolojik işlevlere sahip bir dizi bileşik ve 

bunların metabolitleri genel olarak ‘‘retinoidler’’ olarak adlandırılmaktadır. 

Retinoidlerin kimyasal yapıları 1900’lerin başında tanımlanmış olmasına 

rağmen, bu küçük lipofilik moleküllerin biyolojik etkileri hakkında çok az şey 

bilinmekteydi. Kısa bir zaman sonra, A vitamini eksikliği olan sıçanlarda 
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yapılan çalışmalar, retinol takviyesinin barsak hücrelerinde RNA sentezini 

uyardığını gösterdi. Daha sonra yapılan biyokimyasal çalışmalar ile, retinolün 

transportunda, alımında ve metabolizmasında gerekli olan enzim ve proteinler 

tanımlanmıştır (Thompson ve diğerleri, 2019). Retinoidler, embriyogenez, 

görme, enerji homeostazisi, metabolizmanın düzenlenmesi, immün ve 

inflamatuar yanıtın düzenlemesi gibi geniş bir yelpazede biyolojik aktivite 

göstermektedir (Oliveira, Teixeira ve Sato, 2018). Bu hücresel metabolitler 

hidrofobik ve lipofilik özelliktedir. Küçük boyutta olmaları nedeniyle hücre 

membranından kolaylıkla geçerler. Aynı zamanda, hücre yüzey reseptörlerine 

ihtiyaç duymadıkları için hastalıkların tedavisinde ideal ilaç adayı olarak 

kullanılmaktadırlar (Coyle ve diğerleri, 2013; Uray ve diğerleri, 2016).   

Hayvanlarda retinoidlerin de nova sentezi olmadığı için bu bileşikler 

diyet ile dışarından alınmak zorundadır. Dolaşımda baskın olan doğal 

retinoid, karotenoid ve β-karoten ya da provitamin A’dan farklılaşan 

retinoldür. Retinol, diyet ile retinil ester ya da karotenoid olarak vücuda 

alınmaktadır (Rhee ve Plutzky, 2012). Diyetteki retinil esterler barsak içinde 

hidroliz edilir ve enterosit içine alınan retinol retinil estere esterefiye edilir. 

Diyetle alınan β-karoten ince barsaklardan absorbe edilerek β-karoten 

monooksijenaz tip 1 enzimi ile all-trans-retinaldehide parçalanır. Daha sonra 

retinaldehit bir ya da daha fazla retinaldehit redüktaz enzimi ile all-trans-

retinole indirgenir. Retinol lesitin retinol açiltransferaz enzimi tarafından 

retinil estere esterefiye edilir ve retinil esterler şilomikronların lipid 

çekirdekleri içine katılarak lenfatik sistem içerisine salgılanır. Şilomikron 

kalıntılarıyla ilişkili retinil esterler, hepatosit hücrelerinde temizlenirler ve 

daha sonra stellat hücrelerinde depo edilirler. Depo edilen retinil esterler, 

retinil ester hidrolaz enzimi ile retinole dönüştürülür ve plazma retinol 

bağlayıcı proteine bağlı olarak periferal dokulara salıverilir (Kedishvili, 

2013). Retinol ve retinil, aktif retinoidlerin biyosentezinde birincil prekürsör 

olarak görev almaktadır. Retinolün biyolojik olarak aktif 6 farklı izoformu 

bulunmaktadır bunlar: all-trans, 11-cis, 13-cis, 9,13-di-cis, 9-cis ve 11,13-di-

cis’dir (Rhee ve Plutzky, 2012). 

2. RETİNOİK ASİT 

2.1. Retinoik Asit Metabolizması 

Retinoik asit metabolizması, çok sayıda enzim ve taşıyıcı proteinden 

oluşmaktadır ve bunların önemli bir çoğunluğu ise yalnızca retinoid 

metabolizmasında görevlidir (D’Ambrosio, Clugston ve Blaner, 2011). RA, A 

vitamininden iki ardışık enzimatik reaksiyon sonucu sentezlenmektedir. İlk 
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reaksiyonda, retinol (all-trans-retinol),  retinaldehite (all-trans-retinaldehit) 

okside olmaktadır. Gelişim süresince bu reaksiyon çoğunlukla retinol 

dehidrogenaz (Rdh10) enzimi tarafından kontrol edilmektedir. Daha önceki 

çalışmalar ile farklı dokularda Rdh10 enzimi dışında başka enzimlerinde bu 

reaksiyonda görev aldığı gösterilmiştir. İkinci reaksiyon, üç farklı retinaldehit 

dehidrogenaz enzimi ile kontrol edilmektedir (Raldh1, Raldh2 ve Raldh3). 

Retinaldehit, retinaldehit dehidrogenaz enzimleriyle RA’ya 

dönüştürülmektedir  (Diez del Corral ve Morales, 2014). 

RA toksisitesini engellemek için RA’nın hücresel seviyesi çok sıkı bir 

şekilde düzenlenmektedir. Bu düzenlenme, RA sentezi ve katabolizmasının 

kontrolüyle gerçekleştirilmektedir. Biyokimyasal ve genetik çalışmalar ile 

RA’nın degradasyonundan sorumlu olan başlıca üç enzim belirlenmiştir. Bu 

enzimler; sitokrom P450 (CYP450) süper ailesinin üyesi olan CYP26A1, 

CYP26B1 ve CYP26C1’dir (Kedishvili, 2013). 

2.2. Retinoik Asit Sinyal Yolağı 

RA, hücre içerisinde lipit bağlayıcı proteinlere bağlı olarak 

taşınmaktadır. Hücresel retinoik asit bağlayıcı protein (CRABP2) ve yağ asidi 

bağlayıcı protein 5 (FABP5), RA’yı sitozol içinden nükleus içindeki nükleer 

reseptörlere taşımaktadır (Napoli, 2017). Kanser hücrelerinde yapılan 

çalışmalar, CRABP2 tarafından RA’nın  retinoik asit reseptörlerine (RAR) 

taşınmasının hücresel proliferasyonu azalttığını, hücre döngüsünü 

durdurduğunu, apoptozis ve hücresel farklılaşmayı ise uyardığını göstermiştir. 

RA’nın, FABP5 tarafından peroksizom proliferatör aktive edici reseptör 

(PPARβ/δ)’ya taşınmasının hücresel proliferasyonu ve hücrelerin hayatta 

kalmasını uyardığı bulunmuştur (Şekil 1). Çeşitli hücrelerde RA’nın 

karsijonik ve antikarsinojenik fonksiyonlarının CRABP2/FABP5 oranıyla 

ilişkili olduğu rapor edilmiştir (Zhang ve diğerleri, 2018). Keratinosit hücre 

hattı HaCaT ve meme kanseri hücre hattı MCF7 hücreleri üzerinde yapılan 

çalışmalarda, RA’nın, RAR’lara mı yoksa PPARβ/δ’ya mı taşınacağının 

sitozoldeki CRABP2/FABP5 oranına bağlı olduğu gösterilmiştir (Napoli, 

2017).  
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Şekil 1. Retinoik Asit Sinyal Yolağı 

2.3. RA Tarafından Gen Ekspresyonunun Düzenlenmesi 

RAR’lar (RAR α, RAR β ya da RAR γ) ve retinoid X reseptörleri (RXR 

α, RXR β ya da RXR γ) bir araya gelerek heterodimer bir kompleks meydana 

getirirler. Heterodimer oluşturan bu reseptörler transkripsiyon faktörlerini 

aktive edebilecek bir ligand olarak fonksiyon göstermektedir. Bu heterodimer 

kompleks, spesifik RA cevap elementi (RARE) olarak bilinen DNA dizilerine 

bağlanarak gen transkripsiyonunu düzenlemektedir (Ghyselinck ve Duester, 

2019).  

RA bağımlı gen aktivasyonunun klasik modelinde, ligand bağlanmamış 

RAR–RXR kompleksi, RA hedef genlerinin enhanser bölgelerinde lokalize 

olan RARE dizilerine bağlanarak ilgili genin ekspresyonunu baskılamaktadır. 

Aynı zamanda bu transkripsiyonel düzenlemeye epigenetik değişiklikler ve 

koregülatörlerde katkıda bulunmaktadır. RA’nın komplekse bağlanmadığı 

baskılayıcı durumda, RAR–RXR kompleksi, nükleer reseptör korepressörleri 

(NCOR1 ve NCOR2), histon deasetilaz (HDAC) protein kompleksi ve 

polikomb baskılayıcı kompleks 2 (PRC2) ile etkileşmektedir. Bu etkileşim 

sonucunda histon 3 lizin 27 trimetilasyonu (H3K27me3), kromatin 

kondensasyonu ve gen sessizleştirmesi gerçekleşmektedir. RA’nın, RAR–

RXR kompleksine bağlanması heterodimer komplekste konformasyonel bir 

değişikliğe yol açmaktadır. Bu durum, baskılayıcı faktörlerin nükleer reseptör 

koaktivatörlerle (NCOA1, NCOA2 ve NCOA3) yer değiştirmesi sonucu 

meydana gelmektedir. Bu koaktivatörler, histon asetilaz (HAT) kompleksi ve 

trithorax proteinleri ile etkileşmektedir. Bu etkileşim sonucunda ise histon 3 
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lizin 4 trimetilasyonu (H3K4me3), kromatin relaksiyonu ve gen aktivastonu 

gerçekleşmektedir (Cunningham ve Duester, 2015). 

Nükleer hormon reseptör ailesinin bir üyesi olan PPARβ/δ, RXR ile 

tıpkı RAR gibi heterodimer bir kompleks oluşturmaktadır. Bu heterodimer 

yapı RA hedef genlerinin yakınında bulunan peroksizom proliferasyon cevap 

elementlerine (PPRE) bağlanarak özellikle 3-fosfoinozit-bağımlı kinaz-1 

(PDK1) gibi hücre büyümesinde görevli genlerin transkripsiyonuna yol 

açmaktadır (Coyle ve diğerleri, 2013; Michalik ve Wahli, 2007).  PPARβ/δ, 

PPRE’den bağımsız bir yolla da gen ekspresyonunu kontrol edebilmektedir. 

Bu reseptörler, büyük bir T şeklinde ligand bağlayıcı cep içermekte ve bu 

kısma nitro yağ asitleri, prostoglandinler, doymamış ve oksidize yağ asitleri 

gibi endojen ligandlar bağlanabilmektedir (Castelli ve diğerleri, 2018).  

2.4. Retinoik Asidin Biyolojik Aktiviteleri 

RA, A vitamininin gelişimde ve büyümedeki fonksiyonlarına aracılık 

eden bir metabolittir (Da Silva ve diğerleri, 2021). RA, spermatogenezis, 

beyin fonksiyonları ve epitelyal homeostazisin sürdürülebilmesi için 

esansiyeldir (Cunningham ve Duester, 2015). Iturbide ve ark.’ları (2021) 

tarafından yapılan çalışmada erken embriyolardaki endojen RA 

aktivasyonunun, zigotik genom aktivasyonu ve gelişimsel ilerleme için kritik 

bir rol oynadığı gösterilmiştir (Iturbide ve diğerleri, 2021). RA’nın 

immünolojik ve inflamatuar yanıtlarının düzenlenmesinde önemli roller 

oynadığı bulunmuştur. Daha önceki çalışmalarda RA’nın B hücre gelişimini 

düzenlediği gösterilmiştir. Progenitör B hücreleri RA ile uyarıldığında bu 

hücrelerin daha kısa sürede matür B hücrelerine farklılaştığı rapor edilmiştir. 

Bu sonuçlar in vivo deneylerle de doğrulanmıştır.  

Farelerde RA uygulamasının,  kemik iliği ve dalakta matür B hücre 

sayısını artırdığı bulunmuştur. RA’nın bu etkisinin, B hücrelerinin 

matürasyonunda anahtar bir transkripsiyon faktörü olan  Pax5’in RARα 

aracılığıyla uyarılması sonucu gerçekleştiği gösterilmiştir  (Marks ve 

diğerleri, 2016). RA, hem NF-κB sinyallerini düzenleyerek hem de IL-6, IL-

12, IL-1β ve TNF-α gibi inflamasyon faktörlerini baskılayarak anti-

inflamatuar etkiler göstermektedir  (Sierra-Mondragon ve diğerleri, 2018). 

Aynı zamanda, RA’nın hücresel farklılaşma, proliferasyon ve apoptozis gibi 

hücresel fonksiyonların önemli bir düzenleyicisi olan protein kinaz C 

(PKC)’nin aktivitesini düzenlendiği gösterilmiştir (Radominska-Pandya ve 

diğerleri, 2000). RA, apoptoziste görevli mediatörlerin ve efektörlerin gen 

ekspresyonunu düzenleyerek apoptozisin uyarılmasını sağlamaktadır. RA’nın, 
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B-hücreli lenfoma 2 (Bcl-2) ve survivin gibi antiapoptotik proteinlerin 

ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir (Dong ve Zhang, 2018).  Ayrıca 

apoptoziste majör bir rol oynayan p53 tümör baskılayıcı geni up-regüle 

etmektedir (Larsson ve diğerleri, 2018). RA ve türevleri, pro-apoptotik, anti-

proliferatif, anti-oksidant ve hücresel farklılaşmayı uyarıcı etkilerinden dolayı 

kemoterapotik ajan olarak kullanılmaktadır (Bushue ve Wan, 2010).   

3. RETINOİK ASİT SİNYAL YOLAĞI VE KANSER 

RA, çok sayıda protoonkogen ve tümör baskılayıcı genin 

ekspresyonunu düzenlemektedir (Coyle ve diğerleri, 2013). Şimdiye kadar 

RA cevap elementleriyle ilişkili olarak 500’den fazla gen belirlenmiştir. Bu 

genlerin sayısı, RA’nın düşündüğümüzden daha fazla biyolojik etkiye sahip 

olabileceğini göstermektedir (Zhang ve diğerleri, 2015). Bu fonksiyonları göz 

önüne alındığında RA’nın kanserde önemli bir rol oynaması şaşırtıcı değildir. 

Kanser oluşumunda ve gelişiminde retinoid cevabının sıklıkla kaybolduğu ve 

anormal bir retinoid metabolizması olduğu bulunmuştur. Tümör hücrelerinde 

görülen retinol esterifikasyonundaki defektler retinolün depolanmasını ve 

metabolizmasını engellemektedir bunun sonucu olarak da bölgesel retinoid 

eksikliğinin tümör gelişimine neden olduğu bulunmuştur (Cai ve Gudas, 

2009). RA’nın, prostat kanseri (Huynh, Brodie, ve Njar, 2006), hematopoietik 

maligniteler (Adès ve diğerleri, 2010), nöroblastom (Futami ve Sakai, 2010), 

servikal kanser (Kuo ve diğerleri, 2009), baş ve boyun karsinomları (Hong ve 

diğerleri, 1990), küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (Anderson ve 

diğerleri, 1995), mesane kanseri (Zou ve diğerleri, 2005) ve yumurtalık 

kanseri (Aebi ve diğerleri, 1997) dahil olmak üzere birçok kanser türünden 

apoptozu indüklediği gösterilmiştir.  

Son zamanlarda kanserin ilerlemesinde ve metastazında tümör 

mikroçevresinin önemli bir role sahip olduğuna dair kanıtlar giderek 

artmaktadır. Stromal fibrolastlar, tümör gelişiminin erken aşamalarında 

meydana gelmekte ve stromal hücrelerle kanser hücreleri arasındaki 

bağlantılar sonucu tümör gelişimi hızlanmaktadır. Meme kanseri hastalarının 

stromasında retinalden retinoik asit sentezini katalizleyen RALDH1’in 

ekspresyon seviyesinin yükseldiği görülmüştür. Meme kanserinde, bu genin 

ekspresyondaki yükseliş hayatta kalma süresinin artması ile ilişkilendirilmiştir 

(Resetkova ve diğerleri, 2010). RARβ, en iyi bilinen tümör baskılayıcı 

genlerden birisidir ve tümör stromasında RARβ ekspresyonunun kaybolduğu 

gösterilmiştir. RA ve türevleri, hücresel proliferasyonu inhibe ettiği, hücresel 

farklılaşmayı ve apoptozisi uyardığı için birçok kanser türünün tedavisi ve 
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engellenmesinde kullanılmaktadır (Coyle ve diğerleri, 2013). Ancak bazı 

kanser türlerinde RA’nın kanseri inhibe etmek yerine hücrelerin hayatta 

kalmasını uyardığı bulunmuştur. Çeşitli hücrelerde RA’nın karsijonik ya da 

antikarsinojenik etkilerinin, reseptörlerinin seviyesindeki değişiklikler ve 

retinoid metabolizmasında görevli genlerin ekspresyonundaki değişimlerle 

ilişkili olabileceği rapor edilmiştir (Mosquera ve diğerleri, 2018).  

