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ÖN SÖZ 

Bilimsel tıbbın öncüsü kabul edilen Hipokrat'ın "Geçmişi izah et, bugünü 

teşhis et, geleceği önceden bildir" mottosundan esinlenerek hazırladığımız bu 

kitapta, özenle seçtiğimiz farklı tıp bilimleri konularının bazen prensiplerini 

anlatarak geçmişini izah etmeyi, bazen ise bugün geldiği noktayı tespit ederek 

gelecekte varacağı sonucu öngörmeyi amaçladık. 

Uzun bir zaman diliminde hazırlanan bu kitap on beş bölüm halinde 

yapılandırıldı. Literatür bilgilerini akademik birikim ve alandaki tecrübeleriyle 

besleyerek her satırını itina ile kaleme alan her biri birbirinden değerli 

yazarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, yazılarımızı incelemek için 

kıymetli vakitlerini ayırmayı kabul ederek hakemlik görevini üstlenen tüm 

akademisyen hocalarıma minnettarım.  

Bu kitabın tıbbi araştırmalarda yer alan bilim insanları başta olmak üzere, 

sağlık profesyonelleri, karar vericiler ve öğrenciler için aydınlatıcı bir kaynak 

olmasını diliyorum. 
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GİRİŞ 

Zorunlu hücre içi paraziti olan microsporidialar ilk kez 1857’de 

tanımlanmış olup omurgasızlarda ve farklı hayvan gruplarında tespit edilmiştir. 

Parazit arıcılık, ipek böcekçiliği ve balıkçılık endüstrilerinde ekonomik 

kayıplara neden olmuştur. Yine kemiriciler, tavşanlar, kürk hayvanları ve 

primatlarda da enfeksiyona neden olurlar. Microsporidia içinde yer alan türler 

insanlarda da yerleşebilir ve ölümlere neden olabilirler (Daldal ve Alkan, 1995; 

Didier, 1998; Sobottka ve ark., 1995; Tanyüksel, 1995; Weber ve ark., 1994; 

Weis ve ark., 2005). Parazitin ilk insan olgusu 1959’da bildirilmiş olup 

enfeksiyona neden olan yaklaşık 17 türü vardır. Ancak toplamda 200’den fazla 

cins ve 1500’den fazla türün olduğu saptanmıştır. Microsporidialardan 

Trachipleistophora, Nosema, Brachiola, Encephalitozoon, Pleistophora, 

Enterocytozoon, Microsporidium ve Vittoforma cinslerinin enfeksiyona neden 

oldukları bildirilmiştir (Koneman ve ark., 1997; Murray ve ark., 2002; 

Visvesvara, 2002). 

Microsporidialar türüne göre kendiliğinden iyileşen ishal, kornea ülseri 

ve miyozite neden olabilirler. İmmun yetmezlikli insanlarda ishalin önemli bir 

etkeni olan ve Human immünodeficiency virus (HIV) infeksiyonununda da 

fırsatçı patojenlerdir. Çalışmalarda HIV hastalarında diğer enterik patojenlerin 

bulunmadığı kronik ishallerin %15-30’unun microsporidial kaynaklı olduğu 

saptanmıştır (Daldal ve Alkan, 1995; Kuman ve Altıntaş, 1996; Shadduck ve 

Greeley, 1989; Shadduck, 1989). Genellikle elipsoid veya ovoid olan 1-4 m 

boyutlarındaki microsporidialar türlerine göre farklılıklar gösterir. Sporlar dış 

ortama atıldıklarında enfektif olup nemli ve serin ortamlarda yaklaşık bir yıldan 

fazla canlılığını sürdürebilir (Sobottka ve ark., 1995; Weber ve ark., 1994; Weis 

ve ark., 2005). Microsporidialar fekal-oral, oral-oral, inhalasyon yoluyla, 

kontamine yiyecek ve sularla insanlara bulaşabilir (Visvesvara, 2002). Parazit 

sporları, çevre koşullarına dirençli olup, %10’luk formol ile tespit sonrasında 

da canlılıklarını koruyabilirler. Bu doğrultuda dışkı ya da duodenal örnekler 

taze materyal olarak veya %5-10 formol içinde gönderilebilirler. Ayrıca taze 

dokular serum fizyolojik içinde veya antibiyotikli besiyeride saklanır. Ancak 

hücre kültürü ya da moleküler inceleme yapılacaksa herhangi bir koruyucu 

madde kullanmadan materyalin taze olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

Sistemik infeksiyonlarda idrar örneğinin de incelenmesi önerilir. Balgam, 

bronkoalveolar lavaj, nazal akıntı veya BOS gibi diğer vücut sıvılarından da 



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR| 6 

 

örnekler incelenebilir. Yine konjunktiva sürüntüsü, kornea kazıntısı veya doku 

örneğinin de değerlendirilir (Sancak ve Akyön, 2005). 

En elverişli bölge ince bağırsaklar olup kas ve karaciğer gibi biyopsi 

örnekleriyle de tanı konulabilir (Daldal ve Alkan, 1995; Kuman ve Altıntaş, 

1996). CD4 sayısı 100 mm3’ün altında olan kronik ishalli hastalarda 

microsporidial infeksiyonların öncelikle düşünülmesi ve araştırılması gerektiği 

bildirilmiştir (Daldal ve Alkan, 1995).  

Microsporidiaların tanısında kullanılabilen yöntemler Tablo 1’de 

verilmiştir (Yazar ve ark., 2015; Weber ve ark., 1994). 

 

TANI YÖNTEMLERİ 

A) Boyama Yöntemleri  

1. Modifiye Trichrome boyası (Chromotrope boyası) 

2. Acid Fast-Trichrome Boyası 

3. Giemsa Boyama 

4. Fluoresans Boyalar 

5. Acridine Orange Boyama 

6. Histolojik Boyalar 

a. Hemotoksilen & Eosin Boyama  

b. Periodic Acid Schiff (PAS) 

c. Giemsa  

d. Giemsa azur eosin methylene blue solution 

e. Gomori'nin metenamin gümüş boyası 

f. Masson’un Trikrom Boyama 

g. Toluidine 

h. Asit fuksin Boyaması 

i. Gram boyama 

j. Warthin Stary boyası  

k. Acridine Orange Boyama 

l. Chromotrope boyası 

B) Serolojik Tanı 

a. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)  

b. Western Blot 

c. Indirekt Floresan Antikor Testi (IFAT) 

d. Immun Floresan Antikor (IFA-MAbs) 
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C) Flow sitometre 

D) Moleküler Yöntemler 

E) Elektron Mikroskobu 

F) Hücre Kültürü 

 

Tablo 1: Microsporidianın Tanısında Kullanılan Teknikler (Weber ve ark., 1994) 
Teknikler  Örnekler Düşünceler 

Boyama 

Teknikleri 

Fluoresans Dışkı, Vücut sıvıları, 

Doku örnekleri  

Calcofluor ve Uvitex 2B hassastır ancak 

spesifik değildir. 

Chromotrope 
boyası 

Dışkı, Vücut sıvıları, 
Doku örnekleri 

Güvenilir ve yapılması kolaydır. Ancak doku 
örneklerinde epidemiyolojik çalışmalar için 

önerilmemektedir   

Giemsa Dışkı, Vücut sıvıları, 

Doku örnekleri 

Dışkı örneklerinde sporların ayrımı zordur. 

Vücut sıvılar ve doku örneklerinde hassas 

olup spesifik değildir. 

Gram  Vücut sıvıları, Doku 

örnekleri 

Dışkı örneklerinde sporların ayrımı zordur. 

Modifiye gram 

boyası 

Doku örnekleri Hassastır. 

Warthin-Stary Doku örnekleri Hassas olup, umut vericidir 

Hematoksilen eosin Doku örnekleri Hassas olduğu bildirilmiştir 

Periodic Acid 

Schiff (PAS)  

Doku örnekleri Enterocyzozoon haricinde Nosema ve diğer 

türler de kullanılır. 

Toluidine Doku örnekleri  

Methylene blue 

azure II-fuchsn 

Doku örnekleri  

Elektron 

Mikroskobisi 

Vücut sıvıları, Doku 

örnekleri 

Hassasiyeti bilinmiyor ancak spesifiktir. 

Türlerin sınıflandırılması kullanılır. Ancak 

idrar ve dışkı örneklerinde hassaslığı daha 
azdır. 

Serolojik antikor 

testleri 

Vücut sıvıları  

Immunofloresans 

tekniği 

Dışkı Dışkı örneklerinde, Anti-Enterocyzozoon 
antikorları çapraz reaksiyon verebilir, vücut 

sıvıları ve dokular için anti- Encephalitozoon 

da kullanılması önerilir 

Kültür Vücut sıvıları Encephalitozoon ve Nosema spp.’ için 

kullanılabilir. Enterocyzozoon için elverişli 

değildir. 