Hem in vitro hem de in vivo tedavilerde suprafizyolojik dozda ekzojen 

olarak verilen RA’nın meme kanseri hücrelerinin invazyonunu önemli 

derecede ilerlettiği rapor edilmiştir (Mezquita ve Mezquita, 2019). Potansiyel 

bir onkogen olan Mucin 4 (MUC4) geni bir RARE dizisi içermektedir. Bu 

genin kanser dokularında genellikle hipometile olduğu bulunmuş ve daha 

agresif kanserlerde ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir. MUC4 geninin triple 

negatif meme kanseri ile de ilişkili olduğu belirlenmiştir. Meme kanseri hücre 

hattında MUC4 geninin nakavt edilmesinin kanser hücrelerinin tümörojenik 

ve metastatik özelliklerini azalttığı (Mukhopadhyay ve diğerleri, 2013) ve 

aynı hücre hattında yapılan başka bir çalışmada MUC4 geninin RA aracılı 

tümör büyümesine ve metastazına katkıda bulunduğu rapor edilmiştir 

(Marcato ve diğerleri, 2015).  

4. RETİNOİDLERİN TERAPÖTİK KULLANIMI 

Retinoidler, tümör hücrelerinde hücresel farklılaşmayı ve apoptozu 

uyarmakla birlikte antiproliferatif ve antioksidan aktivite gösterdikleri için 

kemoterapötik ajan olarak büyük bir potansiyele sahiptirler. Hedef hücrelere 

bağlı olarak, karsinojenezin çeşitli aşamalarında büyümeyi inhibe edici rollere 

aracılık etmektedirler. Kanser tedavisinde retinoidlerin kullanımı, akut 

promyelositik löseminin sitogenetik bir özelliği olan t(15:17) kromozamal 

translokasyonunun keşfiyle başlamıştır.  Bu translokasyon, RARα geni ile 

promiyelositik lösemi (PML) geni arasında bir füzyon oluşmasına yol 

açmıştır. RARα-PML füzyonu, hematopoietik hücrelerin farklılaşmasını bloke 

etmektedir. Retinoid kullanımı, hücresel farklılaşmayı güçlü bir şekilde 

uyararak hücrelerin bu engeli aşmasını sağlayabilmektedir. Retinoik asidin 

farmakolojik dozları RARα-PML füzyon proteinini aktive etmek için klinik 

olarak kullanılmakta ve bu proteinin aktivasyonu lösemi hücrelerinde hücre 

döngüsünün durmasına ve terminal farklılaşmaya yol açmaktadır (Das ve 

diğerleri, 2014). Kombinasyon tedavilerinde retinoidlerin potansiyel kullanımı 

bu metabolitlerin prostat kanseri için etkili bir tedavi seçeneği olmasını 

sağlamıştır. 13-cis-retinoik asidin, paklitaksel ve interferon alfa ile 

kombinasyonu hastalardaki paklitaksel klirensinin azalmasını ve daha iyi 
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tolere edilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda bu tedavi yöntemi prostat 

kanserinde Bcl-2’nin anti-apoptotik aktivitesini inhibe etmiştir (DiPaola ve 

diğerleri, 1999). Pillai ve ark.’ları yaptıkları faz II çalışmasında küçük hücreli 

akciğer kanserinin nüks ettiği hastalarda paklitaksel, 13-cis-retinoik asit ve 

interferon alfa kombinasyon tedavisinin etkinliğini araştırmışlardır 

(NCT00062010). Bu faz II çalışmasının sonucunda, 13-cis-retinoik asidin 

Bcl-2 ekspresyonunu azaltarak paklitaksel tedavisine olan direnci azalttığı 

rapor edilmiştir (Pillai ve diğerleri, 2014). Pankreas kanserinin tedavisinde 

doğal retinoik asit izoformlarına kıyasla yapay retinoidlerin çok daha etkili 

olduğu gösterilmiştir. Pankreatik kanser hücre hattı olan Panc1 hücrelerinde 

yapılan in vitro bir çalışmada gemcitabin ile asiklik retinoidin kombine 

tedavisinin hücresel proliferasyonu engellediği ve apoptozu uyardığı 

bulunmuştur (Nakagawa ve diğerleri, 2009).  

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, retinoik asit sinyal yolağı 

komponentleriyle ilişkili olan yeni terapötik hedefler bulunmuştur. 2019 

yılında, ürotelyal kanseri üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, onkojenik 

mikroRNA olarak görev yapan miR-29b ile RARβ geninin ekspresyonu 

arasında negatif bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, miR-29b inhibe 

edildiğinde RARβ aracılığıyla hücre proliferasyonunun, migrasyonun, 

invazyonun ve tümör büyümesinin baskılandığı bulunmuştur. Dahası büyüme 

proteini 4 inhibitörü (ING4)’ün  RARβ ile doğrudan etkileşen bir tümör 

supresör gen olduğu belirlenmiştir. ING4’ün sessizleştirilmesinin RARβ 

aracılı hücre migrasyonu ve invazyonunun baskılanmasını tersine çevirdiği 

rapor edilmiştir (Liu ve diğerleri, 2019).  

Son olarak, farklı türde ilaç dağıtım sistemleri içine kapsüllenmiş 

retinoidlerle yapılan klinik deneylerden umut verici sonuçlar elde edilmiştir. 

Aynı zamanda, kapsüllenmiş retinoidlerin antikanser etkinliğinin 

immünoterapiler ile kombine edildiği zaman daha fazla arttığı görülmüştür. 

2017 yılında yapılan bir çalışmada, lipit kaplı biyolojik olarak parçalanabilir 

içi boş gözenekli silika nanopartiküller ile RA, doxorubicin ve IL-2’nin 

kapsüllenmesinin RA’nın antitümör etkilerini arttırdığı bulunmuştur (Kong ve 

diğerleri, 2017). 

5. SONUÇ  

Retinoik asit, vitamin A’nın en önemli biyoaktif metabolitidir ve 

embriyonik gelişim ve yetişkin fizyolojisinde hücre büyümesi ve 

farklılaşmasını uyarmaktadır. RA ve türevleri, anti-proliferatif, proapoptotik 

ve antioksidant etkilerinden dolayı potansiyel kemoterapötik ajan olarak 
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klinik uygulamalarda kullanılmaktadır. Ancak, RA sinyal yolağının, farklı 

mekanizmalarla deregülasyonunun kanser gelişimini ilerlettiği görülmektedir. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar daha çok yan etkisi olmayan sentetik 

retinoidler ile kemoterapötik ajanların kombinasyonuyla oluşan yeni ilaç 

komplekslerinin geliştirilmesine yöneliktir. Halihazırda bu ilaçlar farklı 

kanser türlerinde test edilmektedir. Aynı zamanda farklı türde ilaç dağıtım 

sistemleri içine kapsüllenmiş retinoidlerle yapılan klinik deneylerden de umut 

verici sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  
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MR GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK BEYİN HACİM 

ÖLÇÜMÜ BELİRLEME METODLARI  

Merkezi sinir sisteminin en büyük parçası olan insan beyni, cavitas cranii 

içerisinde bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1400 gr ağırlığında olup bu ağırlık 

vücut ağırlığının tahmini %2’si kadardır. Beyin bölümlerinin gelişimi fetal 

dönemde ve doğum sonrası ilk aylarda hızlıdır.  

Beyin denilince şuurluluk, hafıza, düşünebilme akla gelmektedir. Oysa 

bu fonksiyonlar beynin birçok fonksiyonundan bazılarıdır.   Çevremizde yada 

vücudumuzda bulunan uyarılar alınarak impuls olarak beyne iletilir. Beyin 

gelen bu impulsların şiddeti ve cinsi öğrenmenin esasını oluşturmaktadır. 

Uyuma, dikkat, şuurlu olmak ve hissi davranışlar beyin tarafından oluşturulur. 

Beynin önemli fonksiyonlarından birisi de endokrin, motor aktivite ve somatik 

fonksiyonların aynı zamanda organların ahenk içerisinde çalışmasını 

düzenlemektir. Sağlıklı insanlarda ve hastalarda beyin hacminin doğru olarak 

değerlendirilmesi önemlidir. Birçok hastalığın teşhis edilmesinde beyin hacmi 

önemli parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıklar hiperaktivite 

bozukluğu, otizm, alzheimer, epilepsi, şizofreni ve multipl skleroz olarak örnek 

verilebilir. Aynı zamanda beyin gelişiminde meydana gelen gelişim 

bozukluğunda sinir sisteminde kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Ayrıca 

şizofreni, epilepsi, Williams sendromu gibi nörolojik temelli hastalıklarda 

beyin yüzey alanındaki değişiklikler dikkat çekmektedir.  

MR görüntüleri çeşitli yazılımlar kullanılarak klinik açıdan 

yorumlanmaktadır. Bu yazılımlar sayesinde beyin yada subkortikal yapılar ile 

ilgili hacimler elde edilmektedir. Literatürde farklı yöntemler kullanılarak 

manuel, otomatik ve yarı otomatik temelli metotlar ile ölçümler yapılmaktadır. 

Hippocampus, amygdaloideum, nucleus caudatus, cerebellum gibi subkortikal 

yapıların hacimleri BRAINS, ANALYZE, Freesurfer, MEASURE, ImageJ, 

volBrain, MRIcloud gibi yarı otomatik yada otomatik yazılıklar 

kullanılmaktadır.  
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MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) 

İyonize radyasyon içermeyen, non invaziv ve beyin yapısını ayrıntılı 

olarak incelenmesine olanak veren görüntüleme yöntemidir (Resim 1). MR 

görüntüleme tekniği yumuşak doku kontrastını en iyi gösteren metottur.   

 

Resim 1. MR görüntüleme cihazı 

Dünya üzerinde radyolojik olarak görüntüleme tekniklerinin oldukça 

hızlı gelişmesiyle en çok çalışma ve araştırmaların yapıldığı radyolojik 

yöntemdir. İnsan vücudunda yoğun olarak bulunan su ve yağ oluşumlarının 

moleküler yapısında ağırlıklı biçimde hidrojen atomları bulunmaktadır. MR 

görüntüleme sistemi incelendiğinde vücudumuzda bulunan hidrojen 

atomlarının radyofrekans dalgası vasıtasıyla güçlü bir manyetik alanda 

titreştirilmesinden meydana gelen sinyallerin görüntü haline dönüşmesidir.  

MR görüntüleme vücudumuzun büyük bölümünde yumuşak dokuların yüksek 

kontrast ile birbirinden ayrılması sayesinde iç yapılar daha belirgin olarak 
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görüntülenmiştir. Bundan dolayı MR görüntülemede kanser çeşitlerinin erken 

tanı tedavisinde önemli yer tutmaktadır.  

Diğer görüntüleme tekniklerden farklı olarak hastanın pozisyonu 

değiştirilmeden kesit planında değişim imkanı vermesidir. Multiplanar 

görüntüleme olarak isimlendirilen bu görüntülemede özellikle tomografi gibi 

hastanın pozisyonunu değiştirmek zorunda olduğumuzdan dolayı inceleme 

oblik ve sagittal planlarda yapılamazken MR görüntülemede hastanın 

pozisyonu değiştirilmeden her planda kesit alma imkanı tanımaktadır.  

Aynı zamanda iyonize radyasyon kullanılmadığı için her yaş grubundan 

hastada ve aynı hastada birden fazla radyasyonsuz kullanılma imkanı 

vermektedir. 

MR görüntüleme klinikte ilk olarak merkezi sinir sistemi daha sonra kas-

iskelet sistemi incelemelerinde kullanılmaktadır.  Merkezi sinir sisteminde 

özellikle beyin tömürlerinin, serebral iskeminin ve infarkların saptanmasında 

kullanılmaktadır. Beyin tümörlerinde tümörün sınırlarının belirlenmesinde, 

komşu yapılarla olan ilişkisinin saptanmasında, kesit aralıkları belirlenerek ve 

kontrast ayrımı yapılarak tümör dokusunun evrimlendirilmesinde katkı sağlar. 

Beynin beyaz ve gri cevher bölümlerinin kontrast ayarı sayesinde ayrı 

parsellenmesi beyaz cevher lezyonlarının tespiti açısında önemlidir. MR 

görüntüleme omurga sisteminde daha çok servikal ve lumbal disk hernisi 

tespitinde kullanılmaktadır.  

Farklı yazılımların kullanılmasıyla beyin hacminin 

hesaplanması 

Segmentasyon gibi kanditatif analiz teknikleri beyin gelişimini 

gözlemlemeyi ve birçok hastalığın spesifik modellerini anlamaya yardımcı 

olmaktadır. Manuel segmentasyon uzun yıllar boyunca kullanılmaktadır. 

Ancak manuel segmentasyon yapmak klinikte ve pratikte kullanılmasını 

etkileyen en önemli faktör uzun zaman almasıdır. Otomatik segmentasyon 



TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 266 

 

yöntemleri beynin makro yapıları, subkortikal yapılar ve intrakranial bulunan 

yapıların volümlerini daha verimli elde edilmesinde geçerliliğini kanıtlamıştır. 

MR görüntüleme sisteminin kontrast ve kalitesinin yüksek düzeyde 

olmasıyla birlikte nöroanatomik çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. MR 

görüntüleri kullanılarak çeşitli programlar ile üç boyutlu görüntüler üzerinde 

çalışmalar yapılmaktadır. Böylece vücut bölümleri üzerinde ayrıntılı olarak 

inceleme yapılabilmektedir. MR görüntülerinden beyin hacmi hesaplamaları 

yapmak için çeşitli otomatik ve yarı otomatik programlar kullanılmaktadır. 

Otomatik olarak kullanılan programlar tahmini olarak nöroanatomik yapılar 

incelenirken yarı otomatik programlarda ise araştırmacı nöroanatomik yapıların 

sınırlarını belirlemektedir. Manuel olarak beyin hacmi hesaplamalarında iki 

önemli nokta bulunmaktadır bunlar dilimleme ve nokta sayımıdır. Dilimleme 

için kullanılan görüntüler MR sisteminden kesit kalınlıkları ayarlanarak rahatça 

elde edilmektedir. MR görüntüleri üzerinde araştırmacıların yaptıkları ölçümler 

sonucu elde edilen sayısal veriler güvenilir olarak kabul edilmektedir. Bu 

ölçümler otomatik programlar ile karşılaştırılarak elde edilen verilerin 

güvenilirliği tespit edilmektedir.  Yarı otomatik yöntemlerde ilgili anatomik 

yapı manuel olarak işaretlenir ve segmantasyonu yapılır. Otomatik programlar 

programın kendine ait şablonlar ile organ görüntüsünün karşılaştırılmasının 

sonucunda segmentasyon yapılmaktadır.  

ImageJ programı kullanılarak beyin hacmi hesaplanması 

ImageJ programı rahatça https://imagej.nih.gov/ij/ adresinden bilgisayarın 

özelliğine göre kurulur (Resim 2, 3).  
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Resim 2. ImageJ programının indirilip kurulması 

 
Resim 3. ImageJ programının kurulumu 
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T1 ağırlıklı MR görüntüleri DICOM formatında kaydedilir. DICOM 

radyoloji alanında dijital görüntüleme amacıyla kullanılmaktadır, araştırmanın 

özelliklerini ve hastaları 123 farklı kategoride kaydetmektedir.  