PCR Vücut sıvıları Hassas bir testtir. Rutin tanıda sıklıkla 

kullanılmaz. 
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A) Boyama Yöntemleri  

Işık mikroskobu tanıda etkilidir ancak tür düzeyinde ayırım 

yapılmasında zorluklar yaşanabilir. Parazit hücre içinde ya da dışında oval 

görülebilirler. Calcofluor Boyama, Acid Fast-Trichrome Boyası, Weber’in 

Modifiye Tricrome Boyama (MTS), Giemsa ve Calcofluor Boyama yöntemi ile 

boyanan preparatlar ışık mikroskobu ile değerlendirilmektedirler (Chioralia ve 

ark., 1998; Franzen ve Müller, 1999; Franzen ve Müller, 2001; Garcia, 2002).  

 

1. Modifiye Trichrome Boyası (Weber’in Trichrome Boyası, 

Chromotrope 2R boyası)  

Dışkı örneklerinin boyandığı boyanın farklı modifikasyonları 

yapılmaktadır. Yöntemde sporun duvarı parlak pembe renge boyanır. İçi ise 

şeffaf ya da yatay çizgi veya köşegen boyanır (Resim 1,2). Yöntem aracılığıyla 

0.8-1.4 µm olan E. bieneusi, 1.5-4 µm olan Brachiola algerae, Encephalitozoon 

spp., Vittafforma corneae ve Nosema spp. türleri tespit edilebilir (Mota ve ark., 

2000; Weber ve ark., 1994). Araştırıcılar MTS ve Acid Fast-Trichrome 

yönteminin rutin tanıda kullanılabileceğini saptamışlardır (Carter ve ark., 1996; 

Reisner ve Spring, 2000). 

 

 
Resim 1: Encephalitozoon spp. 100X (Weber, 2007) 
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Resim 2: Encephalitozoon spp. 100X (Weber, 2007) 

 

Ayrıca Ryan ve ark. boyada fast green kullanmamıştır bu boyanın yerine 

aniline blue tercih etmiştir (resim 3) ve bu yöntem ile de parazitlerin net 

boyanabildiğini bildirmişlerdir (Garcia, 2002). Örnekler önce formol eter 

sedimantasyon yöntemi (OK ve ark., 1997) ile çoklaştırılır ve Modifiye 

Trichrome Boyası (Weber, 1994) boyama yönteminde kullanılır.  

 

 

Resim 3. Modifiye Trichrome boyası A) Dışkıda ki sporlar, B) Bağırsak 

taki sporlar (Garcia, 2002) 
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Yöntem 

Chromotrope Boya Solüsyonu 

Chromotrope 2R 6.0 gr 

Fast green 0.15 gr 

Phosphhototungstic Acid Hydrate 0.7 gr  

Yukarıdaki maddelerin içine 3ml glacial acetic acid eklenerek 

karıştırılır ve 30 dk bekletilir. Sonrasında üzerine 100 ml distile su eklenerek 

homojen bir karışım elde edilir. 

 

Acid Alkol 

%90 etil alkol  

Ethanol absolute %99,8 900 ml 

Distile su 100 ml 

Karışım iyice karıştırılır. Solüsyondan 995.5 ml alınır ve 4.5 ml glacial 

acetic acid (GAA) eklenir. 

Boyama aşaması 

Yayma yapılan lamlar kuruduktan sonra 

1. Methanol 10 dk 

2. Havada kurutulur 

3. Chromotrope staining 90 dk 

4. Acid alkol 8 sn ve daha az 

5. Etanol %95 8 sn 

6. Etanal %95 10 dk 

7. Etanol %100 10 dk 

8. Etanol %100 10 dk 

9. Xylene 10 dk 

Lamların kuruması beklenir ve immersiyon yağı damlatılarak ışık 

mikroskobunda 100’lük objektifte incelenir. 

 

2. Acid Fast-Trichrome Boyası (Reisner ve ark. (2000) 

Reisner ve ark. (2000) Cryptosporodim parvum ve microspordiaların 

tanısında kullanılabilecek bir yöntem olarak önermişlerdir. Bu yöntemle 

mavimsi bir zemin üzerindeki kırmızı boyanan microsporidia sporlarının, bir 

kutbunda da kuşak şeklinde görülen çizgilenmeler görülür. 

Yöntem  

Chromotrope Boya Solüsyonu 

Chromotrope 2R 6.0 gr 

Fast green 0.15 gr 

Phosphhototungstic Acid Hydrate 0.7 gr  
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Karışıma 3 ml glacial acetic acid eklenir ve iyice karıştırıldıktan sonra 

30 dk bekletilir. Daha sonra üzerine 100 ml distile su eklenir ve iyice 

karıştırılarak homojen bir karışım elde edilir. 

Karışımın pH’sı 2 N’lik HCl ile 2.5’a ayarlanır.  

Acid Alkol 

%90 etil alkol  

Ethanol absolute %99,8 900 ml 

Distile su 100 ml 

Karışım iyice karıştırılır. 

Yukarıda hazırlanan solüsyondan 995.5 ml alınır ve 4.5 ml glaciel acetic 

acid eklenir. 

Carbol fuchsin boya solüsyonu  

Basic fuchsin 4 gr 

%95 Ethanol 25 ml 

Fuchsin havan ile ezilerek yavaş yavaş etil alkol eklenir ve karışıma 

56oC’de eritilmiş Phenol extra puredan 8 ml eklenir. Bunun üzerine de 100 ml 

distile su eklenir ve karışım 24 saat bekletilir. Daha sonra süzülüp kullanım için 

hazır hale getirilir. 

Boyama aşaması 

Sedimentten alınan örnekler yayılmış ve kuruması beklenmiştir. 

1. Methanol 10 dk 

2. kuruması beklenir. 

3. Kinyoun carbol fuchsin 10 dk 

4. Musluk suyu ile yıkama 

5. %0.5lik HCl (etil alkol ile hazırlanmış) 5 dk 

6. Musluk suyu ile yıkama 

7. Chromotrope staining 37oC’de 30 dk 

8. Acid alkol 8 sn 

9. %95’lik ethanol 8 sn 

10. %95’lik ethanol 10 dk 

11. %100’lük ethanol 10 dk 

12. %100’lük ethanol 10 dk 

13. Xylene 10 dk 

Preparatlar kuruduktan sonra immersiyon yağı damlatılır ve incelenir 

(Resim 3) 
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Resim 3: Microsporidium spp. sporları 100X (Asit-fast-trichrome) (Karaman, 2007 

 

3. Giemsa Boyama 

Dışkı, vücut sıvıları, sitolojik örnekler ve intestinal biyopsi örneklerinin 

boyanabildiği Giemsa boyası, microsporidiaların tanısında kullanılan kolay bir 

yöntemdir. Boyada sporlar açık mavi renkte görülürler. Ancak dışkıda, artık 

madde miktarının fazla olması nedeniyle sporların ayırt edilmesinde zorluklar 

yaşanmaktadır. Dışkıların artık maddelerin uzaklaşmasını sağlayan filtre ve 

çoklaştırma yöntemleri ile boyanın duyarlılığı artırılabilir. Vücut sıvıları, 

sitolojik örnekler ve intestinal biyopsi örneklerinde artık madde oranının az 

olması nedeniyle sporların ayırımı daha kolaydır (Garsia, 2007; Joseph ve ark., 

2006a).  

Yöntem (Karaman, 2007) 

100 ml suya 40 damla stok Giemsa solüsyonundan eklenir. 

Sedimentten alınan örnekler yayılır ve kuruması beklenir. 

Methanol 10 dk 

Kuruması beklenir. 

Giemsa boyası 24 saat 

Musluk suyu ile yıkama 

Lamlar kuruduktan sonra immersiyon yağı damlatılır ve incelenir. 
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4. Fluoresans boyama  

Calcofluor White, Fungi Fluor ve Uvitex 2B boyaları parazit sporlarını 

boyarlar. Uvitex 2B ve Calcofluor ile boyanan sporlar mavi–beyaz flüoresans 

verirler. Bu boyalar spor duvarının endospor tabakasındaki kitine bağlanırlar. 

Kitin içeren diğer mikroorganizmaları da boyayabildikleri için morfolojisini ve 

büyüklüklerini karşılaştırmak önemlidir (Daldal ve Alkan, 1995; Karaca, 

1996;). Ayrıca Tuli ve ark (2010) 4,6 Diamidine-2- phenylindole (DAPI) ve 

Calcofluor boyasının birlikte kullanıldığında tanıda spesifitenin %97 ve 

sensitivitenin %98.55’lere çıktığını saptamışlardır. Yine Miller ve Smekova 

(Miller ve ark., 2009) parazitin tanısında rutin olarak oolong tea extract (OTE) 

boyasının da kullanılabileceğini bildirmişlerdir (Daldal ve Alkan, 1995; 

Karaca, 1996). 