Hastaya ait görüntüler JPEG formatına dönüştürüldükten sonra ImageJ 

programında açılır. Tüm kesitlerde ayrı olan görüntüler ‘’stack’’ sekmesinde 

‘’image to stack’’ şeklinde yapılarak birleştirilir (Resim 4).  

 

Resim 4. Images to stack yapılması 

Daha sonra ‘’file’’ sekmesinden ‘’save as’’ olarak analyze 76.5 seçilerek 

.hdr ve .img olarak kaydedilir. Kaydedilen görüntüler MRIcro programı 

kullanılarak kemik doku ayrıştırmak için kullanılır. MRIcro programında 

bulunan ‘’etc’’ sekmesi tıklanır sonra ‘’skull strip image using BET..’’ segmesi 

seçilir, fraktionel intersity değerine 0.50 olarak belirlenir. Böylelikle kemik 

doku ayrıştırılıp tekrar kaydedilir. Kemik dokudan ayrılan MR görüntüleri 

ImageJ programına atılarak beyin hemisferleri dışında kalan yapılar paintbrush 

tool tuşu kullanılarak silinir tekrar görüntü .hdr ve .img formatında kaydedilir. 
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Beyne ait kesit alanlarını ölçmek için kaydedilen görüntüler ImageJ 

programına aktarılarak eşik değeri seçilip iki renkli görüntüye çevrilir (Resim 

5).  

 

Resim 5. MR görüntüsünün eşik değeri ayarlaması ile ikili görüntüye çevrilmesi 

Resimler ikili görüntülemeye dönüştürüldükten sonra orijinal görüntü ile 

eşikleme yapılır. WAnd tool tuşu ile kesit yüzeyi seçilip ‘’M’’ tuşuna basılınca 

kesitin yüzey hacimleri ekrana çıkan sekmede kaydedilir. Tüm kesitler için 

kaydedilen yapılar Image J de kalibrasyon ile cm3 cinsine çevrilir. Kesitlerin 

hepsinden elde edilen değerler toplanır kesit kalınlığı ile çarpılınca beyin hacmi 

elde edilir. 

VolBrain ile Hacim Hesaplama İşlemi 

Çoklu atlas etiket füzyon teknolojisinden yardım alan VolBrain 

(Automated MRI Brain Volumetry System) otomatik olarak beynin volümetrik 

analizini yapan sistemdir. İnternetten ücretsiz olarak http://volbrain.upv.es/ 
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adresinden faydalanılır. T1 ağırlıklı Nifti formatındaki görüntüler bu sistem ile 

işlenebilir. Günlük olrak en çok 10 kişinin MR görüntüsü sisteme yüklenebilir 

(Resim 6).  

 

Resim 6. volBrain sitesi 

NIfTI formatına dönüştüren https://www.nitrc.org/projects/dcm2nii/ 

adresi kullanılarak dcm2nii programı indirilir. File (DICOM to NIfTI) 

işaretlendikten sonra Mediplus DICOM ile oluşturulan dcm dosyaları seçilir. 

Hastanın klasörü incelendiğinde NIfTI dosyalarının oluştuğu görülür. VolBrain 

internet adresine girildikten sonra kayıt ve siteye giriş yapılır (Resim 7). 
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Resim 7. volBrain dosya yükleme 

VolBrain segmesi seçilip dosya seç bölümünden istenilen bireye ait 

Winrar arşivi seçilir kişinin yaşı ve cinsiyeti girilir. Yaklaşık 5 dakika sonra 

sistem otomatik olarak beyin yapılarının hacmini pdf olarak sisteme 

kaydetmektedir (Resim 8).  
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Resim 8. volBrain yaş ve cinsiyet seçimi 

Coupe ve Manjon’nun yapmış oldukalrı çalışmada 50 kişide nucleus 

caudatus, putamen ve globus pallidus ölçümlerini manuel, FIRST, Fresurfer ve 

VolBrain teknikleri kullanarak ölçmüşler ve VolBrain tekniğinin altın standart 

kabul edilen manuel yöntemi ile arasında yüksek korelasyon olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

IBASPM Yazılımı Kullanılarak Hacim Hesaplama  

Bu yazılım beyin yapılarının hacmini hesaplar ve otomatik olarak bu 

yapıların segmentasyonunu çıkarır. IBASPM yazılımın kullanılması için 

İstatistiksel Parametrik Haritalama programı yada MATLAB 7.0 gereklidir.    

MR görüntüleri üzerinde standartlaştırılmış atlas kullanarak 

segmentasyon yapmaktadır. Kortikal yapıların segmentasyonunda INSECT ve 

ANIMAl proramlarındaki bilgi ile birleştirir. INSECT programı beyin 

dokulşarının segmentasyonunu beyin omurilik sııvısı, gri-beyaz cevher 
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şeklinde yaparken ANIMAL programı bir görüntüyü daha önce etiketlenmiş 

olanla eşleştirir.  

Gri cevher segmentasyonu, MaxPro MNI atlas ve normalizasyon 

transformasyon matriksi kortikal yapıların segmenteasyonu yapmak için 

birleştirilir. İşlemlerden sonra program beyin hacimlerini metin belgesi olarak 

verir.  

IBASPM yazılımı kurulurken  

http://www.thomaskoenig.ch/Lester/ibaspm.htm sitesinden yardım alınır 

(Resim 9).   

 

 

Resim 9.  IBASPM yazılımı 

 

MATLAB uygulaması açılıp ‘’File-set path’’ seçeneği tıklanır sonra 

‘’Add with subfolders’’ ve IBASPM seçilir. ‘’fx>>’’ ile gösterilen bölüme 

IBASPM yazılıp enter tuşuna basılır. IBASPM de ‘’atlasing’’ seçilir. Açılan 
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sayfada ‘’Input images-Browse’’ seçilir Browse tıklanıp img ve hdr uzantılı 

dosyaları içeren klasörde img dosyası seçilir.  

‘’Input Images’’ seçildikten sonra ‘’references Atlas ve modality’’ 

seçilir. T1 ağırlıklı görüntülerin olduğu için ‘’modality T1 template’’ seçilir. 

IBASPM yazılımında ‘’volume statistic’’ seçildikten sonra ‘’Input 

Individual Atlases-Browse’’ segmesi ile hdr ve img klasörlerindeki ‘’Atlased 

‘’seçilir. ‘’Input Individual Atlases’’ seçilerek IBASPM klasöründe atlas 69 

seçilir.  

DTI-Studio ile oluşturulan hdr ve img uzantılı klasör ve MediPlus 

DICOM ile oluşturulan dcm dosyası açılır. Klasörün içerisinde üç yeni oluşan 

klasör görülür. Atlased seçilerek metin belgesi olarak results açılır. Beyin 

hacim sonuçlarının cm3 cinsinden değerleri görülür. 

 

MRICloud kullanarak hacim hesaplama 

MR görüntülerini inceleyerek analiz eden bu yazılım John Hopkins 

üniversitesi tarafından geliştirilmiş bir programdır. Beyin ile ilgili yapılara ait 

3 boyutlu görüntülerin elde edildiği bulut tabanlı otomatik yazılımdır. DTI data 

işleme, T1 ağırlıklı görüntülerin segmentasyonu kullanılmaktadır. Koronal, 

sagittal ve aksiyal planda beyin yapılarını 3 boyutlu olarak segmentasyon 

yapmaktadır. MRICloud yönteminin uygulanabilmesi için öncelikle 

https://mricloud.org/ adresine erişim yapılır (Resim 10).  
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Resim 10.  MRICloud programına erişim 

 
MRICloud programı ile beyin hesabı yapmak için hdr ve img uzantılı 

dosyaların oluşturulması gerekmektedir. DTI-Studio programından MRI 

Viev3D seçilerek ekrana gelen pencerede Freeviewer yazılımı ile elde. Edilen 

dcm uzantılı klasör açılır ve içerisindeki dcm uzantılı belge seçilir (Resim 11).  

 
Resim 11. DtiStudio’da dcm uzantılı dosyaların açılımı 
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Açılan görüntülerde 3 boyutlu coronal, axial ve sagittal görüntüler 

karşımıza gelir. Axial görüntüye imleci getirip sağ tıklanıp ‘’Save this image 

as’’ seçilir. Açılan save current image penceresinden image file format böümü 

Analyze, 2d slice or 3d volüme bölümü ise whole 3D volüme olarak seçilir. 

Kaydedilmesi gereken dosya isimlendirilerek kaydedilerek dcm uzantılı 

görntülerin bulunduğu dosyada hdr ve img uzantılı dosya oluşmaktadır. 

MRICloud sitesine erişim sağlandıktan sonra BrainGPS sekmesine 

erişilir. Çıkan sayfadan ‘’Sign Up’’ tuşu ile siteye kayıt yapılır. Siteye kayıt 

yapıldıktan sonra giriş yapılarak T1-MultiAtlas seçimi yapılır ve önceden Dti-

studio ile oluşturulan hdr ve img uzantılı dosyalardan aynı isimli bölümlere 

yüklenir. 

Hastanın yaşına göre ‘’select atlas type’’ seçilerek ‘’upload’’ segmesi 

tıklanır. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yazılım görüntüleri işlemeye 

başlar. Süreç tamamlandıktan sonra yüklenen görüntülerin yanında bulunan 

‘’dowload results’’ bölümünden rar dosyası olarak indirilir. 

Rar dosyası klasörden çıkarıldıktan sonra içerisinde bulunan corrected 

stats ile biten metin dosyası açılır. Bu açılan metin dosyasında ilgili beyin 

hacimleri mm3 olarak verilmektedir. 
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GİRİŞ 

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) çocukluk çağının sık görülen 

enfeksiyonlarından biridir (Hoberman, 2003). Asemptomatik vakaların 

çokluğu insidansın belirlenmesini zorlaştırsa da tüm çocukluk çağı 

enfeksiyonlarının %5-6’sını oluşturduğu düşünülmektedir (Wald, 2009, Bölüm 

5). Renal skarlaşma, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği gibi birçok 

komplikasyona neden olabilmektedir (Long, Prober, ve Fischer, 2022, Bölüm 

48; Wald, 2009, Bölüm 5). Uzun dönem komplikasyonları nedeniyle, İYE’nin 

erken tanı ve tedavisinin vurgulanması önemlidir. 

1. EPİDEMİYOLOJİ 

İdrar yolu enfeksiyonu mesane (sistit), üreter (üretrit), pelvis (pyelit) ve 

böbrek parankimi (pyelonefrit) olmak üzere tüm üriner sistem 

enfeksiyonlarından oluşmaktadır. Cinsiyet, sünnet durumu, yaş, ırk, üriner 

kateter kullanımı, üriner sistemde taş bulunması, kabızlık, cinsel aktiflik, 

işeme-mesane disfonksiyonu, üreter sistem anomalileri İYE için risk 

faktörleridir (Wald, 2009, Bölüm 5). 

2. ETYOLOJİ 

İdrar yolu enfeksiyonları tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Hayatın 

ilk 3 ayında erkeklerde daha sık görülmektedir. Bu duruma sünnet olmamış 

erkek çocuklarında prepisyuma kolonize olan bakterilerin neden olduğu 

düşünülmektedir (Wald, 2009, Bölüm 5). Sünnetsiz erkek çocuklarında İYE 

sıklığının 10 kata kadar daha yüksek olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır 

(Wiswell, Smith ve BASS, 1985). Daha büyük yaşlarda ise kız çocuklarında 

anatomik farklılıklar (üretranın kısalığı, üretranın anüse yakınlığı) nedeniyle 

İYE’ye daha sık rastlanmaktadır (Wald, 2009, Bölüm 5). Adölesan erkeklerde 

İYE nadir görülür. Tanı konulması durumunda daha önce teşhis edilmemiş 

obstrüksiyon, ektopik toplayıcı sistem, işeme disfonksiyonu gibi yapısal 

anormallikler açısından değerlendirilmelidir (Long ve diğerleri, 2022, Bölüm 

48). 

İşeme-mesane disfonksiyonu, üreter sfinkterinin gevşemesi ve detrusor 

kasın kasılması arasındaki koordinasyonun bozulması ile gelişir. Sfinkterin 

detrusor kas kasılırken gevşememesi intraveziküler basınç artışına, rezidü 
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idrara ve damla damla idrar kaçırmaya neden olur. Rezidü idrar kalması bakteri 

kolonizasyonuna ortam hazırlar. 

Kabızlık nedeniyle genişleyen rektum, komşuluğundaki mesaneye bası 

uygulayarak disfonksiyonel işemeye ve sonucunda İYE’ye neden olabilir. 

Adolesan yaş grubunda cinsel aktiflik ile birlikte İYE sıklığında artış 

olmaktadır. 

Hastanede yatan hastalarda üriner katater kullanımı İYE gelişimi için 

ciddi bir risk faktörüdür. Bu nedenle ihtiyacı kalmayan hastalarda kataterin en 

kısa zamanda çıkarılması gerekmektedir.  

Anatomik bozukluklar da (VUR, UP darlık, UV darlık, PUV, ektopik 

üreter, üreterosel, duplikasyon gibi) enfeksiyon gelişimini kolaylaştırmaktadır. 

3. PATOGENEZ 

Tüm yaş gruplarında primer ve tekrarlayan İYE’nin en sık nedeni gram 

negatif Enterobacteriacea ailesinden Escherichia coli’dir. Enfeksiyon çoğu 

zaman asendan yolla, nadiren hematojen yolla bulaş ile gelişmektedir. 

Assendan yolla fekal floradan üretraya ve sonrasında böbrek parankimine 

doğru retrograd ilerleyiş olmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonunda diğer sık 

görülen gram negatif mikroorganizmalar Klebsiella, Proteus, Enterobakteri ve 

Sitrobakteridir (Long ve diğerleri, 2022, Bölüm 48; Wald, 2009, Bölüm 5). 

Gram pozitif bakteri türleri ise İYE’lerin %5 kadarını oluşturur. Staphylococcus 

saprofitikus ve Enterokok türlerini içerir. S. saprofitikus adolesan yaş 

gruplarında E. coliden sonra en sık İYE nedenidir (Wald, 2009, Bölüm 5). 

Katater ilişkili İYE’de ise hastane florasına bağlı E. coli, Proteus, Psödomanas, 

Klebsiella ve Serratia gibi etkenler görülmektedir. 

Escherichia coli’nin temel virülans faktörü üroepitelyal hücreye tutunma 

veya bağlanma mekanizmasıdır. Adezyon tüm İYE’lerde başlangıç adımıdır. 

Üropatojenik E. coli ve diğer birçok mikroorganizma tarafından kodlanan 

adezyon faktörleri pili veya fimbriya olarak bilinen yapışkan organellerdir. Bu 

pililerden bazıları p1 eritrositleri tanıyıp aglütine edebildikleri için p fimbriya 

olarak adlandırılır. E. colinin diğer adezyon molekülleri fim, sfa ve foc 

operonları tarafından kodlanan tip 1, 5 ve F1C pili’dir. P fimbriyanın ucunda 

ana yapışkandan sorumlu protein PapG olarak bilinir. PapG çeşitli alt grupları 

olmakla beraber sınıf II PapG proteini anatomik olarak normal bireylerde akut 
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pyelonefrite (APN) neden olan bakterilerde bulunmuştur. E. colinin diğer 

virülans faktörleri K antijen, lipopolisakkaritler, hemolizinlerdir. Bununla 

birlikte bakteri metabolizması ve çoğalması için demire gereksinim duyar. E. 

coli’de lipopolisakkaritlerin yapısında bulunan Lipid A direkt etki ile renal 

hücrelerde toksik etki gösterir (Traylor ve Mayeux, 1997). K antijeni E. coli 

organizmasının dış yüzeyini oluşturan kapsüler bir polisakkarittir. Kapsül 

fagositozu engelleme ve lizizden koruma özelliklerine sahiptir. Alfa-hemolizin 

hücre zarına zarar vererek renal tübüler hücrelerde apopitozu aktive eder (Wald, 

2009, Bölüm 5). 

Üreterin bakteriyel kolonizasyonu üreter peristaltizimini etkileyerek 

dilatasyona ve fizyolojik obstrüksiyona yol açar. Kolonize olan bakterilerin geri 

akışı ile APN gelişir (Wald, 2009, Bölüm 5). 

İmmün sistemin uyarılması ile proinflamatuar sitokinler IL-1 IL-6 ve IL-

8 sekonder sitokin fırtınasını oluşturur. Granulositler ve tübüler lümen içinde 

toksik enzimlerin salgılanmasına neden olur. Aynı zamanda süperoksitler ve 

tübüler hücreler için toksik olan oksijen radikalleride oluşur. Ortaya çıkan 

enflamatuar süreç ile doku iskemisi ve nekroz gelişir. Toksik enzimlerden 

oksijen radikallerinden, inflamatuar yanıt ve iskemiden kaynaklanan hasar 

böbrek skarıyla sonuçlanır (Wald, 2009, Bölüm 5). 

Viral ve fungal etkenlerde İYE’ye neden olabilmektedir. Adenovirus 

hemorajik sistitin en önemli etkenidir. Mesane katateri kullanımı olan, daha 

önce çoklu antibiyotik kullanan ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda 

başta Candida olmak üzere fungal etkenler böbrekte kolonize olabilmektedir 

(Wald, 2009, Bölüm 5). 

4. KLİNİK BULGULAR 

4.1. Sistit 

Beş yaşından büyük çocuklarda urgency (acil işeme hissi), sık idrara 

çıkma (poliüri) ve idrar yaparken yanma (disüri) şikayetleri görülür. Bazen 

özellikle suprapubik bölgede olan karın ağrısı ve suprapubik hassasiyet eşlik 

edebilir. Ateş varsa dahi yüksek dereceli değildir. Kötü kokulu ve bulanık 

görünümlü idrar olabilir (Wald, 2009, Bölüm 5). 
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4.2. Pyelonefrit 

Akut pyelonefriti olan birçok çocukta titremeyle yükselen ateş ve sırt 

ağrısı şikayeti vardır. Başta bulantı, kusma olmak üzere; peritoneal irritasyona 

bağlı kabızlık, ishal gibi GIS semptomları olabilir. Alt üriner sistem semptom 

özellikleri de eşlik edebilir. Ancak APN’li bebekler yalnızca yüksek ateşle 

başvurabilmektedir (Long ve diğerleri, 2022, Bölüm 48; Wald, 2009, Bölüm 

5). Bu nedenle ateş odağı olmayan tüm bebeklerden idrar örneği alınması 

gerekmektedir (Wald, 2009, Bölüm 5). 

Huzursuzluk, beslenmede isteksizlik, idrar çıkışında azalma ve 

dehidratasyon gibi bulgular çocuğun yaş grubuna göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Yenidoğan ve süt çocuğu döneminde daha çok nonspesifik 

bulguların eşlik edebileceği unutulmamalıdır. Uzamış sarılık, kilo alımında 

azalma, iyileşmeyen pişikler, büyümede gerilik gibi semptomları olan 

çocukların İYE açısından değerlendirilmesi gerekir. Küçük çocuklarda sistiti 

piyelonefritten ayırt etmek klinik zemininde zor olabilmektedir (Hoberman ve 

diğerleri, 2003) 

5. FİZİK MUAYENE 

Fizik muayenenin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Tüm hastaların kan basıncı ölçülmelidir. Tekrarlayan İYE’si olan çocuklarda 

büyüme gelişmenin değerlendirilmesi ve yakın takip edilmesi gerekir. Karın 

muayenesi önemlidir. Özellikle büyük çocuklarda APN muayene bulgusu olan 

KVAH pozitifliği unutulmamalıdır (Wald, 2009, Bölüm 5). 

Perineal bölge; travma, labial yapışıklık, vulvovajinit ve fimozis 

açısından dikkatlice muayene edilmelidir. Nörojenik mesane ile ilişkili 

olabilecek kitle muayenesi ve rektal tonus bakılmalıdır. Bel bölgesi 

inspeksiyonunda okkult myelodisplazi belirtileri olan lipom, sinüs, 

pigmentasyon veya kıllanma artışı varlığına dikkat edilmelidir (Wald, 2009, 

Bölüm 5). 

Mesane disfonksiyonu olan hastalarda alt ekstremite nörolojik 

muayenesi sıklıkla alt motor nöron refleks arkının değerlendirilmesi için 

önemlidir. Bulbokavernos refleks olmaması sakral lezyonu düşündürmektedir 

(Wald, 2009, Bölüm 5). 
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6. TANI 

6.1. İdrar Mikroskopisi ve Kültürü 

İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısında idrar örneğinin uygun şekilde 

toplanması kültürün yorumlanmasını kolaylaştırmak için önemlidir. Tuvalet 

eğitimi olan çocuklarda orta akım idrarı ile toplanan idrarda 100 000 CFU/mL 

veya fazla mikroorganizma anlamlı kabul edilmektedir.  

Tuvalet eğitimi olmayan çocuklarda üretral kateterizasyon veya 

suprapubik aspirasyon yoluyla örnek alınabilir. Kateterizasyon ile idrar örneği 

alınmasında 50 000 CFU/mL veya üzeri mikroorganizma anlamlı kabul 

edilmektedir. Suprapubik aspirasyon ile örnek alımı bazı araştırmacılara göre 

kateterizasyon ile idrar alımından daha az travmatize bulunmaktadır (Wald, 

2009, Bölüm 5). Her yaş grubuna uygulanabilmekte ve herhangi bir bakterinin 

varlığı İYE için anlamlı kabul edilmektedir (Tablo 1). 

Torba ile idrar kültürü genel olarak kontaminasyon riski nedeniyle 

önerilmemektedir. Negatif olması anlamlı kabul edilirken; 100 000 üzeri pozitif 

kabul edilmekte ve bu durumda tekrarı önerilmektedir (Long ve diğerleri, 2022, 

Bölüm 48; Wald, 2009, Bölüm 5). 

Son zamanlarda küçük bebeklerden noninvaziv idrar almak için mesane 

stimulasyon tekniği de uygulanmaktadır. Bu teknikte yeterli temizlik 

sağlandıktan sonra mesane stimulasyonu uygulanarak steril kap ile idrar 

yakalanır. 

 

Tablo 1. İdrar toplama yöntemi ve İdrar yolu enfeksiyonları için anlamlı kabul edilen 

değerler  

Toplama Yöntemi  Toplanan Koloni Sayısı (CFU/mL) 

Torba idrarı    ≥100.000 

Kateter    ≥50.000 

Suprapubik ≥1 

 

İdrar yolu enfeksiyonları tanısında altın standart steril alınan idrar 

kültürüdür. Yukarıda da bahsedildiği gibi idrarın toplanma yöntemine göre tanı 

kriteri değişmektedir. Mesane idrarı steril kabul edilmesine rağmen, idrar 

örneğinin üretradan geçerken kontamine olabileceği unutulmamalıdır. Distal 
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üretraya sıklıkla GIS’ten bulaş riski yüksektir. Üretrayı atlayarak idrar elde 

etmenin tek şartı suprapubik aspirasyondur (Wald, 2009, Bölüm 5). 

İdrar yolu enfeksiyonları için mikroskobik belirteçler, pyüri ve bakteriüri 

varlığıdır. Pyüri tanımı için santrifüje edilmiş idrarda 10 /mm3 veya üstü lökosit 

bulunmasının yüksek duyarlılığa sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak steril pyüri 

İYE için spesifik değildir. Ateş, streptokokal enfeksiyonlar, akut apandisit, 

Kawasaki hastalığı, renal tüberküloz ve egzersiz sonrası gibi bazı durumlarda 

da idrarda lökosit bulunabilir. Aynı zamanda İYE’nin erken döneminde idrar 

alınması durumunda pyüri saptanmaması da olasıdır. 

6.2. Dipstick ile Lökosit Esteaz ve Nitrit Değerlendirilmesi 

Nitrit oluşması için idrarın mesanede en az 4 saat beklemiş olması 

gerekmektedir. İdrarda nitrit pozitifliği gram negatif bakteri varlığının 

göstergesidir (Psodomanas nitrit üretmez) ve İYE tanısında anlamlıdır 

(Duyarlılık %53 özgüllük %98). Bununla birlikte idrarın dilue olmasıyla nitrit 

negatif saptanabilir. 

İdrarda bakılan lökosit esteraz da İYE için yüksek duyarlılığa sahiptir 

(Duyarlılık %83 özgüllük %72). Lökosit esteraz idrardaki beyaz kürenin 

parçalanması sonucu ortaya çıkan yan üründür. Pyürinin özgül olmadığını 

gösterir. 

Hem lökosit esteraz hem nitrit pozitifliğinde İYE tanısının özgüllük ve 

duyarlılığı oldukça yüksektir. Her ikisinin de negatif olduğu durumda İYE 

olasılığı düşük olup başka odak aranmalıdır (Downs, 1999; Schmidt ve Copp, 

2015; Wald, 2009, Bölüm 5). 

6.3. Serum Testleri 

İdrar kültürü İYE tanısında altın standart olmasına rağmen enfeksiyon 

ciddiyetini tahmin etmeye yönelik CRP ve sedimantasyon bakılabilir. 

Yüksekliklerinin bakteriyel enfeksiyonun ciddiyeti ile ilişkili olabileceği 

gösterilmiştir (Pulliam, Attia ve Cronan, 2001) 

6.4. Görüntüleme 

İdrar yolu enfeksiyonlarında görüntüleme prosedürleri ile ilgili farklı 

yaklaşımlar vardır.  
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Renal USG: Üriner sistemin belirgin anatomik bozukluklarının 

değerlendirilmesi için kullanılır. Üriner traktusun yapısı, üreterlerin 

duplikasyon ve dilatasyonunu, üreterosellerin varlığı, at nalı böbrek gibi 

anatomik anormalliklerin varlığını tanımlayabilen noninvaziv ve ucuz bir 

yöntemdir. Amerika Pediatri Akademisi (APA) tüm ateşli İYE geçiren 

çocuklarda düzeltilebilen anomalilerin nadir de olsa görülebilmesi sebebiyle, 

USG’yi önermiştir (Downs, 1999). USG’nin ne zaman yapılacağı hastanın 

klinik durumuna bağlıdır. Klinik durum alışılmadık derecede şiddetliyse veya 

klinik iyileşme yoksa obstrüktif üropati ile ilişkili renal ve perirenal apseler 

veya pyonefroz gibi ciddi komplikasyonları belirlemek için tedavinin ilk 2 

gününde görüntüleme yapılması önerilir. Ancak akut enfeksiyon sırasında 

böbreklerin boyut ve şeklinde değişiklikler, ekojenite veya renal parenkimde 

ödem sık görülür. Bu değişikliklerin akılda tutulması ve uygun değerlendirme 

için tanıdan en az bir hafta sonra kontrol USG çekilmesi gereklidir. 

Böbrek Sintigrafisi: Akut piyelonefrit (üst üriner sistem enfeksiyonu) 

olduğu düşünülen hastalarda teknesyum-99m ile DMSA veya teknesyum-99m 

glukoheptonat sintigrafisi ayırıcı tanıda en güvenilir yöntemdir (Shalaby-Rana, 

Lowe, Blask ve Majd, 1997; Wald, 2009, Bölüm 5) . DMSA ve glukoheptonat, 

renal tübüller tarafından temizlenen aminoasitlerdir. Bu aminoasitler 

teknesyum ile işaretlenerek verildiğinde vasküler akışı ve tübüler fonksiyonu 

yansıtan böbreğin görüntüsünü oluşturmaktadır. Bu şekilde alt üriner ile üst 

üriner sistem ayrımı yapılabilmektedir. İYE’nin akut fazında çekilen DMSA 

pyelonefrit varlığını gösterir. Geç fazında çekilen DMSA ise İYE’nin uzun 

dönem komplikasyonu olan böbrek skarlarının varlığını göstermek için 

kullanılır.  

MR: Akut pyelonefrit varlığını tespit etmek için kullanılabilir. Ancak 

sedasyon gerektirmesi ve uygun zaman aralığının ayarlanmasındaki zorluk 

kullanımını kısıtlamaktadır.  

VCUG: Mesane ve üretranın ayrıntılı görüntülerini sağlar. Özellikle 

reflü derecesinin sınıflandırılmasında, mesanenin trabekülasyonlarını, 

divertiküllerini veya üreterosel varlığını saptamada anlamlıdır.  

BT: Genel olarak böbrek değerlendirilmesinde önerilmez. Tedaviye 

yanıtın yetersiz olduğu bazı vakalarda denenmektedir. Hem 
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ksantogranulomatoz pyelonefrit, hem de lober nefroni bu teknikle en iyi şekilde 

görüntülenir. 

7. TEDAVİ 

İdrar yolu enfeksiyonları tedavisinde amaç akut semptomların 

giderilmesi, enfeksiyonun ortadan kaldırılması, ürosepsisin önlenmesi, 

nükslerin ve uzun dönem komplikasyonların engellenmesidir. 

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi planlanırken hastanın yaşı, 

hastalığın şiddeti, ateş varlığı-süresi, altta yatan tıbbi ve ürolojik problemler, 

mikroorganizmanın direnç paterni gibi bir dizi faktör göz önüne alınmalıdır 

(Shaikh ve diğerleri, 2016).  Kültür sonuçlarının çıkmasını beklemeden 

mikroskobik yöntemler ve biyokimyasal testler ile değerlendirilerek ampirik 

tedavi başlanabilir. Şüphelenilen ajana karşı antibiyotik başlanması ve klinik 

olarak yanıt görülmesi durumunda kontrol idrar tetkiki almaya gerek yoktur 

(Currie, Mitz, Raasch ve Greenbaum, 2003; Oreskovic ve Sembrano, 2007). 

Şikayetleri olan hastada idrar kültürü alındıktan sonra mikroskobik 

yöntemler ve biyokimyasal testler değerlendirilerek verilen ampirik antibiyotik 

tedavisinin renal skar hasarını önlediğine yönelik birçok çalışma mevcuttur 

(Shaikh ve diğerleri, 2016). Eğer hastada pyelonefrit düşünülmüyor ve hastanın 

genel durumu iyiyse antibiyotik başlamak için kültür sonuçları beklenebilir. 

Çocuklarda İYE tedavisinde birinci basamak tedavi olarak 

sefalosporinler tercih edilir (Hoberman et al., 2003). Kullanılan alternatif 

tedaviler Tablo 2’de gösterilmiştir. Genitoüriner anormallikleri olan çocuklar 

için antimikrobiyal tedavi kişiye özeldir. Antibiyotik tedavi sonrası hastanın 48 

-72 saat içerisinde kliniğinde düzelme gözlenir (Bachur, 2000) Tedaviye 

yanıtsızlık veya klinikte kötüleşme olması durumunda komplikasyonların veya 

anatomik anormalliklerin değerlendirilmesi için USG görülmesi gerekir 

(Cheng ve diğerleri, 2008; Roberts,Pediatrics, 2011).  

Tedavi süresi ile ilgili farklı görüşler olmakla beraber akut sistit 

düşünülen vakalarda kısa süreli antibiyotik tedavisinin (2-4 gün) uzun süreli 

antibiyotik tedavisi (7-10 gün) kadar etkili olduğu gösterilmiştir (Michael, 

Hodson, Craig, Martin ve Moyer, 2003).   

Hastaneye yatırarak parenteral tedavi verilmesi gereken durumlar: < 1ay, 

klinik ürosepsis (toksik görünüm, hipotansiyon, zayıf kapiller dolum), 
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bağışıklık sistemi baskılanmış ek hastalığı olan hastalar, kusma veya oral 

ilaçları tolere edememe, ayaktan tedaviye yanıt alınamaması ve sosyal 

endikasyonlardır (Roberts, Subcommittee on Urinary Tract Infection,  

Management, 2011).  Özellikle yenidoğanlarda enfeksiyon hızlı ilerleyebilir ve 

bu hastaların %30’unda tanı anında bakteriyemi vardır. Sıklıkla hastaneye 

yatırılarak etyolojiye uygun olarak ampisilin ve gentamisin tedavisi başlanması 

gerekir (Long ve diğerleri, 2022, Bölüm 48). 