Diğer taraftan Calcofluor M2R ve Sytox green boyaları kullanılarak 

microsporidiaların canlı olup olmadığını anlamak için de kullanılabilir. 

Calcofluor M2R ile 395-415nm dalga boyunda canlı sporlar tukuaz-mavi oval 

şekilde, ölülerde beyaz-sarı rekte tespit edilirler. Sytox green ile boyamada da 

canlı sporlar görüntü vermez ancak ölü sporların içerisine boya rahatlıkla 

girebilir ve 470-490nm dalga boyunda parlak sarı-yeşil renkte floresans renk 

verebilirler (Green ve ark., 2000). 

Araştırıcılar floresan boyaların hızlı ve kolay olduğunu ayrıca tanıda 

duyarlılığı artırmak için de MTS ile paralel boyanmasının gerektiğini de 

saptamışlardır (Chioralia ve ark., 1998; Çetinkaya ve ark., 2015; Hamamcı ve 

ark., 2015; Joseph ve ark., 2006a,). 

 

Yöntem (Chioralia ve ark., 1998; Franzen ve Müller, 1999) 

Phosphate Buffered Saline (PBS) 

NaCl 8 gr 

NaH2PO47H2O 1,15 gr 

KH2PO4 0,2 gr 

KOH 0,2 gr 

Distile su 1000 ml 

Karışımın pH’sı 1M’lık NaOH ile 7,2’ye ayarlanır. 

Evan’s blue PBS ile %5’lik hazırlanır. 

Fluorescent Brightener 28 %10’luk KOH ile %0,5’lik hazırlanır. 
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Boyama aşaması 

1. Sedimantasyon sonucu hazırlanan yaymalar kuruduktan sonra Metil 

alkol %≥99.9 ile 10 dk. tespit edilir ve havada kurutulmuştur. 

3. Calcofluor 3 dk.  

4. Distile su ile yıkama 1-2sn 

5. Evans blue 30sn  

6. Distile su ile yıkama 1-2sn 

Lamlar kuruduktan sonra immersiyon yağı damlatılmış floresans 

mikroskobunda 365 nm dalga boyunda incelenir. 

Her boyama pozitif bir kontrolle paralel olarak boyanmanın yapılması 

önerilir (Resim 4).  

 
Resim 4. Microsporidium spp. sporları Pozitif Örnek 100X (Calcofluor) (Karaman, 

2007) 

5. Acridin Orange Boyama (Çetinkaya, 2008) 

Sporlar turuncu floresan verirler. Ancak sporları arka zeminden ayırmak 

kolay olmadığı gibi mayalarla karıştırılabilirler. Microsporidiaların 

tomurcuklanma göstermemesi ile ayırt edilebilirler. Sporlar dağınık veya epitel 

hücrelerin sitoplazmasıyla çok fazla kümelenmiş olarak görülebilirler (Garsia, 

2002; Green ve ark., 2000).  
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Yöntem 

Acridin Orange 1gr 

PBS 99 ml (Bu karışımdan %1’lik stok solüsyon elde edilir ve +4 °C’de 

saklanır). 

%1’lik stok solüsyon 0,5 ml + PBS 4,5 ml (Karışım boyamadan önce 

hazırlanır). 

Boyama aşaması 

1. Hazırlanan yaymalar havada kurutulur. 

2. Metil alkolde (% 99.9) 10 dakika tespit edilir. 

3. Kendi halinde kurumaya bırakılır 

4. Stok solüsyondan hazırlanan Acridin Orange boyası ile 1 dk. boyanır. 

5. Musluk suyu ile yıkanır. 

Karanlık bir ortamda kuruyan lamlar immersiyon yağı kullanılarak 

floresans mikroskobunda 380-420 nm dalga boylu filtrede ve x1000 büyütmede 

incelenir. Pozitif olarak değerlendirilenler turuncu renkte floresan veren 

yapılardır (Resim 5). 

 

 

Resim 5. Acridin orange boyama (x1000) (Hamamcı, 2013). 
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6. Histolojik Boyalar 

Sürüntülerde Uvitex 2B veya Calcofluor’un, kesitlerde de Hematoksilen 

eosin (H&E) (şekil 6), PAS (Şekil 6), Calcofluor white (Şekil 7), Chromotrope 

boyası, Giemsa (Şekil 6), Manson’s Trichrome (Şekil 7), Warthin-Stary, 

Acridine orange (Şekil 7), Gomori’s methamine (Şekil 6), %1’lik asit fast, ve 

Chromotrope boyası boyalarının kullanılabildiği belirtilmiştir (Koneman ve 

ark., 1997; Weber, 1994). 

Parafin doku kesitlerinde Gram (Şekil 7, Şekil 8), Warthin-Starry silver 

(Şekil 9) ve Toluidine (Şekil 10) yöntemleri ile boyanan kesitlerde de sporlar; 

lizozomlar, intrasitoplazmik nöroendokrin granüller, karyorrhexic parçaları ve 

müsin damlacıklarından rahatlıkla ayırt edilerek net bir şekilde görülebilirler. 

Bu yöntemle olgun olan sporlar mor menekşe, olgunlaşmamış sporlar ise 

kırmızı renkte boyanırlar. Yatay çizgilenmeler polar tüpü temsil eder ve sadece 

bazı sporlarda görülebilirler (Canning, 2001; Karaman, 2007, Hamamcı, 2013). 

Yine Periyodik asit-Schiff (PAS), gümüş boyaları (Warthin-Starry), asit-fast 

boyaları, chromotrope-based boyası ve chemofluorescent ajanlar kullanarak 

yapılan boyamalarda sporlar çok iyi görülürler (Canning, 2001; Karaman, 

2007; Lopez-Verdejo ve ark., 2022).  

Warthin-Starry intestinal dokularda bulunan hem gelişmemiş hem de 

olgun olan sporların boyanmasında etkilidir. Bu boyama yöntemi ile sporlar 

gerçek boyutundan daha büyük görünür. Sporlar kahverengimsi siyah renkte 

boyanırlar. Bu boyama yönteminin de dezavantajı sporun içyapısının ve polar 

tüpünün zor görülebilmesidir. E. bieneusi ve Encephalitozoon türlerinin 

tanısında duyarlılığı yüksek olup yöntemin elektron mikroskobu sonuçlarıyla 

%100 uyumlu olduğu saptanmıştır (Canning, 2001; Karaman, 2007). 

Toluidine blue İngiliz kimyager William Henry Perkin 1856’da 

kullanılmıştır (Vidal, & Mello, 2019). İn vitro uygulamalarda yaygın kullanılır. 

Kromatin DNA-protein komplekslerinin, nukleolus lokalizasyonunun ve 

ekstrasellüler matriks proteoglikan komplekslerinin identifikasyonunda sıklıkla 

kullanılır. Boyanma sonucunda metakromatik maddeler kırmızı-pembe veya 

mor boyanırken, çekirdek ve diğer bileşenler mavi renkte boyanırlar. 

Sitoplazmik granüllerde bulunan heparin nedeniyle mast 11 hücrelerini 

tanımlamak amacıyla kıkırdak vb dokularda proteoglikanları boyamada tercih 

edilir (Akbaş, 2021). 
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Gomori'nin metenamin gümüş lekesi (GMS), mantar elementlerini soluk 

yeşil bir arka plana karşı keskin bir şekilde siyah olarak tanımlayan bir Grocott 

modifikasyonudur. Özellikle histopatolojik bir araç olarak ve Pneumocystis 

jiroveci'nin tespiti için yararlıdır (Şekil 6).  

Mantarların hücre duvarları çok kalındır ve çok daha fazla karbonhidrat 

içerir. Kromik asit aşırı oksidasyon ile mantar hücre duvarlarının 

karbonhidratlarından dialdehit grupları oluşturarak doku bölümündeki 

karbonhidrat yapılarını tahrip eder. Gomori'nin metenamin gümüş boyası, açık 

yeşil bir karşı boya kullanır ve bu da çeşitli siyah tonlarında mantar hücre 

duvarları ile sonuçlanır (Anonim 1).  

 

 
Şekil 6. Microsporidia sporları 2a) (H&E boyası, ×1000); (2b) PAS (×500), (2c) 

Giemsa (×500), (2d) Dejenere olan sporlar (Gomoris metenamin gümüş boyası) (×500) 

(Joseph ve ark., 2006) 
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Şekil 7. Microsporidia sporları 3a) (Calcofluor White) (× 500), (3b) Akridin 

orange (× 500) (3c) Gram boyama (× 1000), (3d) Masson'un trikrom boyaması 

(× 500) (Joseph ve ark., 2006). 