Hastaneye yatan hastalarda oral alım ve genel durum toparladıktan sonra 

oral antibiyotiğe geçilerek hasta taburcu edilebilir. 

 

Tablo 2. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ve dozları (Wald, 

2009, Bölüm 5) 

Oral  

Amoxicillin + potassium clavulanate 45 mg/kg/gün 2 doz 

Cefuroxime 30 mg/kg/gün 2 doz 

Cefprozil 30 mg/kg/gün 2 doz 

Cefixime 10 mg/kg/gün Tek doz 

Cefpodoxime 9 mg/kg/gün Tek doz 

Ceftibuten 10 mg/kg/gün Tek doz 

Cefdinir 14 mg/kg/gün Tek doz 

Trimethoprim-sulfamethoxazole 10 mg/kg/gün (trimethoprim) 2 doz 

Parenteral  

Ampicillin + sulbactam 200 mg/kg/gün 4 doz 

Cefuroxime 150 mg/kg/gün 3 doz 

Cefotaxime 200 mg/kg/gün 4 doz 

Ceftriaxone 80 mg/kg/gün Tek doz 

Ceftazidime  150 mg/kg/gün 3 doz 

Cefepime  100 mg/kg/gün 2 doz 

Gentamicin  7.5 mg/kg/gün 3 doz 

 

8. KORUNMA 

İdrar yolu enfeksiyonundan korunma konusunda öncelikle mevcut risk 

faktörlerinin ortadan kaldırılması ve var olan bozuklukların düzeltilmesi 
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gerekmektedir. Buna yönelik erkek çocuklarda sünnet uygulaması, 

kataterizasyonun en kısa sürede sonlandırılması, kabızlık ve taş oluşumunu 

önlemeye yönelik beslenme önerileri, kabızlık ve üriner sistem taşları için 

tedavi önerileri ve hijyen gibi önerilerinde bulunulabilir. İşeme disfonksiyonu 

olan çocuklarda İYE’ye yatkınlık artacağı için işemenin düzenlenmesi gerekir. 

Bunun için işeme düzeni yeniden kurulana kadar 2-3 saatte bir istemli işeme 

önerilir (Wald, 2009, Bölüm 5). 

Tekrarlayan İYE’si olan çocuklarda antibiyotik profilaksisi önerilmesine 

rağmen bu konuda sınırlı çalışma bulunmaktadır (Wald, 2009, Bölüm 5). 

Özellikle anatomik bozukluğu olan hastalarda düşük doz antibiyotik 

profilaksisi verilebilir (Craig ve diğerleri, 2009) Profilaktik olarak 

Trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX) 2 mg/kg (TMP’ye göre) altı ay 

boyunca günlük tek doz veya Nitrofurantoin 1-2 mg/kg olarak kullanılabilir. 

Profilaksi sürecinde İYE olmaması durumunda profilaksi sonlandırılır ve 

takibinde İYE gelişirse profilaktik tedaviye yeniden başlanabilir. Verilen 

profilaktik antibiyotik tedavisinin renal skar gelişimi üzerine etkisinin olmadığı 

gösterilmiştir (Hewitt, Pennesi, Morello, Ronfani ve Montini, 2017) Bununla 

birlikte kullanılan profilaktik antibiyotiklere karşı direnç gelişimi olabileceği 

ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır (Investigators, 2014). 

Tekrarlayan İYE ataklarında, komplikasyonları olan veya anatomik 

anomalisi bulunan hastaların, belirli aralıklarla, görüntüleme yöntemleriyle 

takip edilmesinin, uzun vadede sekelleri azalttığına dair destekleyici kanıtlar 

sınırlıdır (Shaikh ve diğerleri, 2014; Wennerström, Hansson, Jodal, Sixt ve 

Stokland, 2000) Uygun görüntüleme stratejileri arasında görüş birliği 

bulunmamaktadır (La Scola ve diğerleri, 2013; Roberts, Pediatrics, 2011; 

Roberts, Finnell ve Downs, 2012) 

10. PROGNOZ 

Bilinen hastalığı olmayan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu prognozu 

oldukça iyi seyir göstermektedir (Wald, 2019, Bölüm 5). Bununla birlikte İYE 

tanısı alan çocuklarda üriner sistem anomalileri, konjenital displaziler veya 

yüksek dereceli vezikoüreteral refşü (VUR) saptanması prognozu olumsuz 

etkileyecek ve İYE tekrarına neden olacaktır. İYE prognozu için en önemli risk 

faktörü reflüdür. Reflü nefropatisi ayrıca kronik hipertansiyonun da başlıca 

tetikleyicisidir (Wald, 2019, Bölüm 5).  
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GİRİŞ 

 Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin (MSS) otoimmün, 

progresif, kronik, demiyelinizan hastalığıdır. Yaklaşık iki yüz yıl öncesinde 

klinisyenler benzer klinikte hastaların varlığını fark etmeye başlamış olsalar da 

MS’in ilk klinikopatolojik tasvirini Charcot 1868’te yapmış ve hastalığı la 

sclérose en plaques yani sklerozlu plak olarak tanımlamıştır (Ghasemi, Razavi 

ve Nikzad, 2017; Klineova ve Lublin, 2018). Tarihsel süreçte hastalığı daha iyi 

anlayabilmek ve tanı koyabilmek adına farklı tanı kriterleri geliştirilmiştir. 

Hastalığın ilk tanı kriterleri yine, hastalığı ilk tanımlayan Charcot tarafından 

ortaya konulmuştur. Bu kriterler dizartri, nistagmus ve ataksi olarak belirtilen 

bir triaddan oluşmuş olup, Charcot triadı olarak anılmıştır. Yıllar sonra bu 

kriterlere paraklinik tanı yöntemlerinin katılması ile 1965 yılında Schmacher, 

1983 yılında Poser tanı kriterleri geliştirilmiş olup, günümüzde tanı kriterleri 

olarak Mcdonald tanı kriterleri benimsenmiştir (Garg ve Smith, 2015). 

Erişkinlerdeki nontravmatik engelliliğin en sık nedeni olarak bilinen MS’e 

tedavi bulma çabaları devam etmekte olup, ilk kez 1950’lerde atak tedavisi 

geliştirilmiş ve doksanlı yılların başlarından bu yana da hastalık modifiye edici 

tedaviler kullanılmaya başlanmıştır (Türk Nöroloji Derneği［TND］, 2018). 

 

 GENEL BİLGİLER 

Tüm dünyada insidansı artmaktada olduğu bilinen MS günümüzde genç 

erişkin yaş grubu için büyük oranda morbidite nedeni olmaktadır (Okuda ve 

diğerleri, 2009). Genel olarak 20-40 yaş bandında semptom verdiği 

bilinmektedir. En son 2020 yılında yayımlanan, Uluslararası MS 

Federasyonunun dünya genelinde yapmış olduğu epidemiyolojik çalışmada 2,8 

milyon kişi MS hastası olarak bildirilmiş olup insidansı 2,1/100,000 ve 

prevelansı 35,9/100,000’dir. Prevelansın en yüksek olduğu kıta ise Avrupa’dır 

(Lebrun ve diğerleri, 2009). 

 Multipl sklerozun henüz etiyolojisi net olarak belirlenememiş olsa da 

etiyolojide genetik ve çevresel faktörlerin beraber rol aldığı düşünülmektedir. 

Çevresel faktörler olarak UVB ışını, EBV enfeksiyonu, sigara, D vitamini gibi 

faktörler suçlanmaktadır (Okuda ve diğerleri, 2009). Yüksek D vitamini düzeyi 

hastalık açısından koruyucu bulunmuşken, sigaranın hastalık riskini yüzde elli 

kadar arttırdığı ifade edilmiştir (Miller, Chard ve Ciccarelli, 2012; Okuda ve 

diğerleri, 2009). Genetik açıdan ise edinsel immün sistemin disregülasyonuna 
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yol açan HLA-DRB1*15:01/HLA-DRB5*01:01 haplotiplerinin varlığı 

sorumlu tutulmaktadır (Gholamzad ve diğerleri, 2019).  

 Hastalığın patogenezinden self toleransını kaybeden miyelin spesifik 

otoreaktif CD4+T lenfositlerinin moleküler taklit yolu ile MSS’de miyelin 

hasarı (demiyelinizasyon), oligodendrosit ve akson hasarına neden olması, 

ayrıca başlatılan bu inflamatuar kaskada çeşitli sitokinlerin, antikorların, B 

lenfositlerinin ve hatta doğal bağışıklık hücrelerinin de katılması sorumludur 

(Gholamzad ve diğerleri, 2019; Hauser ve Cree, 2020; Okuda ve diğerleri, 

2014). MSS’deki spesifik antijenik hedef olduğu düşünülen moleküller MOG, 

MBP, PLP gibi majör miyelin proteinlerdir (Gholamzad ve diğerleri, 2019). 

Deneysel otoimmün ensefalomiyelit modeli (EAE) genetik olarak duyarlı 

bireylerin moleküler taklit yolu ile bireyin kendi T hücrelerinin MSS’ye hasar 

vermesi; demiyelinizasyon, oligodendrosit kaybı ve akson hasarı oluşturmasını 

ifade eden, MS’yi deneysel olarak açıklamaya çalışan immünopatogenetik bir 

modeldir (Hauser ve Cree, 2020). Burada moleküler taklite neden olan, T 

hücrelerinin periferik immünizasyonuna yol açan ajanların enfeksiyöz ajanlar 

ya da çevresel antijenler olabileceği vurgulanmaktadır (Okuda ve diğerleri, 

2014). Ancak günümüzde EAE tek başına MS’nin patogenezini açıklamaya 

yetecek bir modelleme olarak durmamaktadır. Aktive T lenfositlerinin sayı, 

fonksiyon ve avidite yönünden sağlıklı bireylere göre MS’li kişilerde daha 

farklı olduğu tespit edilmiştir. Hastalığın başlangıcından CD4+ T 

lenfositlerinin sorumlu olduğu düşünülürken, progresyon ve relapslarda ön 

planda olanın CD8+ lenfositleri olduğu ifade edilmektedir (Gholamzad ve 

diğerleri, 2019). 

 Beyin omurilik sıvısında (BOS) oligoklonal bantların (OKB) tespit 

edilmesi, MS’nin immünolojik bir hastalık olduğunu destekleyen ilk 

bulgulardandır. Ancak henüz MS için BOS’ta tespit edilmiş spesifik bir antikor 

bulunamamıştır. Öte yandan nöromiyelitis optika (Aquaporin-4’e karşı spesifik 

antikor) ve MOG ilişkili hastalıklar (Anti-MOG IgG-M) açısından spesifik 

antikorların tespit edilmesi, hastalık tanısını koymak ve progresyonu açısından 

fikir yürütmek için oldukça kıymetlidir (Gholamzad ve diğerleri, 2019). 

 Hastalık fenotiplerine bakıldığında immünopatogenezdeki bireysel 

farklılaşmanın hastalık fenotiplerindeki ayrışmaya neden olduğu görülmektedir 

(Hauser ve Cree, 2020). Hastalığın kabaca inflamatuar evre ve nörodejeneratif 

evre olmak üzere iki aşaması olduğunu kabul edersek, bu aşamaların bireysel 
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olarak farklı immünopatogenetik mekanizmalar sergilediği ve bu nedenle de 

klinik açıdan bireysel farklılıklar gösterdiği görülmektedir (Gholamzad ve 

diğerleri, 2019). 

Hastalığın histopatolojisinde plak olarak adlandırılan ve MSS’nin her 

yerinde bulunabilen kenarları keskin sınırlı, farklı boyutlarda, herhangi bir 

damar desteği bulunmayan lezyonlar yer alır (Walton ve diğerleri, 2020). Bu 

plaklar MSS’de kortekste dahi bulunabilir ancak bazı bölgelere afinite gösterir 

ve daha ziyade lateral ventrikül dış yüzeyi, jukstakortikal bölgeler, spinal kord 

ve optik sinir gibi bölgelere yerleşirler (Hauser ve Cree, 2020). Plakların 

perikapiller venül çevresinde geliştiği kesin olarak kabul edilmemekle birlikte 

bazı çalışmalar bu vasosentrikliği desteklemektedir (Walton ve diğerleri, 2020). 

Plaklar incelendiğinde inflamasyon, remiyelinizasyon ve gliosisin farklı 

oranlarda histolojik olarak yer aldığı ve hastalık fenotiplerinde bu ayrışmanın 

daha da ön plana çıktığı gözlenmiştir. İnflamasyon ve rejenerasyon her hastalık 

evresinde görülmekle birlikte temek olarak progresif forma doğru gittikçe 

inflamasyonun azaldığı, rejenerasyon ve glisosisin arttığı belirtilmektir (Okuda 

ve diğerleri, 2009). 

 

KLİNİK 

Multipl skleroz genel olarak ataklar ile seyreden bir hastalık olup, klinik 

bulgu plakların yerleştiği bölgeye göre ortaya çıkar. Ataklar genellikle subakut 

olarak başlayıp, birkaç hafta içinde kısmî ya da tama yakın düzelir. Atakların 

en az 24 saat sürmesi şarttır ve ateş/enfeksiyon gibi durumlar olmamalıdır. Atak 

sonrası semptomlar tamamen düzelse de aslında geride nöronal hasar kalmıştır 

ve tekrarlayan ataklar hastalığın seyrinde engellilik oluşturur (Okuda ve 

diğerleri, 2009). 

Klinik olarak bakıldığında diplopi, duyusal yakınmalar, bulanık görme, 

parezi-pleji, ataksi, dizartri, mesane problemleri, kognitif bozukluk, yorgunluk 

(fatigue), paroksismal semptomlar, tonik spazm, spastisite,  Lhermitte belirtisi, 

Uthoff fenomeni sık görülen semptomlar iken; baş ağrısı, kortikal bulgu, 

demans, nöbet seyrek görülür. En sık görülen semptom ekstremite güçsüzlüğü 

(%35) iken, diğer sık görülen semptomlar optik nörit ve parestezidir (%20) 

(TND, 2018). 

 Hastalığın ilk klinik sınıflaması 1996 yılında yapılmış olsa da 

günümüzde Lublin ve arkadaşları (ark.) tarafından 2013’te oluşturulan 
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sınıflama kullanılmaktadır. Lublin ve ark. ek olarak radyolojik izole sendrom 

(RİS) ile klinik izole sendrom (KİS) olmak üzere iki fenotip tanımlamışlardır 

ancak RİS klinik sınıflamaya dahil edilmemiştir (Klineova ve Lublin, 2018; 

Lublin, 2014). 

Bu sınıflamaya göre MS; 

• Klinik İzole Sendrom (KİS) 

• Ataklarla Seyreden MS (Relapsing Remitting MS-

RRMS) 

Aktif RRMS 

Nonaktif RRMS 

• Progresif Seyreden MS 

   Aktif-progresif 

   Aktif-nonprogresif 

   Nonaktif-progresif 

   Nonaktif-nonprogresif (stabil hastalık) 

fenotiplerinden oluşmaktadır (Lublin, 2014). Bu fenotipler arasındaki orana 

bakıldığında en fazla RRMS, en az ise progresif MS hastalarının yer aldığı 

görülmektedir (Okuda ve diğerleri, 2014). Aktif hastalık, klinik olarak atakların 

olması ve/veya manyetik rezonans görüntülemede (MRG) yeni T2 hiperintens 

lezyon ve/veya kontrastlanan lezyon varlığı olarak tanımlanmıştır (Klineova ve 

Lublin, 2018). 

Radyolojik izole sendrom (RİS); klinik sınıflamada MS fenotipi olarak 

yer almamakta olup, daha ziyade tesadüfi MRG çekimleri sırasında saptanan 

demiyelinizan şüpheli lezyonları tanımlamak için kullanılmakta olan, MS 

MRG tanı kriterlerini (Barkhoff kriterleri; zamanda ve mekanda yayılan, 

MS’ye spesififik görünüm sergileyen beyaz cevher lezyonlarının varlığı ve 

bunların ayırıcı tanıdaki hastalıklardan ayrılması) karşılamayan, klinik bulgu 

olmayan bir fenotiptir (Lublin, 2014). Bu lezyonların 5 yıl içerisinde klinik 

kesin MS’ye (KKMS) dönüşüm oranı %30 civarında olup; spinal lezyon 

varlığı, oligoklonal bant (OKB) veya IgG indeksi yüksekliğinin MS’ye 

dönüşüm riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca erken hastalıkta modifiye 

edici ajan başlamanın KKMS’e dönüşüm zamanının geciktirmediği 

belirlenmiştir (Lebrun ve diğerler, 2009; Okuda ve diğerler, 2014). 

Klinik izole sendrom (KİS); MS tanı kriterleri içerisinde zamanda 

yayılımı karşılamayan, ilk demiyelinizan hadisedir (Miller, Chard ve Ciccarelli, 
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2012). KKMS’ye dönüşüm açısından yüksek risk taşır. OKB varlığı ve IgG 

indeks yüksekliği, MRG lezyon yükü bu riski arttıran faktörlerden olup; optik 

sinir lezyonu, miyelit ve beyin sapı ataklarının varlığı da yüksek risk taşır 

(Klineova ve Lublin, 2018; “Optic Neuritis Study Group”, 2008). 

Relapsing-remittin MS (RRMS); atakların olduğu, ardından kısmi veya 

tama yakın semptomlarda düzelmenin gözlendiği remisyon dönemleri ile 

seyreden MS fenotipidir ve tüm MS fenotipleri arasında sıklığı %85 

düzeyindedir. Ortalama 20 yıl içersinde progresif forma dönebilmektedir 

(Katsara ve Apostolopoulos, 2018; Klineova ve Lublin, 2018). 

Progresif seyreden MS; daha önceleri sekonder progresif MS (SPMS) ve 

primer progresif MS (PPMS) olarak ayrılır iken artık yeni sınıflamada bu ayrım 

kaldırılmış olup; aktif/non aktif ve progresif/non progresif olarak ayrım 

yapılmıştır (Klineova ve Lublin, 2018; Lublin, 2014;). SPMS’de ataklar 

olabildiği gibi bu ataklarla bağdaşmayan, ilerleyen progresif süreç ifade 

edilmektedir. PPMS’de ise ataklı dönemler olmadan devamlı olarak hastalığın 

progresif bir süreçte ilerlediği gözlenir. Progresif hastalık evresinde 

immünopatolojik olarak inflamasyonun azaldığı, nörodejeneratif süreçlerin 

hızlandığı gözlenmektedir (Klineova ve Lublin, 2018). 

Hastalığın progresif süreçte ilerleyip ilerlemeyeceğini tahmin etmek için 

birçok faktör öne sürülmüş ve bununla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu faktörler 

arasında kötü prognoz göstergesi olarak erkek olmak, ileri yaşta hastalığın 

başlaması, polisemptomatik başlangıç, motor semptomlarla başlaması, 

serebellar semptomlarla başlaması, sfinkter kusuru varlığı ile başlaması, kısa 

süreli atak araları, ilk 2-5 yılda fazla sayıda atak geçirmiş olmak, hızlı EDSS 

artışı, ataklar sonrası sekel kalması, başlangıçtan itibaren kognitif tutulum 

varlığı, MRG lezyon yükünün fazla olması ve infratentoryal/spinal lezyon 

varlığı, OKB varlığı gibi kriterler öne sürülmüştür (Bergamaschi, 2007; Briggs, 

Thompson ve Conway, 2019; Comabella, Sastre-Garriga ve Montalban, 2016; 

Degenhardt, Ramagopalan, Scalfari ve Ebers, 2009; Mowry, 2011; Renoux, 

2011; Thompson, Baranzini, Geurts, Hemmer ve Ciccarelli, 2018) 

Ayırıcı tanıda diğer MSS’nin diğer demiyelinizan hastalıklarını, 

enflamatuar ve granülomatöz hastalıkları, vasküler hastalıkları, dismiyelinizan 

hastalıkları, enfeksiyöz hastalıkları, neoplastik hastalıkları ve nütrisyonel 

hastalıkları düşünmek gerekmektedir (TND 2018; Garg ve Smith, 2015). 
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TANI 

Charcot’dan bu yana hastalığa tanı koymak için pek çok tanı kriteri 

tanımlanmıştır. Klinik olarak tanı konulabilecek bir hastalık olması nedeniyle 

Charcot triadı olarak bilinen ilk tanı kriteri klinik tanımlamaya bağlıdır ancak 

günümüzde MS benzeri semptomlar verebilecek çeşitli hastalıklar tanımlanmış 

olup bu nedenle MS ile ayırıcı tanıyı yapmak önem kazanmıştır. Bu nedenle 

paraklinik tanı yöntemlerinin klinik kriterlere eklenmesi ile Schumacher, Poser 

tanı kriterleri geliştirilmiştir (McNicholas, Hutchinson, McGuigan ve 

Chataway, 2017). Günümüzde MS tanısı McDonald tanı kriterleri ile 

konulmakta olup en son 2017 yılında revize edilmiştir (TND, 2018). 

2017 revize McDonald tanı kriterleri şunları içermektedir; 

• En az iki klinik atak ve bu klinik atak için en az iki objektif klinik 

bulgusu olan lezyon mevcut ise ek klinik veriye gerek olmadan MS 

tanısı konulabilir. (MRG tüm hastalara yapılmalıdır, tanıyı 

destekleyecek yetersiz klinik bulgu veya MRG bulguları varlığında 

ek paraklinik tanı yöntemlerine başvurulabilir.) 

• En az iki klinik atak mevcut ancak objektif klinik bulgusu olan bir 

adet lezyon varlığında MSS’de başka bir alandaki lezyona ait yeni 

klinik bir atak varlığı veya MRG’de mekanda yayılım kriterlerinin 

(kortikal/jukstakorikal, periventriküler, infratentoryal, spinal MS’ye 

spesifik dört alanın en az ikisinde en az birer lezyon) karşılanması 

gerekmektedir. 

• Bir klinik atak mevcut olan ancak iki veya daha fazla objektif klinik 

bulgusu olan lezyon varlığında ek klinik atak olması veya MRG’de 

zamanda yayılım (kontrast tutan ve tutmayan lezyonların birlikte 

varlığı veya yeni gelişen T2 hiperintens lezyon ya da kontrast tutan 

yeni bir lezyon gelişmesi) olması veya OKB varlığının gösterilmesi 

(tanıda zamanda yayılım kriterinin yerine kullanılabilir) 

gerekmektedir. 

• Bir klinik atak mevcut olan ancak yalnız bir adet objektif klinik 

bulgusu olan lezyon varlığında, MSS’de farklı bir alanda yeni bir 

klinik atak olması veya MRG’de mekanda yayılımın gösterilmesi ve 

ek klinik atak veya MRG’de zamanda yayılımın gösterilmesi veya 

OKB pozitifliği gerekmektedir. 
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• Sinsi klinik progresyon varlığında ataktan bağımsız olarak 

retrospektif veya prospektif olarak bir yıl içerisinde klinik progresyon 

olduğunun gösterilmesi ile birlikte şunlardan en az ikisinin olması 

gerekir; MRG’de kortikal/jukstakortikal, periventriküler, 

infratentoryal alanlarda en az bir lezyon ya da spinal kordda en az iki 

lezyon ya da OKB pozitifliği varlığı (TND, 2018). 

Tanıda tüm hastalara MRG ve lomber ponksiyon (LP) yapılması 

önerilmektedir. MRG’de MS için spesifik yerleşimli (periventriküler, 

kortikal/jukstakortikal, optik sinir, infratentoryal, spinal) ve görünümde (ovoid, 

birleşme eğilimi gösterebilen, ventriküle ve korpus kallosuma dik yerleşimli) 

akut dönemde kontrastlanma izlenen, T2 hiperintens lezyonların varlığı MS 

için oldukça spesifiktir ve MRG görülmeden MS tanısı konulmaması 

önerilmektedir (McNicholas ve diğerleri, 2017; TND, 2018). LP incelemesinde 

BOS berrak olup, protein normal ya da hafif yüksek olarak görülürken BOS 

glukoz ve sodyumu normaldir, hücre çoğunlukla görülmez nadiren 

milimetreküpte 50 lökositin altında hücre görülebilir. BOS’ta OKB tip 2 

pozitifliği ve IgG indeks yüksekliği görülür. OKB hastalığın erken 

dönemlerinde negatif olabilir ancak bir kez oluştuktan sonra kaybolmaz, 

zamanda yayılım kriterini karşılamaktadır (Dobson ve Giovannoni, 2019; 

McNicholas ve diğerleri, 2017; TND, 2018). Bunların yanı sıra rutin 

biyokimya, hemogram, B12, tiroid fonksiyon testleri, sifiliz ve viral seroloji 

testlerinin gönderilmesi gerekmektedir. Ayırıcı tanıdaki diğer hastalıklarının 

ekartasyonu için gerekli tetkikler (vaskülit paneli, nöromiyelitis optika ve 

miyelin oligodendrosit glikoprotein ilişkili hastalıklar için antikor testleri, 

vizüel uyarılmış potansiyel, optik kohorens tomografi, kognitif testler…) 

hastanın kliniğine göre gönderilebilir (Dobson ve Giovannoni, 2019). 

 

TEDAVİ 

Multipl skleroz tedavisi atak tedavisi ve idame tedavi olarak ikiye 

ayrılabilir. Bu tedavilerin ortaya çıkışı ise çok eski olmayıp henüz 1950’lerin 

başında adrenokortikotrop hormon (ACTH) ve steroidler atak tedavisine 

kullanılmaya başlandı (Myhr ve Mellegren, 2009). İmmün sistemi modüle edici 

(disease modifing therapy-DMT) idame tedaviler ise ilk olarak 1993 yılında 

interferon ß 1b’nin ortaya çıkışı ile keşfedilmiş olup, günümüzde hızla yeni 

tedavilerin keşif çalışmaları sürmektedir (Vargas ve Tyor, 2017).  
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Atak tedavisinde; intravenöz metilprednizolon (IVMP) 1000 mg/gün, 3-

10 gün süre ile kullanılmaktadır. Daha önceleri atak tedavisi için, sentetik 

ACTH da denenmiştir ancak etkinliği IVMP’ye göre kısıtlıdır. Atak tedavisinde 

intravenöz immünglobulin (IVIG) kullanımının ise henüz kanıtlanmış faydası 

yoktur, pulse steroid tedavisine yanıt vermeyen seçilmiş olgularda plazmaferez 

tedavisi denenebilmektedir (TND, 2018). 

Multipl sklerozda küratif tedavi henüz keşfedilememiş olmakla birlikte 

DMT’ler hastalık ataklarının önlenmesinde, inflamasyon ve progresyonun 

baskılanmasında önemli rol oynamaktadırlar. RRMS’te tedavi seçeneği fazla 

iken ne yazık ki henüz progresif hastalık için tedavi seçeneği kısıtlıdır. 

Hastalığın seyrinde ataklar önemli bir yer tutsa da aslında inflamasyon ve 

progresyon, ilk klinik semptom ortaya çıkmadan çok önceleri başlamakta olup, 

tüm hastalık süresi boyunca devam etmektedir. Bu nedenle günümüzde tedavi 

etme tanımı sadece atak görülmemesi olmaktan çıkmıştır ve hastalık 

aktivitesine dair kanıt olmaması (NEDA) hedef alınmaktadır. NEDA 

sınıflamasına bakıldığında, NEDA 1; atakların olmamasını, NEDA 2; klinik 

progresyon olmamasını, NEDA 3; MR aktivitesi olmamasını (yeni T2 

hiperintens lezyon varlığı ya da gadolinum tutan lezyon varlığı), NEDA 4; 

atrofi olmamasını, NEDA 5; nörofilament hafif zincir seviyesini, NEDA 6 ise 

kognitif etkilenim varlığını ifade etmektedir. (Sormani, Muraro, Saccardi ve 

Mancardi, 2016; Roman, 2020). NEDA’lar ile birlikte tedavi hedefi giderek 

değişmiş ve ataklardan ziyade hastalığın sessiz progresyonunun önüne 

geçilmesi hedeflenmiştir. Bu da eskalasyon yerine erken evrede etkinliği 

yüksek tedavilere başlamanın gerekli olup olmadığını sorgulatmaktadır. 

Hastalık modifiye edici ajanların etki mekanizmaları MSS’de 

perivenüler inflamasyona yol açan T ve B lenfositleri, makrofajlar, antikorlar 

ve kompleman aracılığı ile miyelin kılıf ve aksonal hasara yol açan MS’nin 

patofizyolojisi ile ilişkilidir. Daha önceleri T hücreleri tarafından oluşturulan 

hasar, patofizyolojiden esas sorumlu etken olarak düşünülürken; B hücrelerinin 

de MS’de görülen immün mekanizmalar üzerine pivotal rol oynadığının 

keşfedilmesiyle, MS tedavisinde yeni bir pencere açılmıştır (Hart ve 

Bainbridge, 2016). 

Tedavi sürecinde esas hedeflenen klinik relapsları önlemekle birlikte 

subklinik hastalık aktivitesini de baskılamaktır. Ancak burada kâr-zarar dengesi 
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gözetilerek sadece etkinlik değil; ilacın yan etki profili, MS fenotipi ve ilacın 

maaliyeti de göz önününde bulundurulmalıdır. 

Hastalık modifiye edici ajanları (DMT); immünmodülatuar, 

immünsüpresan ve immünrekonstriktör tedaviler olarak üç gruba ayırabiliriz. 

İnterferon beta (IFN-ß), glatiramer asetat (GA), teriflunomid 

immünmodülatuar ilaçlar grubundadır. Dimetil fumarat (DMF), fingolimod, 

okrelizumab ve natalizumab; immünsüpresif ajanları oluşturur. Teriflunomid 

de kısmen bu gruba dahil edilebilir. İmmünrekonstriktif tedaviler ise; 

alemtuzumab, kladribin ve mitoksantrondur. İmmünkonstriktif ilaçlar immün 

sistemin tekrar yapılanmasını sağlar ve etkinliği oldukça yüksek tedavilerdir. 

Bunların dışında FDA (Food and Drug Administration) tarafında RRMS’de 

onaylanan hemopoetik kök hücre tedavisi de mevcuttur (Dobson ve 

Giovannoni, 2019). Bu tedavilerin dışında henüz klinik çalışmaları devam 

etmekte olan daklizumab, lakuinimod, omasitinib, opisinumab, mesenkimal 

kök hücre greftleme, otolog T hücre aşısı gibi tedavilerin varlığından söz 

edilebilir (Sospedra ve Martin, 2016). 

İnterferon-beta (IFN-ß) immünmodülatuar etkisini MHC ekspresyonunu 

azaltarak gösterir, böylece T hücrelerinin yanıt oluşturması dolaylı yoldan 

azaltılır. IFN-ß 1a ve 1b olmak üzere iki alt tipi mevcuttur. Düşük-orta 

(modestly) etkinliğe sahiptir (Dobson ve Giovannoni, 2019, Hauser ve Cree, 

2020). 

Glatiramer asetat (GA) proinflamatuar ve regülatuar sitokinler arasında 

olumlu yönde denge kurarak etkisini sağlar. IFN ile benzer etkinliğe sahiptir ve 

onun gibi immünmodulatuardır (Dobson ve Giovannoni, 2019, Hauser ve Cree, 

2020). 

Teriflunomid; pirimidin sentezinde rol alan dihidroorat enzimini bloke 

eder ve lenfosit proliferasyonunu inhibe eder. İmmünmodülatuar etkisinin yanı 

sıra potansiyel immünsüpresan etkisi de mevcuttur. Etkinliği orta derecededir 

(Dobson ve Giovannoni, 2019, Hauser ve Cree, 2020). 

Dimetil fumarat (DMF) nüklear faktör 2 benzeri (Nrf2) anti-inflamatuar 

ve sitoprotektif yolakları uyararak immünsüpresif etki gösterir. Etkinliği orta-

yüksek derecededir (Dobson ve Giovannoni, 2019, Hauser ve Cree, 2020). 