 

 

Şekil 8. Gram boyama ile hücre içindeki microsporidia sporları (Garcia, 2002) 
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Şekil 9. Warthin-Starry silver boyama ile kas hücresindeki microsporidia sporları 

(Choudhary ve ark., 2011) 

 

 

Şekil 10. Toluidine boyamada microsporidialar (Lopez-Verdejo ve ark., 2022) 



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR| 20 

 

Histolojik boyama yöntemlerden bazılarının prosedürü aşağıda 

verilmiştir. 

Parafin bloklarındaki örnekler deparafinize ve hidrasyon 

aşamalarından geçirilir. 

1. Parafin bloklardaki dokular kuruduktan sonra 60 0C’lik etüvde 5 

dakika deparafinize edilir.  

2. Hidrasyon aşaması; 

•ksilol 15dk 

•% 100’lük etanol 5dk 

•% 96’lık alkol 5dk 

•% 70’lik alkol 5dk 

•Distile su 10dk 

 

a. Hemotoksilen & Eosin Boyama (Karaman, 2019) 

Harris Hemotoksilen solüsyonu (BES LAB LOT: 082018.001) 

Eosin Y solüsyonu (alkolik) (BES LAB LOT: 072019.001) 

Asit alkol 

Etil alkol  400 ml  

Musluk suyu 200 ml 

HCL 6 ml  

Tüm solüsyonlar karıştırılıp kullanılıncaya kadar cam kavanozda 

saklanır. 

Amonyaklı su 

Amonyak 3 damla 

Musluk suyu 600 ml 

Solüsyonlar karıştırılıp kullanılıncaya kadar cam kavanozda saklanır. 

 

Yöntem 

1. 700C’lik etüvde 40 dk 

2. Xylene 6dk 

3. Xylene 6dk 

4. %95 Etil alkol 1dk 

5. %95 Etil alkol 1dk 

6. %95 Etil alkol 1dk 

7. Distile su 3 dk 

8. Hemotoksilen 6 dk 
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9. Distile su 3 dk 

10. Asit alkol 2sn 

11. Distile su 2 dk 

12. Amonyaklı su 5 sn 

13. Distile su 1 dk 

14. Eosin 4 dk 

15. Distile su 4 dk 

16. %95 Etil alkol 1dk 

17. %95 Etil alkol 1dk 

18. %95 Etil alkol 1dk 

19. Xylene 3dk 

20. Havada kurutulup mikroskopta incelenmiştir. 

 

b.  Periyodik Asit Schift (PAS) boyası (Histo-med marka hazır kit) 

(Karaman, 2019) 

Kist prosedürü aşağıda verilmiştir. 

1. 700C’lik etüvde 40 dk 

2. Xylene 6 dk 

3. Xylene 6 dk 

4. %95 Etil alkol 1 dk 

5. %95 Etil alkol 1 dk 

6. %95 Etil alkol 1 dk 

7. Distile su 3 dk 

8. Acetic acid 3 dk 

9. Fazla boya dökülür 

10. Alcalien Blue pH2.5 30 dk 

11. Distile su çalkala 

12. Periodic acid solüsyonu 5 dk 

13. Distile su çalkala 

14. Schiff’s reagent 15-30 dk 

15. Sıcak su 5 dk 

16. Distile su çalkala 

17. Mayers hematoxyiline 5 dk 

18. Distile su çalkala 

19. Bluing solüsyonu 2 dk 
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20. Musluk suyu 2 dk 

21. Distile su çalkala 

22. %96etil alkol 2 dk 

23. %99.9 etil alkol 2 dk 

24. Xylene 2 dk 

25. Xylene 2 dk 

26. Mouting medium ile lamlar kapatılır.  

27. Mikroskopta incelenmiştir. 

 

c. Giemsa Boyası 

Kesitleri parafinden arındırmak amaçlı 

1. 570C’lik etüvde 12 saat 

2. Xylene 5 dk 

3. Xylene 5 dk 

4. Xylene 5 dk 

5. %100 Etil alkol 5 dk 

6. %100 Etil alkol 5 dk 

7. %96 Etil alkol 5 dk 

8. %80 Etil alkol 5 dk 

9. %70 Etil alkol 5 dk 

10. Akar musluk suyunda yıkama 5 dk 

 

d. Giemsa Azur Eosin Methylene Blue Solution (MERCK) 

100ml distile su 

100 damla Giemsa stop solüsyonu  

Yöntem 

Giemsa boyası 40 dk 

Musluk suyunda yıkama, Havada kurutulup mikroskopta incelenir.. 

 

e. Gomori'nin Metenamin Gümüş Boyası (Anonim 1) 

Yayam kurutulur ve saf metanol içinde 5 dakika bekletilerek tespit edilir.  

Distile suda yıkanır kurumaya bırakılır 

%4 Kromik asit  45 dk. 

Distile suda yıkanır  

%1 sodyum veya potasyum metabisülfit 1- 2 dk 
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Distile suda yıkanır  

Slaytı 

Heksamin solüsyonu şalesini (56°C su banyosunda) 1 saat (smear koyu 

kahverengi bir renk alır). 

Distile su ile yıkanır eğer smear siyaha dönerse %0,1 FeCl3 ile yıkanır. 

%5 sodyum tiyosülfat  2dk 

Distile suda yıkanır  

%1 light green 1 dk 

Smear kuruduktan sonra immersiyon yağı ile incelenir. 

f. Masson’un Trikrom Boyama (Anonim 2, 2013) 

Boya ve solüsyonlarının hazırlanması 

Regaud’un hematoksileni (1g hematoksilen, 10 ml %95’lik alkol, 10 ml gliserin 

80 ml distile su karıştırılır). 

Pikrik asit 82 hacim %95’lik alkol yaklaşık %7’lik doymuş pikrik asit, 1 hacim 

%95’lik alkol karıştırılır). 

Ponceau-asit fuksin (3 g asit fuksin, 0,7 g ponceau de xylidine, 100 ml distile 

su, 1 ml glasial asetik asit karıştırılır). 

Asetik anilin mavisi (%2’lik sulu asetik asit içinde doymuş anilin mavisi 

solüsyonu hazırlanır). 

Yöntem 

1. Örnekler deparaffinize edilir. 

2. Önceden 45 oC’ye kadar ısıtılmış %5’lik (Ferrıc ammonıum sulphate) 

FeNH4(SO4) 2.12H2O içinde 5 dakika beklenir (renk sabitleştirici). 

3. Çeşme suyunda yıkanır. 

4. Regaud’un hematoksilen 5 dk. 

5. %95’lik alkolde yıkanır. 

6. Pikrik alkolde diferansiye edilir. 

7. Çeşme suyunda yıkanır. 

8. Ponceau-asit fuksin 5 dk 

9. Distile suda yıkanır. 

10. %1’lik sulu fosfomolibdik asitte diferansiye 5 dk 

11. Asetik anilin mavisi 5 dk 

12. Distile suda yıkanır. 

13. %1’lik sulu fosfomolibdik asitte diferansiye 5 dk 

14. %1’lik sulu asetik asitte 5 dk. 
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15. Absol alkolü takip eden %95’lik alkolde dehidrate edilir. 

16. Ksilol ile şeffaflaştırılır, balsam ile kapatılır. 

Smear kuruduktan sonra immersiyon yağı ile incelenir. 

 

g. Toluidine blue Boyaması (Akbaş, 2021) 

Parafin kesitler için solüsyonun hazırlanışı: 

Toluidine solüsyonu (Toluidine blue (C.I. 52040, Merck) 1g, Distile su 100 ml 

karıştırılır ve en az 2-3 hafta olgunlaşması beklenir. Kullanmadan önce filtre 

edilir). 

Parafin kesitler için metot: 

1- Deparafinizasyon ve hidrasyon yapılır 

2- Akarsuda yıkanır 

3- Toluidine blue solüsyonu (800C de 1 dk.) 

4- Distile suda yıkama 

5- Dehidratasyon 

6- Kurutma, ksilolde şeffaflandırma, DPX ve lamel ile kapatma (Drury et al., 

1967) 

 

h. Asit fuksin Boyaması (Akbaş, 2021) 

Asit fuksin solüsyonu (Parafin kesitler için solüsyonun hazırlanışı) 

Asit fuksin (C.I. 42685, Merck) 0,5 g, Distile su 100 ml, Glacial asetik 

asit 0,5 ml ve distile su içinde çözdürülen asit fuksin solüsyonu üzerine glasiyal 

asetik asit eklenerek hazırlanır. 

1. Parafin bloklardaki dokular deparafinize ve hidresyon 

aşamalarından geçirilir.  

2. Akarsuda yıkama 

3. %0,5 Asit fuksin solüsyonu 1dk 

4. Distile suda yıkama 

5. Fosfomolibdik asit solüsyonu (1 gr Fosfomolibdik asit+100 ml 

distile su) 5 dk 

6. Akarsuda yıkama  

7. Dehidrasyon  

• %70’lik alkolde 50dk 

•%96’lık alkolde 5dk 

•%100’lük alkolde 5dk 
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8. Ksilen 5dk 

9. Ksilen 5dk. 

10. Lamlar kurutulur ve immersiyon yağı ile incelenir 

 

i. Gram boyama (Anonim 3, 2022) 

Solüsyonların hazırlanması 

 

• Örnekten havada kurutulur. 

• Kuruyan lam alevden geçirilerek tespit edilir. 

• Kristal viyole 2 dk 

• Kristal viyole boyası dökülür  

• Lugol solüsyonu 2dk 

• Alkol ve su ile renk giderilinceye dek yıkama yapılır. 

• Sulu fuksin 1dk 

• Çeşme suyu ile yavaşca yıkanır ve kurutulur ve immersiyon yağı 

damlatılarak 100 lük objektifte incelenir 

• Microsporidialar kırmızı boyanırlar. 

Kristal Viyole boyası (1 gr Kristal Violet + 2 gr Fenol kristali (Asit 

Fenik) + 10 ml (%96) etil alkol + 100 ml distile su) solüsyonun hazırlanması: 

Kristal viyole ve fenol kristalini havanda ez, toz haline gelince yavaşça etanol 

ekle, etanol bitince distile su ile yavaşça karıştır, filtre kağıdından süz, oda 

ısısında sakla. 

Lugol (Mordan) solüsyonu (1 gr İyot kristalii +2 gr Potasyum İodür (KI) 

kristali +300 ml distile su) 

Solüsyonun hazırlanması: Potasyum iodür ile iyot kristali havanda iyice 

ezilip toz haline getirilir, yavaşca distile su ilave edilir, filtre kâğıdından 

süzülerek kahverengi şişeye konur, oda ısıında saklanır. 

Sulu Fuksin solüsyonu için stok bazik fuksin hazırlanır. 

Bazik Fuksin (stok solüsyonu): (10 gr Bazik fuksin+100 ml %96 (etil 

alkol) Solüsyonun hazırlanması: Bazik fuksin havanda ezilir, toz haline gelince 

yavaşca alkol ile karıştırılır.37 C de bir gece etüvde bekletilir, filtre kâğıdından 

süzülerek cam kapaklı şişede oda ısısında saklanır. 

Sulu Fuksin de 10 ml Bazik Fuksin stok solüsyonu+ 100 ml distile su 

şeklinde karışım hazırlanır ve filte kâğıdından süzülür, cam kapaklı şişede oda 

ısısında saklanır. 
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j. Warthin Stary boyası (Anonim 4, 2019) 

Solüsyonların hazırlanması 

Asetat Buffer 1 (1,64 gr asetat, 2,5 ml glaciel asetik asit, 200 ml distile su, 

Hepsi karıştırılarak hazır hale getirilir). 

Silver solüsyonu 2 (0,5 gr silver nitrat, 50 ml asetat buffer, Hepsi 

karıştırılarak hazır hale getirilir). 

 

Developer 1 (150 ml distile suda 7,5 gr jelatin ıslatılarak çözülür 60 

derecede saklanır) 

Developer 2 (10 ml asetat bufferde 0,3 gr hidrokinin çözülür) 

Developer 3 (30 ml distile suda  0,6 gr silver nitrat  çözülür) 
 

Çalışma solüsyonu 

Developer 1 solüsyonundan 15 ml 

Developer 2 solüsyonundan 1 ml 

Developer 3 solüsyonundan 3 ml alınıp karıştırılır 

1. Hazırlanan Kesitler 10 dk ksilen 10 dk alkolde bekletilerek çeşme 

suyunda yıkanır. 

2. Asetat bufferda 5 dk bekletilir 

3. 1 saat 60 derecede silver solüsyonda bekletilir 

4. Sıcak suda yıkanır 

5. Çalışma solüsyonunda 60 derecede 3 dk bekletilir 

6. Sıcak suda yıkanır 

7. Asetat bufferde yıkanır 

8. Hazırlanan preparatlar 5 dk Alkol 10 dk ksilende bekletilerek entellan 

ile kapatılır 

k. Acridine Orange Boyama: Floserans boyalar kısmında anlatılmıştır. 

l. Chromotrope Boyama: Floserans boyalar kısmında anlatılmıştır. 

 

B) Serolojik Yöntemler  

Microsporidiaların tanısında Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA), Western blot, Indirekt Floresan Antikor Testi (IFAT), immün 

peroksidaz ve immun floresan kullanılır.  

Seroepidemiyolojik çalışmalarda kullanılır ancak yeni enfeksiyon, latent 

enfeksiyon, çapraz reaksiyon ve poliklonal B hücre aktivasyonunun tespitinde 

zorluklar yaşanmaktadır (Mathis ve ark., 2005). Parazite karşı antikor üretimi 

immun sistemi baskılanmış hastalarda yetersizdir. Microsporidiosisli olgularda 
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yüksek seviyede antikor sadece HIV pozitif hastaların %50’sinde saptanmıştır. 

Yine serolojik testler hem türler arasında hem de diğer parazitlerle çapraz 

reaksiyon verebilir (Sheıkh ve ark., 2003).  

Bazı microsporidia türlerine karşı monoklonal ve poliklonal antikorlar 

geliştirilmiştir. Bu doğrultuda türlere özgü yüzey molekülleri veya polar tübül 

yapısını tanıyan floresan işaretli monoklonal antikorlar, sporların spor 

duvarındaki proteinlere bağlanmakta ve floresan mikroskobunda sporlar parlak 

yeşil röfle vermektedir. Fakat bu yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri ile ilgili 

bazı farklı araştırmalar bulunmaktadır (Alfa Cisse ve ark., 2002; Al-Mekhlafi 

ve ark., 2011). Ancak parazitin serolojik tanısında IFA-MAbs yönteminin 

kullanılabileceği de belirtilmiştir (Sağcı, 2017). 

 

1. IFA-MAbs (Çetinkaya, 2014; Hamamcı, 2015; Sağcı, 2017; ). 

Immun Floresan Antikor  testi ile bağırsak Microsporidia türlerinden 

Enterecytozoon bieneusi ve Encephalitozoon intestinalis’in monoklonal 

antikorlar olan anti-Enterocytozoon bieneusi ve anti-Encephalitozoon 

intestinalis kitlerinin (Bordier Affinity Products, Switzerland) çalışma 

prosedürü aşağıda verilmiştir. 

Yöntem 

1.Dışkı PBS (Fosfat tamponlu tuz çözeltisi) ile seyreltilir. 

2. Dışkılar 50 µm veya 100 µm’lik filtre yardımıyla filtre edilir. 

3. Yaklaşık 2 µm örnek kuyucuklu lama milropipet yardımı ile konulur 

ve 37 ºC de 1 saat bekletilir. 

4. Lamlar metanol ile tespit edilir ve kendi halinde kurumaya bırakılır. 

5. Örnekler aseton içerisinde -20 ºC de 20 dk bekletilir ve sonrasında 

kendi halinde kurumaya bırakılır. 

6. Lamdaki her bir kuyucuğa PBS damlatılır ve oda ısısında 5 dakika 

bekletilip üzerindeki PBS steril pastör pipeti aracılığıyla alınmıştır. 

7. Kuyucukların her birine 20 µm monoklonal antikor ilave edilir ve 

nemli bir ortamda oda sıcaklığında 30 dakika inkübe edilir. 

8. İnkübasyon sonrası lamlar PBS ile 3 kez yıkanır.  

9. Her kuyucuğa 20 µm kullanıma hazır konjuge ilave edilir. Karanlık ve 

nemli bir ortamda oda sıcaklığında 30 dakika inkübe edilmiştir. 

10. Konjugatı aspire edilerek lamlar PBS ile yıkanır. 

11. Lamlar kurutulur.  
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11. Her bir örneğin üzerine 1 damla gliserol, mounting medium ya da 

gliserol+PBS çözeltisi ilave edilip lamel yerleştirilir. 

12. Floresan mikroskobunda 1000X büyütmede 450-490 nm dalga boylu 

filtrede incelenir. (Resim 11). 

 

 

Resim 11. IFA-MAbs ile pozitif tespit edilen E.intestinalis sporları 

(x100) (Sağcı, 2017). 