Fingolimod RRMS’de onay alan ilk oral tedavidir. Sfingozin-1-fosfatı 

(S1P) inhibe ederek lenfositlerin sekonder lenfoid organlardan çıkışını ve 

MSS’ye infiltre olmasını bloke eder. İmmünsüpresif etki gösterir. Etkinliği 
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yüksek seviyededir. Spinimod ve ozanimod ise S1P’yi modüle ederek etki 

göstermektedirler, RRMS’de kullanılabildikleri gibi SPMS’de de 

kullanılabileceği bildirilmektedir (Dobson ve Giovannoni, 2019, Hauser ve 

Cree, 2020). 

Natalizumab lenfositlerin yüzeyinde eksprese edilen ve bir adhezyon 

molekülü olan a4b1 integrini inhibe eden monoklonal antikordur. Böylece 

lenfositlerin endotel yüzeyinden MSS’ye transmigrasyonunu engelleyerek 

immünsüpresif etki gösterir. Etkinliği çok yüksek derecededir. Ancak kullanımı 

sonrasında progresif multifokal lökoensefalopati (PML) gelişim riski 

kullanımını sınırlandırmaktadır (Dobson ve Giovannoni, 2019, Hauser ve Cree, 

2020). 

Okrelizumab, matür B hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD20 

molekülüne karşı geliştirilen monoklonal antikordur. Böylece B hücrelerinin 

inflamasyondaki rolünü bloke ettiği gibi dolaylı yoldan T hücre uyarımını da 

engelleyerek ikincil katkı sağlar. İmmünsüpresif etki de gösterir. Etkinliği çok 

yüksek derecededir (Dobson ve Giovannoni, 2019, Hauser ve Cree, 2020). 

Rituksimab ve ofatumumab da yine CD20 molekülü üzerinden etki eden 

monoklonal antikorlardır, çok yüksek etkinliğe sahiplerdir (Dobson ve 

Giovannoni, 2019, Hauser ve Cree, 2020). Rituksimab, MS’ye diğer otoimmün 

hastalıkların eşlik etmesi, PML riski nedeniyle natalizumabın değiştirilmesi 

gereken durumlarda tercih edilebilir (Gholamzad ve diğerleri, 2019). 

Kladribin periferdeki lenfosit, monosit ve kısmen de natural killer 

(NK)’ların DNA’larına entegre olarak hücreyi apoptoza sürükler. Böylece 

immün rekonstriktör etkisini gerçekleştirir. Etkinliği çok yüksek derecededir. 

Her ne kadar RRMS için oral tedavi olarak kullanılsa da yapılan çift-kör 

kontrollü randomize çalışmalarda PPMS ve SPMS üzerine de olumlu etkileri 

tespit edilmiştir (Gholamzad ve diğerleri, 2019). 

Alemtuzumab, NK, lenfosit, monosit ve bazı granülositlerin yüzeyinde 

bulunan CD52 molekülüne karşı geliştirilen monoklonal antikordur. T ve B 

hücrelerinde kalıcı düşüş sağlar. İmmünrekonstriktördür ve çok yüksek 

etkinliktedir (Gholamzad ve diğerleri, 2019). 

Mitoksantron, DNA onarımından sorumlu olan tip 2 topoizomeraz 

enzimini inhibe ederek etki gösteririr, hasar görmüş kan beyin bariyerinden 

(KBB) geçerek mikroglial ölümü uyarır. İlk olarak antineoplastik ilaç olarak 

üretilmiştir. Lenfositlerin proliferasyonunu engelleyerek immünsüpresif etki 
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sağlar. Ayrıca proinflamatuar sitokin sentezini azaltarak immünmodulatuar etki 

gösterir. İmmünrekonstriktör olup, çok yüksek etkinliktedir. SPMS ve 

RRMS’de kullanılabilir. Ancak akut lösemiye yol açma riski kullanımını 

sınırlandırmaktadır (Gholamzad ve diğerleri, 2019). 

Siklofosfamid, DNA’ya bağlanan bu molekül mitozu engelleyen 

immünsüpresif bir ajandır. Ayrıca Th1 yanıtını Th2 yönüne kaydırarak 

immünmodulatuar etki de gösterir. Birçok otoimmün hastalıkta, kanser 

tedavisinde ve MSS’nin demiyelinizan hastalıklarında onay almıştır. MS’deki 

etkinliği açısından yeterli düzeyde çalışma yoktur, ancak hızlı ve kötü ilerleyen 

hastalıkta tercih edilebilir (TND, 2018). 

Metotreksat, pürin sentezini engelleyerek DNA replikasyonunu ve 

proliferasyonu bloke eder, böylece immünsüpresif etkinlik gösterir. MS’deki 

etkinliğine dair yeterli sayıda çalışma olmamakla birlikte progresif seyirli 

hastalarda kullanılabilir (TND, 2018). 

Azotiopürin, pürin antagonisti olup hücre siklusunu durdurarak 

immünsüpresif etki gösterir. Atak sıklığını kısmen azaltır, engellilik üzerine 

etkisi tartışmalıdır (TND, 2018). 

Mikofenolat Mofetil, lenfositlerde guanozin sentezini engelleyerek pürin 

sentezini durdurur böylece hücre siklusu bloke olur ve proliferasyon engellenir. 

İmmünsüpresan etkinlik gösterir. MS’de etkinliği açısından yeterli çalışma 

bulunmamaktadır (TND, 2018). 

Daclizumab, CD25 molekülünün IL-2 reseptörüne karşı geliştirilen 

monoklonal antikor olup RRMS’de yapılan çalışmalarda plasebo ve IFN-ß 

1a’ya göre atakları önlemede yüksek etkinlik göstermiştir. Progresyon ve 

nörodejenerasyon üzerine etkinliği net değildir. Ancak fulminan hepatit ve 

ensefalit gibi ciddi yan etkileri klinik kullanımına izin vermemektedir (Perez-

Miralles, 2018) 

Laquinimod, birçok farklı mekanizma üzerinden MSS’de etkinliğini 

göstermekte olan bir molekül olup, RRMS ve progresif MS’de kullanılması 

planlanmakta olan bir ajandır. Etkinliğini farklılaşmış CD4+ ve CD8+ T 

hücreleri ile makrofajların MSS göçünü engelleyerek, MSS’deki inflamasyonu 

azaltıp demiyelinizasyon ve akson kaybını önleyerek, proinflamatuar 

sitokinlerin salınımı önleyerek göstermektedir. Ataklar üzerine olan etkinliği 

orta düzeyde iken, beyin atrofisi ve hastalık progresyonu üzerinde belirgin 

etkinliği gözlenmiştir (Thöne ve Linker, 2015). 
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Masitinib, PPMS patofizyolojisinde rol alan doğal bağışıklık 

sistemindeki mast hücrelerini ve mikrogliaları hedef alan tirozin kinaz 

inhibitörüdür. Masitinibin faz-3 çalışması progresif MS hastaları üzerinde 

devam etmektedir (Vermersch ve diğerleri, 2022). 

Opicinumab, oligodendrosit diferansiasyon ve aksonal rejenerasyon 

inhibitörü olan LINGO-1’e karşı geliştirilen monoklonal antikordur. Yapılan 

çalışmalarda MSS demiyelinizasyonu olan hastalarda remiyelinizasyonu 

arttırdığı bulunmuş olup, RRMS hastaları üzerindeki çalışmaları devam 

etmektedir (Cadavid ve diğerleri, 2019). 

Otolog hemopoetik kök hücre transplantasyonu; hasarlı immün sistemi 

ortadan kaldırıp, yeni immün sistem hücrelerinin rejenere olmasını sağlayarak 

nöroinflamatuar semptomların rekkürrensini engelleyen bir tedavi yöntemi 

olup başlıca hematolojik tümörlerin tedavisi olmak üzere MS ve birçok 

otoimmün hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır (Nabizadeh ve diğerleri, 

2022). 

Mesenkimal kök hücre greftleme; immünregülatuar, nöroprotektif 

özellikleri ile multipotensiyel fayda sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda 

regülatuar T hücre sayılarını arttırarak demiyelinizasyonu ve inflamasyonu 

azalttığı, mikrogliaları modifiye ederek de nöroprotektif rol oynadığı 

gösterilmiştir (Zhou ve diğerleri, 2019). 

Otolog T hücre aşısı; hastadan elde edilen miyelin spesifik T hücrelerinin 

zayıflatılarak hastaya tekrar geri verilmesi ve miyelin spesifik T hücrelerine 

karşı antikor yanıtı oluşumu şeklinde standart aşı stratejisini kullanan bir tedavi 

yöntemidir. Bu anti-T hücre bağışıklığı, patojenik T hücrelerinin silinmesini 

veya düzenlenmesini sağlar. Bu tedavinin klinik çalışmaları henüz devam 

etmektedir (Vandenbark ve Abuhalifa-Lapid, 2008). 

 

SONUÇ 

Multipl skleroz, dünya genelinde yaklaşık olarak 2,8 milyon kişiyi 

etkileyen ve her beş dakikada bir kişinin yeni tanı aldığı, genç erişkin yaşın 

ciddi morbidite nedeni olan bir hastalıktır. İmmünopatogenezindeki 

heterojenite küratif tedavi keşfedilme şansını sınırlandırmaktadır. Ancak genç 

erişkin yaşın en sık engelliliğe neden olan hastalığı olması nedeniyle de küratif 

tedavi bulma yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Günümüzde henüz 

hastalığın kesin tedavisi keşfedilememiş olsa da son otuz yılda özellikle 



309 | TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

hastalık modifiye edici ajanların keşfiyle ve her geçen gün yeni moleküllerin 

eklenmesiyle birlikte, MS’nin kontrol altında tutulabilir bir hastalık olması 

yönündeki umutlar artmaktadır. İlk olarak ortaya çıkan IFN betaların ardından 

hızla yeni moleküller geliştirilmiş olup özellikle monoklonal antikorların keşfi 

tedavi seçeneklerinde yeni bir boyut kazandırmıştır. Şüphesiz ki 

immünopatogenezin daha iyi anlaşılması, ileride MS’nin tedavi edilebilir bir 

hastalık olmasını ve hatta bireysel tedaviler geliştirilmesini sağlayabilir. 
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MEDULLA SPİNALİS (SPİNAL KORD, OMURİLİK) 

ANATOMİSİ VE KLİNİK ÖNEMİ 

 Canalis vertebralis içerisinde yer alan medulla spinalis merkezi sinir 

sisteminin bir parçasıdır. Beyin ile gövde-ekstremiteler arasında duyu motor ve 

otonom sinirlerle bilgi alış-verişini sağlayan yapıdır.  

 Medulla spinalis gelişimi: 

Medulla spinalis ektoderm kaynaklı nöral tüpün arka kısmından gelişir. 

Intrauterin dönemde 3. haftadan itibaren ektodermin kalınlaşması ile nöral plak 

gelişir. Nöral plak kenarları kalışlaşarak crista neuralis ve nöral plika gelişir. 

Crista neuralis’ten bir grup hücre otonomik ve spinal gangliyonları oluşturur. 

Cristalar arasındaki sulcus neuralis kapanarak tubus neuralis oluşur ve bunun 

dış kısmından medulla spinalis gelişir.  

Medulla spinalis zarlarının gelişimi:  

Pia mater ve arachnoid mater ektoderm’in crista neuralisinden gelişirken, 

dura mater mezodermden gelişir. 

Medulla spinalis lokalizasyonu: 

Intrauterin hayatı 3. ayına kadar medulla spinalis tüm canalis 

vertebralis’i doldurur. Üçüncü aydan sonra dura mater ve columna 

vertebralis’in gelişimi hızlanırken spinal dordun gelişimi daha yavaş 

olmaktadır. Spinal kord’un alt ucu olan conus medullaris 6. ayda 1. sacral 

vertebra hizasında, yeni doğanlarda ise 3. lumbal vertebra hizasında bulunur. 

12-13 yaşlarında medulla spinalis erişkinlerdeki boyutlarına ulaşırken columna 

vertebralis’in gelişimi 14-18 yaşlarına kadar devam etmektedir. Erişkin 

insanlarda foramen magnum ile L1-L2 vertebra seviyeleri arasından uzanırken 

vertebral kanalın 2/3’ünü doldurmaktadır.  

Üst sınırı foramen magnum’dan geçen hayali düzlem olarak, alt sınırı ise 

1. lumbal vertebra’nın alt seviyesidir. Kadınlarda bu seviye ortalama 2. lumbal 

vertebra seviyesindedir. Medulla spinalis’in alt ucu koni şeklindedir buraya 
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‘’conus medullaris’’ ismi verilir. Conus medullaris’ten coccyx’in periostuna 

yapışmakta olan 20 cm uzunluğundaki yapıya filum terminale ismi verilir.  

Filum terminale iki bölümden oluşmaktadır. 15 cm’lik bölümü 

subarachnoid aralıkta bulunur. Buraya ‘’filum terminale internum’’ ismi verilir. 

5 cm’lik devamı şeklinde olan bölümüne ise ‘’filum terminale externum’’ ismi 

verilir. Filum terminale internum’un yapısında pia mater bulunurken filum 

terminale externum’un yapısında buna ek olarak dura mater bulunmaktadır. 

Medulla spinalis erişkin insanda ortalama olarak 43-45 cm uzunluğunda, 

33-35 gr. ağırlığında 1 cm çapındadır (Resim 1) Kalınlığı her bölgesinde eşit 

olmayıp cervical ve lumbal bölümlerinde genişleme görülür. Bu 

genişlemelerden cervical bölgede olan ‘’intumescentia cervicalis’’ segment 

olarak C3-T2 segmentleri arasında, vertebra seviyesi olarak C5-T1 arasında 

görülür. 

Lumbal bölgede görülen diğer genişleme ise ‘’intumescentia 

lumbosacralis’’ segment olarak genişlemesi L1-S3 segmentleri arasında, 

vertebra seviyesi ise T9-T12 arasında genişleme görülür. 
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Resim 1. Medulla spinalis ve spinal sinirler 

Yapılan transvers kesitlerde ‘’H’’ harfi şeklinde kelebeğe benzeyen 

içteki gri bölüme ‘’substantia grisea’’, bu yapının etrafındaki beyaz bölüme ise 

‘’substantia alba’’ ismi verilir.  
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Substantia grisea (Gri cevher)  

Substantia grisea’dan arkaya doğru uzanan çıkıntı yapılara ‘’cornu 

posterius’’, ön tarafa doğru uzanan ve daha kalın olan çıkıntılara ise ‘’cornu 

anterius’’ adı verilir. Ön ve arka boynuz arasında medulla spinalis'in T1- L2 

segmentleri arasında gözüken çıkıntıya ise ‘’cornu laterale’’ adı verilir. 

Cornu laterale'lerde otonomik nöronlar, cornu anterius'larda motor 

nöronlar, cornu posterius'larda ise somatik duyu nöronları çoğunluktadır 

(Resim 2).  

Medulla spinalis’de gri cevherin ortasında bulunan kanala ‘’canalis 

centralis’’ denilir. Bu kanal yukarıda 4. ventrikül, aşağıda ise ventriculus 

terminalis ile bağlantılıdır ve içerisinde beyin omurilik sıvısı (BOS) vardır. 

Canalis centralis'in ön bölümünde iki tarafın gri cevherini bağlayan yere 

‘’commissura grisea anterior’’, arka bölümünde ise iki tarafın gri cevheri 

bağlayan bağlayan bölgeye ‘’commissura grisea posterior’’ adı verilir.  