 

C) Flow Sitometrisi  

Encephalitozoon intestinalis tanısında flow sitometre (FCM) 

kullanılmaktadır. Barbosa ve ark. (2009). FCM yönteminin E. intestinalis 

tanısında duyarlı ve spesifik bir yöntem olduğu bildirilmiştir. Ayrıca 

değerlendirmede uzmana ihtiyaç olmamasının da yöntemin avantajı olduğu 

belirtilmiştir. Yine FCM ile parazitin ölü ve canlı hücrelerin de ayrımı yapıla 

bilinmektedir. (Barbosa ve ark., 2009). 

D) Moleküler Yöntemler  

Moleküler yöntemlerin son yıllarda rutin tanı amaçlı kullanım sıklığı 

artmıştır. Hasta örneklerinden genomik DNA’nın ekstraksiyonu için kullanılan 

yöntemlerle yakından ilişkili olması yöntemin avantaj olarak belirtilmiştir 

(Weiss ve Vossbrinck, 1998; Procop, 2007). Microsporidiaların moleküler 

tanısında dışkı, doku biyopsisi, korneal kazıntı, duodenal aspirasyon sıvıları, 

idrar ve in vitro kültür örnekleri tercih edilir (Weber, 1994).  
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Dışkı örneklerinden DNA izolasyonunun zor olması nedeniyle normal 

kit prosedürleri yetersiz kalabilir. Böyle durumlarda mekanik veya 

kimyasallarla sporların parçalanmasını sağlayacak ön işlemlerin yapılması 

gerekebilir. Bu önişlemlerden biri, ekstraksiyon için %0.5 sodyum hipoklorit, 

kitinaz, litikaz, guanidin tiyosiyanat, %10 formaldehit veya 1 M potasyum 

hidroksit, dithiotreitol, hekzadeksiltrimetilamonyum bromit kullanımı veya 

örneklerin kaynatılmasıdır. Dışkının moleküler yöntemler için kullanımının 

diğer bir dezavantajı polimeraz enzim inhibitörleri içermesi olup bunların 

uzaklaştırılması için örneklerin dilüsyonu veya guanidin tiyosiyanat ile 

muamele edilmesi önerilmektedir (Boom ve ark., 1990; Ghosh ve Weish, 

2009;Monterio ve ark., 1997; Subrungruan ve ark., 2004).  

Parazit küçük bir genoma sahip olup haploid genom boyutlarının 

ortalama 5.3-19.5 Mb arasındadır. rRNA gen bölgesi de genler arası 

transkripsiyon yapılmayan ara bölge ile ayrılan 16S SSU rRNA ve 23S LSU 

rRNA genlerinden oluşur. Yine ökaryotik organizmalardan farklı olarak 5.8S 

rRNA geninden ve ikinci bir genler arası ara bölgeden de yoksundur 

(Vossbrinck ve Woese, 1994). Tüm genomu sekanslanan tek microsporidia 

E.cuniculi’nin haploid genomu 2.9 Mb’dır (Biderre ve ark., 1995). En küçük 

genoma sahip ökaryotik hücredir ise E.intestinalis’dir. Parazit türlerinin PCR 

teşhisinde SSU rRNA, LSU rRNA, α ve βtubulin, polar tube protein, polar tube 

protein 55 precursor, ribosomal protein L27a, dihydrofolate reductase, serine 

hydrxymethyltransferase, aminopeptidase, thymidylate synthase, internal 

transcribed spacer ve actin gen bölgelerinden hazırlanmış primerler kullanılır 

(Çetinkaya, 2014; Weber, 1994). İnsanlarda enfeksiyona neden olan E. 

bieneusi, E. intestinalis, E. cuniculi, E. hellem ve V. cornea ve diğer 

microsporidian parazitlerin tanısında SSU rRNA hedef gen bölgesinden 

hazırlanmış tür spesifik ve jenerik primer çiftleri kullanılmaktadır (Weber ve 

ark., 1994; Weis ve Vossbrinck, 1998).  

Enterocytozoon bieneusi ve Encephalitozoon spp. tanısında rRNA 

bölgesinden hazırlanan primer ve probların kullanıldığı multipleks real-time 

PCR yöntemi %100 sensitivite ve spesifiteye sahiptir. Bu yöntemin dışkıda 102 

spor/ml saptayabilidiği de tespit edilmiştir (Hester ve ark., 2002; Menotti ve 

ark., 2003; Verweij ve ark., 2007).  

Parazitin rRNA gen bölgesi hedef alınarak tasarlanmış fluoresan işaretli 

probların örnek içersindeki uygun nükleik asit dizisine bağlanması esasına 
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dayalı in situ hibridizasyon (FISH) temelli tekniklerde moleküler tanıda 

kullanılırlar (Carville ve ark., 1997; Hester ve ark., 2002; Velasquez ve ark., 

1999). E.bieneusi, E.intestinalis, E.cuniculi ve E.hellem’e özgü oligonükleotit 

problarla yapılan bir multipleks fluoresan in situ hibridizasyon çalışmasında, 

sporların boyamasına yönelik mikroskobik tanıya göre daha duyarlı olduğu 

belirtilmiştir (Graczyk ve ark., 2007).  

Microsporidiaların filogenetik analizinde ve zoonotik geçişin 

gösterilmesinde türe göre farklılıklar gösteren ITS (Internal Transcribed 

Spacer) gen bölgesine göre hazırlanmış primerlere dayalı DNA sekans 

analizleri de sıklıkla tercih edilmektedir (Jacques ve ark., 2007; Monica ve ark., 

2008). 

 

E) Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM)  

TEM, microsporidia sporlarının, çeşitli doku örneklerinde, vücut 

sıvılarında ve dışkıda, boyutunu, morfolojisini, polar tübül sarmal sıra sayısını, 

gelişimsel hayat siklusunu ve tür tayinini yapabilmektedir (Weiss ve 

Vossbrinck, 1998; Takvorian ve ark., 2006). Sporların yeni türlerin taksonomik 

sınıflandırılmalarında da TEM kullanılmaktadır (Curry, 2005; Karaca ve Rota, 

1996; Takvorian ve ark., 2006).  

TEM, moleküler yöntemlerin uygulanmadığı laboratuvarlarda tür 

tayininde altın standart kabul edilen bir yöntemdir (Sancak ve Akyön, 2005; 

Sateeshkumar ve Ananthan, 2004). Tanıda TEM yönteminin özgüllüğü yüksek 

olup duyarlılığı düşük tespit edilmiştir. Yöntemin dezavantajı örnek hazırlama 

aşamasının uzun ve pahalı olmasıdır (Curry, 2005; Karaca ve Rota, 1996). 

 

F) Hücre Kültürü 

Enfeksiyona neden olan microsporidia türlerinin kültürü, idrar, nasal 

polipler, nazofarenks aspiratları, dışkı ve kas biyopsi örneklerinin tavşan, 

maymun böbrek hücrelerinde, insan fetal fibroblast hücrelerinde ve çeşitli 

memeli hücre serilerinde yapılabilir. Ancak aksenik kültürleri yapılamaz 

(Franzen ve Muller, 2001; Weber ve ark., 1992; Weis ve Vossbring 1998). 

E.intestinalis’in hücre kültürü için E6, HLF, human embryonic lung (HEL), 

monocytes (MDM), MRC-5, RK-13, MDCK, intestinal (I 047), HT-29 ve 

Caco-2 gibi hücreler kullanılır (Graczyk ve ark., 2007). 
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Microsporidia türlerinin bazıları için hücre kültüründen yararlanılabilir. 

Bu türler Nosema corneum (N. corneum), Encephalitozoon hellem, 

Encephalitozoon cuniculi, Encephalitozoon intestinalis, Trachipleistophora 

hominis (T. hominis) ve Vittoforma corneae türleridir. İshal şikâyeti olan AIDS 

hastalarında sıklıkla görülen Enterocytozoon bieneusi’nin uzun süreli hücre 

kültürü diğer türler gibi kolay olmamaktadır (Visvesvara, 2002).  

Hücre kültürü ile çoğaltılan mikroorganizmalardan antijen hazırlanarak 

serolojik testlerde ve monoklonal, poliklonal antikor hazırlanmasında 

kullanılabilir. Ayrıca çoğalan sporlarda tür tayinleri de yapılabilir (Visvesvara 

ve ark 1991; Weber ve ark., 1992) 
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GİRİŞ 

Aşırı kilo ve obezite (şişmanlık), vücutta sağlık açısından risk oluşturan 

anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

son 50 yılda 5-19 yaş arası aşırı kilolu veya obez çocuk ve ergenlerin sayısının 

küresel olarak dört kattan fazla arttığını bildirmiştir (WHO, 2021). Dünya 

Obezite Federasyonu 2025’te 5-19 yaş arası 206 milyon çocuk ve ergenin 

obezite ile yaşayacağını bu sayının 2030’da 254 milyon olacağını tahmin 

etmektedir (Lobstein ve Brinsden, 2019). Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 

Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (WHO European Chilhood Obesity 

Surveillance Initiative – COSI)’nın 4. turu 2016-2017 okul yılı döneminde 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 38 ülkede ilkokul 2. sınıf öğrencileri ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada Türkiye’deki ilkokul 2. sınıf öğrencisi 

çocukların %9,9’u obez, %14,6’sı fazla kilolu olarak bulunmuştur (COSI-TUR, 

2017). Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi sırasında da 

pandemi öncesine kıyasla, fiziksel aktivitedeki azalma, artan ekran süresi, diyet 

alımındaki değişiklikler, artan aile ve bireysel stresin sonucu olarak çocuklar 

ve ergenler arasında kilo alımında artış olduğu belgelenmiştir (Woolford ve 

diğerleri, 2021). 

Tüm yaş gruplarındaki çocukları etkileyen obezite, biyolojik, gelişimsel, 

davranışsal, genetik ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimlerden 

kaynaklanan karmaşık bir sorundur (Kansra ve diğerleri, 2021). Ayrıca 

çocukluk çağı obezitesi, düşük ve orta gelirli ülkelerde artan yaygınlığın yanı 

sıra birçok yüksek gelirli ülkede yüksek prevalans göstermeye başlayan küresel 

bir halk sağlığı sorunu olup kardiyometabolik ve psikososyal komorbiditenin 

yanı sıra erken erişkin mortalitesi ile de ilişkilidir (Jebeile ve diğerleri, 2022). 

1. OBEZİTENİN TANIMI 

Obezite tanımı bilgi kaynaklarına göre değişkenlik gösterse de, vücut 

kitle indeksinin (VKİ) (kg olarak ağırlığın, metre olarak boyun karesine 

bölünmesi; kg/m2) yaş ve cinsiyete bağlı 95’lik dilimi aşması genel kabul gören 

tanımdır. Yüksek VKİ, tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de, yüksek kas 

kütlesine sahip insanlar dışında (örneğin vücut geliştiriciler), aşırı vücut yağı 

ile ilişkili bir durumdur (CDC, 2021). 
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1.1. Tanı Kriterleri 

1. Vücut kitle indeksi (VKİ): Vücut bileşimini en pratik ve popüler 

şekilde yansıtan indeks olarak kabul edilir. Ağırlık (kg)/boy (m)2 formülüyle 

hesaplanır. Vücut kitle indeksi vücut yağı ile koreledir. Yaş ve cinsiyete göre 

belirlenmiş çizelgelerde 2-20 yaş arası çocuklarda VKİ’nin 85. ile 95. persentil 

arası fazla kilolu, 95. persentil ve üzeri ise obezite olarak tanımlanır (Cole ve 

diğerleri, 2000). Yaş ve cinsiyete bağlı VKİ yüzdeleri NHANES III (National 

Health and Nutrition Examination Survey III) (Ulusal Sağlık ve Beslenme 

Araştırması) çalışmasından elde edilmiştir (CDC, 2020). Her ülkenin kendi 

çocuklarına ait VKİ persentil değerlerinin kullanılması uygun olup Türkiye’de 

ülkemiz çoukları için oluşturulmuş eğriler bu amaçla kullanılmaktadır (Tablo 

1) (Bundak ve diğerleri, 2006). 

2. Boya göre ağırlık (Rölatif ağırlık ölçümü): Çocuklarda obezite 

tanısında yaygın olarak kullanılan bir kriterdir. Yaş ve cinsiyete göre 

düzenlenmiş boy ve ağırlık değerlerini içeren tablolardan yararlanarak çocuğun 

boy yaşına (boyunun 50. persentilde olduğu yaş) göre olması gereken ağırlık 

(ideal ağırlık) bulunur. Rölatif ağırlık: Hastanın ağırlığıx100/ideal ağırlık 

formülüyle hesaplanır. Rölatif ağırlık %110-120 arasında ise fazla kilolu 

(overweight), %120’nin üzerinde ise obezite olarak kabul edilir. 

3. Deri kıvrım kalınlığı ölçümü: Obezitede fazla yağın büyük kısmı deri 

altında toplandığından deri kıvrım kalınlığı ölçümü iyi bir tanı kriteridir. 

Triseps, biseps, subskapular, suprailiak bölgelerden kaliper ile ölçülür, cinsiyet 

ve yaşa göre geliştirilmiş tablolardan değerlendirilir. Tablolara göre 85. 

persentil üzeri fazla kilolu, 95. persentil üzeri obezite olarak tanımlanır 

(Moreno ve diğerleri, 2002). 

4. Bel/kalça oranı: Yağ dağılımını belirleyen ölçütlerden olup özellikle 

obezite tiplendirmesinde kullanılmaktaddır. Bel/kalça oranının artışı bireyde 

abdominal obezite olduğunu düşündürür. Abdominal obezite kardiyovasküler 

hastalıklar ve tip 2 diyabet için risk oluşturan bir durumdur. Bel/kalça oranları 

ülkelere, yaşam tarzına, kültürel özelliklere göre farklılık gösterir. Bu nedenle 

her topluma özgü eğrilerin kullanılması gereklidir (Lee ve diğerleri, 2006). 

5. Vücut yağı ölçümü: Vücut yağı ölçümü için kullanılan yöntemler 

arasında vücut dansitesi ölçümü, vücut suyunun izotop dilüsyonu ile 

saptanması, biyo-elektrik empedans, dual enerji X-ışını absorbsiometresi 

(DEXA), ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (Computerized Tomography, 
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CT), manyetik rezonans görüntüleme (Magnetic Resonance Imaging, MRI) ve 

total body electrical conductivity (TOBEC) sayılabilir. Bu yöntemler arasında 

güvenilirlik ve uygulanabilirlik açısından farklılıklar vardır. Vücut yağı vücut 

dansitesi ile ölçüldüğünde, DEXA yöntemine göre %3 daha az bulunur. 

Dokunun elektrolit ve sıvı içeriğine göre iletkenliğinin değişmesi esasına 

dayanan biyo-elektrik empedans metodu daha ucuz ve noninvaziv bir 

yöntemdir. Ultrasonografi total vücut yağını değil subkutan yağ dokusunu daha 

iyi gösteren bir yöntemdir. DEXA lokal yağ dağılımlarını iyi tanımlayan bir 

yöntem olup CT ve MRI’ın DEXA kadar güvenilir olduğu bildirilmektedir. 

Yağ kitlesini çok doğru biçimde ölçen TOBEC, kolay uygulanabilen, 

radyasyon içermeyen, beş dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan bir yöntemdir 

(Pietrobelli ve diğerleri, 2004).  

Obezite tanısı tüm bu laboratuvar yöntemleri ile konulabilse de, her 

merkezde kolayca uygulanabilirliği ve de güvenilirliği nedeni ile antropometrik 

ölçümlerden yararlanarak elde edilen kriterlerin kullanımı birincil tercihtir. 
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2. EPİDEMİYOLOJİ 

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren tüm dünyada obezite sıklığı artmış 

olup, bu durum obezite salgını olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Küresel 

Hastalık Yükü 1980 ile 2013 yılları arasında dünya genelinde fazla kilolu ve 

obez birey prevalansının yetişkinler için %27,5 ve çocuklar için %47,1 arttığını 

belirtmiştir (Fleming ve diğerleri, 2014). 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 2030 yılında nüfusun %51’inin 

obezite problemi yaşayacağı tahmin edilmektedir (Finkelstein, 2012). 

Amerika’da fazla kilolu çocuk sıklığının 2030 yılına kadar iki katına çıkacağı 

ve bunların %30’nun BMI ≥ 95 persentil olacağı ayrıca 2030 yılında ABD’nin 

tüm sağlık bakım maliyetinin yaklaşık %20’sinin obeziteye ve obeziteye bağlı 

sağlık problemlerine ayrılacağı öngörülmektedir (Wang ve diğerleri, 2008). 

Afrika’da beş yaş altı fazla kilolu çocuk sayısında 2000 yılından bu yana 

yaklaşık %24’lük bir artış görüldüğü bildirilmiştir. 2019 yılında fazla kilolu 

veya obez olan beş yaş altı çocukların yaklaşık yarısının Asya kıtasında 

yaşadığı da tahmin edilmektedir. 2020 yılında dünya genelinde beş yaş altı 39 

milyon çocuğun fazla kilolu veya obez olduğu bildirilmiştir. 