Medulla spinalis kesitinde beyaz cevher üç bölümde incelenir. Sulcus 

medianus posterior ile cornu posterius ile arasında kalan beyaz cevher 

bölgesine ‘’funiculus posterior’’, cornu anterius ile cornu posterius'lar arasında 

kalan beyaz cevher bölgesine ‘’funiculus lateralis’’, fissura mediana anterior ile 

cornu anterius arasında kalan beyaz cevher bölgesine ise ‘’funiculus anterior’’ 

ismi verilir. 
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Resim 2. Medulla spinalis kesiti 

Medulla spinalis üzerinde birtakım oluklar bulunmaktadır. Medulla 

spinalis’in ön yüzünde sagittal planda ilerleyen derin oluğa ‘’fissura mediana 

anterior’’ ismi verilir. Bu oluğun lateral taraflarında sulcus anterolateralis’ler 

bulunmaktadır. Medulla spinalis’in arka yüzünde kalan oluğa ‘’sulcus 

medianus posterior’’ ismi verilir. Yine bu oluğun lateralinde bulunan oluklar 

ise ‘’sulcus posterolateralis’’ olarak isimlendirilir. Sulcus anterolateralis’lerden 

radix anterior’u, sulcus posterolateralis’lerden ise radix posterior’u oluşturan 

sinir lifleri çıkmaktadır. Medulla spinalis’in cervical ve üst thoracal 

bölümlerinde ise ‘’sulcus intermedius posterior’’ isminde sulcus medianus 

posterior ile sulcus posterolateralis arasında bulunan oluk daha vardır.  

Medulla spinalis’ten 31 çift spinal sinir çıkar. Birinci cervical spinal sinir 

occipital kemik ile atlas arasından çıkmaktadır. 8. cervical sinir ise 7. cervical 

vertebra ile 1. thoracal vertebra arasından çıkar.  
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Erken dönemlerde medulla spinalis’te bulunan segmentler, hizasındaki 

embriyonal vertebra seviyesine uyar ve spinal sinirler kendi hizasındaki 

foramen intervertebrale’den çıkarlar. İlerleyen zamanlarda kemik yapı, medulla 

spinalis’ten daha hızlı uzadığı için medulla spinalis yukarıda kalır böylece 

sinirlerin başlangıç ve çıkış yeri mesafeleri artmaktadır. Medulla spinalis’ten 

aşağıya doğru saçak şeklinde filum terminale isminde yapı meydana 

gelmektedir. Bu yapı at kuyruğuna benzediği için ‘’cauda equina’’ ismi verilir.  

Medulla spinalis segmentleri 

31 segmentten meydana gelen medulla spinalis’de bu segmentlerden 31 

çift spinal sinir çıkmaktadır.  Tüm spinal sinirlerin ramus ventralis’leri ile 

sempatik ganglionlar arasında ramus comminicans griseus isminde myelinsiz 

presinaptik sinir lifleri bulunur. T1-L2 spinal sinirlerin ramus ventralis’leri ile 

sempatik ganglionlar arasında ramus communicans albus isminde myelinli sinir 

lifleri bulunmaktadır (Resim 3).  

 

Resim 3. Medulla spinalis segmentleri 
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Tablo 1. Spinal sinirler ve medulla spinalis segmentleri  

8 cervical Segment C1-C8 Cervical spinal sinir 8 çift 

12 Thoracal 

Segment 

T1-T12 Thoracal spinal sinir 12 çift 

5 Lumbal Segment L1-L2 Lumbal spinal sinir 5 çift 

5 Sacral Segment S1-S2 Sacral spinal sinir 5 çift 

1 Coccygeal 

Segment 

Co1 Coccygeal spinal sinir 1 çift 

 

Spinal Sinirler 

31 çift spinal sinir medulla spinalis’ten çıkar. Ön bölümde sulcus 

anterolateralis’ten çıkan liflere radix anterior, arka tarafta sulcus 

posterolateralis’ten çıkan liflere ise radix posterior denilir. Radix posterior 

üzerinde bulunan ganglion ise ganglion spinale olarak isimlendirilir. 

Radix anterior ve radix posterior’lar foramen intervertebrale’lerden 

geçerek birleşirler ve n. spinalis’i oluştururlar. Spinal sinirler ramus anterior ve 

ramus posterior olarak iki dala ayrılırlar. Ramus anteriorlar plexuslar yaparak 

üst-alt extremitelerde, ramus anteriorlar sırt derisinde ve sırt kaslarında 

dağılırlar. Bir spinal sinir afferent ve efferent lifler taşımaktadır. Afferent lifler 

duyu, efferent lifler ise somatik ve visceral motor fonksiyonlar ile ilgili liflerdir. 

Radix posteriorlar sadece afferent, radix anteriorlar sadece efferent lif taşır.  

Her spinal sinir beyin zarlarının innervasyonu ile ilgili duyu ve 

vasomotor lifler taşıyan r. meningeus recurrens (r. meningeus) isminde ince 

dallar verir. 

Dermatom 

Bir spinal sinirin duyusunu taşıdığı deri alanına o sinirin dermatom 

sahası ismi verilmektedir. 31 çift spinal sinir olmasına rağmen 30 çift dermatom 
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sahası bulunmaktadır. C1 spinal sinirin dermatom alanı yoktur çünkü deri dalı 

bulunmamaktadır.  

Myotom  

Medulla spinalis’in bir segmentinin yada bir spinal sinirin innerve ettiği 

kas grubuna myotom ismi verilir. 

Refleks 

Organizmanın bir uyarana karşı oluşturduğu istek dışı en hızlı motor 

yanıttır. Refleks hareketinde en az bir reseptör, bir duyu siniri, bir merkez, bir 

motor sinir ve effektör organ olması gereklidir. Spinal reflekslerde kas, tendon 

derideki reseptörler ile algılanan duyu ilgili medulla spinalis seviyesinde motor 

nöronlar ile cevaplar oluşturur (Resim 4).  

Refleks türleri 

1. Yüzeysel refleksler 

2. Tendon refleksleri 

3. Visceral refleksler 

4. Patolojik refleksler 

 

 

Resim 4. Refleks şeması 
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Medulla Spinalis Zarları 

Medulla spinalis dıştan içe doğru üç zarlıdır. 

1. Dura mater spinalis: Beyni saran dura mater foramen magnumdan 

aşağıya medulla spinalis’i de sararak 2. sacral vertebra seviyesine 

kadar uzanır ve kapanır. Bu seviyeden sonra ise filum terminale 

externum olarak devam eder. Dura mater ile kemik yapı arasında 

epidural boşluk vardır, bu boşlukta ise plexus venosus vertebralis 

internus bulunur.  

2. Arachnoid mater spinalis: Medulla spinalis etrafında 2. Sacral 

vertebra seviyesine kadar uzanan şeffaf ince zar yapıdır. Beyin 

omurilik sıvısı (BOS) arachnoid mater spinalis ile pia mater spinalis 

arasındaki subarachnoid aralıkta bulunmaktadır.  

3. Pia mater spinalis: Medulla spinalis’e sıkıca sarılarak L1-L2 

seviyesinde kapanan en içteki zardır. Bu seviyeden sonra filum 

terminale internum etrafında aşağı doğru gider. 

* Liamentum denticulatum: Pia mater spinalis’ten başlayıp dura mater 

spinalis’e kadar devam eden ve medulla spinalis’i yerinde tutmakla 

görevli olan 18-21 adet yapıdır.  

Medulla spinalis’in besleyen arterler 

• A. vertebralis (a. spinalis anterior, a. spinalis posterior) 

• A. cervicalis ascendens (truncus thyrocervicalis) 

• A. cervicalis profunda (truncus costocervicalis) 

• A. lumbalis 

• A. intercostalis posterior  

• A. iliolumbalis 

• A. lumbalis  
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Venleri 

Medulla spinalis’in venleri öncelikle v. spinalis anterior ve v. spinalis 

posterior’lara açılır. Bu venler birleşerek v. radicularis’leri oluşturur. Buradan 

venöz kan pleksus venosus vertebralis internus-pleksus venosus vertebralis 

externus’a buradan da segmental olarak v. vertebralis- v. intercostalis posterior 

-v. lumbalis- v. iliolumbalis- v. sacralis lateralis ile sistemik dolaşıma aktarılır.  

Klinik Bağlantılar 

Menengit: Medulla spinalis’in zarlarının inflamasyonudur. 

Meningosel: Columna vertebralisteki defekt yerinden beyin zarlarının 

fıtıklaşmasıdır. 

SPİNAL KORD (OMURİLİK) YARALANMALARI 

Tanım 

Travmatik ve non-travmatik sebeplere bağlı olarak nöral sinyallerin 

iletimde hasara neden olan yaralanmadır. Travmatik sebeplere öncelikli olarak 

araba kazalarının neden olduğu bilinmektedir. Non-travmatik spinal kord 

yaralanmalarına ise birçok faktör sebep olmaktadır. Bu faktörler arasında 

konjenital problemler, tümör kompresyonu, spinal stenoz ve vasküler iskemi 

yer almaktadır. Bu sebeplere bağlı olarak kişide motor, duyu ve otonomik 

disfonksiyonlar görülmektedir. Bu durumda beraberinde ağır nörolojik bir tablo 

olarak kendini göstermektedir. 

Yaş ortalaması dikkate alındığında genç popülasyonda travmatik spinal 

kord yaralanmalarının daha etkili olduğu söylenmektedir. Non-travmatik spinal 

kord yaralanmaları ise geriatri de daha sıklıkla gözükmektedir.  

Sınıflandırılma  

American Spinal Cord Injury Association (ASIA) Spinal Kord 

Yaralanmalarının nörolojik olarak sınıflandırılmasında kullanılmaktadır.  

Tablo 2.ASIA Bozukluk Skalası (AIS) 
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A=KOMPLET S4-5 sacral segmentlerde korunmuş duyusal ve motor fonksiyon 

yoktur. 

B=DUYUSAL 

İNKOMPLET 

Nörolojik seviyenin altında duyusal fonksiyon korunmuş, motor 

fonksiyon korunmamıştır. Buna S4-5 sacral segmentler de 

dahildir. Bilateral olarak motor seviyenin üç seviye altında motor 

fonksiyon korunmamıştır.  

C=MOTOR 

İNKOMPLET 

Motor fonksiyonu, istemli anal kontraksiyon için en kaudal sacral 

segmentlerde korunur veya hasta duyusal inkomplet durum 

kriterlerini karşılar ve vücudun her iki tarafındaki ipsilateral 

motor seviyesinin altında üç seviyeden daha fazla motor 

fonksiyonuna sahiptir.  

D=MOTOR 

İNKOMPLET 

Motor inkomplet durumu tek nörolojik yaralanma seviyesinin 

altında anahtar kas fonksiyonlarının en az yarısı ≥ 3 kas 

derecesine sahiptir.  

E=NORMAL The International Standards for Neurological Classification of 

Spinal Cord Injury (ISNCSCI) ile test edilen duyusal ve motor 

fonksiyonu tüm segmentlerde normal olarak derecelendirilirse ve 

hastada daha önce nörolojik defisit mevcut ise, AIS derecesi 

E’dir. Spinal Kord Yaralanma öyküsü olmayan birey bir AIS 

derecesi almaz. 

Paraplejiye Neden Olan Yaralanmalar 

1) Komplet Yaralanmalar 

Lezyon inen çıkan yolların tamamında görülmektedir. Etkilendiği yer 

lumbal bölgede yaralanma seviyesinin altıdır. Burada tüm motor ve duyu 

işlevleri kaybolmuştur. Bunlara ek cinsel fonksiyon, mesane ve kalın barsak 

fonksiyonlarda bozukluk görülmektedir.  
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2) Inkomplet Yaralanmalar 

Santral Kord Sendromu 

En sıklıkla görülen sendromdur. Sendroma neden olan etmenler arasında 

ilk sırada hiperextansiyon yaralanmaları gelmektedir. Yaş grupları 

incelendiğinde geriatrik olguda cervical spondiloz’un daha etken hastalık 

olduğu görülmektedir. Spinal kordun merkez kısmında hasar oluştuğunda 

etkilenim daha fazla meydana gelmektedir. Kuvvet kaybına bakıldığında üst 

ekstremite de alt ekstremiteye göre daha fazla olduğunu ve üst ekstremitede 

distal kısmında daha fazla etkilenim söz konusu olduğu görülmektedir. Bu 

durumun sebebi spinal korda üst ekstremite lifleri daha medial kısımda 

taşınmaktadır. Duyu problemleri de üst ekstremite de gözlenmektedir. 

Rahatsızlığı dile getirmek için kullanılan benzetme ‘pelerin benzeri’ 

şeklindedir.  

Brown-Sequard Sendromu 

Spinal kordun sağ veya sol tarafında yarı kesi görülmektedir. Bu duruma 

sebep olan etkenler arasında cervical synovial kist, transvers myelit, penetran 

yaralanmalar yer almaktadır. Aynı tarafta lezyon seviyesinde alt motor nöron 

paralizi görülmektedir. İpsilateral lezyon seviyesinin altında ise spastik 

hemiparazi, vibrasyon ve propriosepsiyon duyusunda kayıp meydana 

gelmektedir. Kontralateral de lezyon seviyesinin 1-2 segment altında ağrı ısı 

duyu fonksiyon kaybı kendini göstermektedir.  

Posterior Spinal Kord Yaralanması 

En az görülme sıklığı ile inkomplet klinik sendromlar arasında yer 

almaktadır. Bu sendroma sebep olan etkenler arasında disk kompresyonu, 

posterior spinal arter oklüzyonu, tümörler, boynun hiperekstansiyon 

yaralanmaları yer almaktadır. Ortaya çıkan bulgular, yaralanma seviyesinin 

altında iki nokta diskriminasyonu, vibrasyon, propriyoseptif duyu kayıpları 
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olarak görülmektedir. Bu bulguların yanında boyun kollar ve gövdede ağrı 

paresteziden şikayet edilir.  

Anterior Spinal Kord Yaralanması 

Hasarın oluştuğu kısım spinal kordun 2/3’lük ön bölümüdür. Hasara 

sebep olan etkenler kemik fragmanları ve disk hernisinin neden olduğu 

kompresyon, hiperfleksiyon yaralanmaları olarak bilinmektedir. Ağrı ısı 

duyusunda kayıp lezyon seviyesinin altında görülmektedir. Korunan duyular 

arasında iki nokta diskriminasyonu, vibrasyon ve propriosepsiyon yer 

almaktadır. Posterior kolonun hasar görmemesi bu duyuların korunmasını 

sağlamıştır. Tamamen kaybolan duyular arsında basit dokunma duyusu yer 

almaktadır. Bu belirti lezyon seviyesinin altında seyretmektedir.  

Conus Medullaris Lezyonu 

T12-L2 seviyeleri arasında meydana gelen yaralanmalar sonucu 

oluşmaktadır. Sebep olan etkenler arasında metastatik invazyon, travmatik 

yaralanma, santral disk protrüzyonu yer almaktadır. Bu lezyonda erektil 

disfonksiyon, gaita inkontinansı, eyer şeklinde anestezi, otonomik mesane 

görülmektedir. Geç evrede ortaya çıkan belirtiler arasında ağrı görülmektedir.  

Cauda Equina Lezyonu 

Conus medullaris seviyesinin altında son lumbal ve sacral sinir 

köklerinin vertebral kanaldaki kompresyonuna bağlı olarak lezyon 

oluşmaktadır. Erken evre ve geç evre de belirtiler farklılık göstermektedir. 

Erken evrede radiküler ağrı görülürken geç evrede gaita inkontinansı ve 

otonomik mesane görülmektedir. Bunlara ek derin tendon reflekslerinde de 

kayıp görülmektedir. 

Spinal Kord Yaralanmalarında Mortalite 

Spinal kord yaralanması yaşayan kişilerin önceki yıllara kıyasla yaşam 

beklentileri iyileşmiştir. Ağır yaralı kişilerin ölüm oranları yaralanmadan 
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sonraki yıllarda azalmış olsa dahi yüksek risk faktörü taşımaktadır. Diğer 

hastalıklara bağlı olarak toplam mortalite oranında çok bir değişim 

görülmemektedir. Son yıllarda solunum sistemi hastalıkları, genitoüriner 

sistem hastalıkları, kalp damar sistemi hastalıkları, pulmoner emboli ve intihara 

bağlı mortalite oranı azalmış olsa da kas iskelet sistemi hastalıkları, endokrin 

metabolik sistem hastalıkları, mental bozukluklar, sinir sistemi hastalıklarına 

bağlı mortalite oranında artma görülmektedir. Bunların yanında spinal kord 

yaralanması geçiren kişilerde en yüksek mortalite oranı bir sene içerisindedir.  
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