Türkiye genelinde 140 ilköğretim okulunda yapılan, 6-10 yaş arası 

çocukların incelendiği araştırmada obez çocuk sıklığı %6,5, fazla kilolu çocuk 

sıklığı %14,3 bulunmuştur (TOÇBİ, 2011). Obezitenin yaş grupları arasında 

benzer sıklıkta olduğu, İstanbul ve Batı Marmara’da en sık görüldüğü tespit 

edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi işbirliği ile Türkiye’de 

ilköğretim öğrencilerinde yapılan COSI-TUR 2013 projesinde obezite sıklığı 

%8,3, fazla kilolu çocuk sıklığı %14,2 olarak bulunmuştur. Projenin 2016 

yılındaki ayağında ise çocukların %9,9’u obez, %14,6’sı fazla kilolu olarak 

bulunmuştur (COSI-TUR, 2017). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 

raporuna göre de Türkiye’de erkek çocuklarda fazla kilolu olma (%9), kız 

çocuklarına göre (%7) daha sıktır ve fazla kiloluluk Doğu Karadeniz’de en 

fazladır (TNSA, 2018). 2020 yılında ortaöğretimde okuyan çocuklarda yapılan 

başka bir araştırmada ise çocukların %19,1’inin obez, %20,6’sının fazla kilolu 

olduğu tespit edilmiştir (Biçer ve Kosi, 2020). 

 

3. OBEZİTENİN NEDENLERİ 

Vücutta aşırı yağ depolanması sonucu ortaya çıkan obezite çocuk ve 

yetişkinlerin sağlığını etkileyen, günümüzde nedeni tam olarak 
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çözümlenmemiş bir klinik durumdur. Obez olguların büyük bir kısmında altta 

yatan bir patoloji bulunmaz ve bu durum primer = eksojen obezite olarak 

adlandırılır. Ekzojen obezite hem çocuk hem de erişkinlerde obezitenin büyük 

çoğunluğunu oluşturur. Genetik-sendromik, endokrin nedenler, hipotalamik 

bozukluklar ve ilaçlar etiyopatogenezde rol alır ise de sekonder = endojen 

obeziteden söz edilir (Qasim ve diğerleri, 2018) (Tablo 2). 

Tablo 2. Çocuklarda Sekonder Obezite Nedenleri 

Genetik 

Sendromlar 

Endokrin  

Nedenler 

Hipotalamik         

Bozukluklar 

İlaçlar 

Prader Willi 

sendromu 

Cushing sendromu Tümörler 

(Kraniofaringioma) 

Glukokortikoidler 

Laurence-

Moon-Biedl 

sendromu 

Hiperinsülinizm Enfeksiyon  

(ensefalit, tüberküloz) 

Trisiklik 

antidepresanlar 

Down 

sendromu 

Büyüme hormonu 

eksikliği 

Fröhlich sendromu Siproheptadin 

Cohen 

sendromu 

Hipotiroidi  Antitiroid ilaçlar 

Carperter 

sendromu 

Psödohipoparatiroidizm  Fenotiazin, 

sodyum valproat,  

Alström 

sendromu 

Hipogonadal 

sendromlar (Turner 

send., Klinefelter send., 

Kallmannsend.) 

 Östrojen, 

progesteron 

Borjeson-

Forssmann-

Lehmann 

send. 

  Lityum 

Beckwith 

Widemann 

sendromu 
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Ekzojen obezite genel olarak fazla yağ içeren yüksek enerjili 

yiyeceklerin artmış tüketimi ve azalmış fiziksel aktivite sonucu meydana 

gelmektedir. Ekzojen obezite için en büyük risk faktörü genetik yatkınlık olup, 

olumsuz bazı çevresel faktörler ortaya çıkmasına etki eder (Maes ve diğerleri, 

1977). Hızlı yeme, az çiğneme, tuz, şeker ve yağ oranı yüksek fast food tarzı 

beslenme alışkanlığının her geçen gün artması, yüksek oranda şeker ve kalori 

içeren hazır içeceklerin tüketilmesi, teknolojik gelişmelere paralel olarak ekran 

başında geçirilen sürenin artmasıyla fiziksel aktivitenin kısıtlanması ve 

sedanter yaşam obeziteye zemin hazırlamaktadır (Gahagan, 2015). Televizyon 

karşısında yemek yeme alışkanlığının artması bilinçsizce daha fazla yemek 

yemeye ve çocukların yiyecek tercihlerinin televizyon reklamlarından 

etkilenmesine neden olmaktadır (Hancox ve diğerleri, 2004). Ebeveynlerin 

beslenme, fiziksel aktivite davranışları da çocukların tutumlarını olumlu ya da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Okullarda oyun ve spor alanlarının olması, 

potansiyel sağlıksız öğle yemeklerine, atıştırmalıklara ve şekerli meşrubatlara 

ulaşılabilirliğinin önlenmesi eğitim kurumlarının obezojenik bir ortama 

dönmemesi açısından son derece önemlidir (Shah ve diğerleri, 2010). 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği’nin de katkıları ile 2016 

yılında Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar Konulu Milli Eğitim Bakanlığı 

Genelgesi güncellenmiştir (MEB, 2018). Bu genelge ile eğitim kurumlarının 

kantinleri, çay ocakları, büfeleri vb. yerde satışı yapılacak gıda ve içecekler 

konusunda çok önemli düzenlemeler yapılmış, okulların beslenme açısından 

daha sağlıklı bir ortam halini alması amaçlanmıştır. Yöneticilerin yaşanılan 

çevrede sağlıklı gıdalara ulaşılabilirlik, fiyatların kontrolü, park alanları, 

yürüyüş ve bisiklet yolları gibi güvenli çevre oluşturmaya yönelik çalışmaları 

obeziteden korunmada etkili diğer önemli bir husustur (Swinburn ve diğerleri, 

1999). 

Genetik sendromların bir bileşeni olarak, endokrin problemlere ya da 

ilaçlara ikincil ortaya çıkan obezite gibi endojen obezite nedenleri çocukluk 

çağında nadirdir. Ancak özellikle özgün tedavi seçenekleri olan sekonder 

obezite nedenlerinin erkenden tanınması son derece önemlidir. Bu nedenle 

etiyolojide endojen obezite şüphesi uyandıracak uyarıcı noktalar bilinmelidir. 

Obez olup kısa boylu olan hastalarda altta yatan hormonal veya genetik bir 

bozukluk akla gelmelidir. Büyüme hormonu eksikliğinde gövdesel obezite 

dikkat çekicidir. Hiperkortizolizmde gövdesel obezite ile birlikte hipertansiyon, 
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cillte striaların olması uyarıcıdır. Hipotalamik tümörler, kistler, enfeksiyonlar, 

infiltrasyonlarda obezite tokluk merkezinin tahrip olması nedeni ile gelişir. 

Prader Willi sendromu, psödohipoparatiroidizmde obeziteye neden olan 

patoloji hipotalamustaki bozukluk olarak kabul edilir. Retinitis pigmentoza, 

hipogonadizm, zeka geriliği ve polidaktilinin görüldüğü Laurence Moon Biedl 

sendromunda obezite 1-2 yaşlarında ortaya çıkar (Cinaz, 2010). 

 

4. PATOFİZYOLOJİ  

Obezite patofizyolojisi, bireysel ve toplumsal faktörlerin 

kombinasyonundan kaynaklanan karmaşık bir durumdur.  Kişinin kendi 

genetik riskinin varlığında biyolojik ve çevresel faktörler yeme davranışlarını 

ve kilo alma eğilimini etkiler (Gurnani ve diğerleri, 2015). 

 

4.1. Biyolojik Nedenler: Açlık ve toklukta önemli rol oynayan 

bağırsak-beyin aksı, nöral ve hormonal düzenleyici bir kontrole sahiptir. 

Duyusal uyarım (koku, görme ve tat), gastrointestinal sinyaller (peptitler, nöral 

sinyaller) ve dolaşımdaki hormonlar gıda alımına katkıda bulunur (Ahima ve 

Antwi, 2008). Hipotalamus, beyinde iştahı düzenleyen ve anahtar hormonlar 

tarafından kontrol edilen çok önemli bir bölgedir. İştahı arttıran (oreksijenik) 

bir hormon olan ghrelin esas olarak mideden salınır. Leptin ise öncelikle yağ 

dokusundan salgılanır ve vücudun enerji depoları ile ilgili beyne sinyal 

götürücü görevi görür ve iştah azaltıcı (anoreksijenik) bir hormon olarak işlev 

görür. Leptinin zayıflatıcı etkisi iyi bilinmekle beraber obez çocuklarda serum 

leptin düzeyi yüksektir. Bu obezlerde leptin direncinin varlığı ile 

açıklanmaktadır. Yiyecek alımına yanıt olarak pankreastan ve bağırsaktan 

başka iştah azaltıcı hormonlar (amilin, insulin, pankreas polipeptid, peptid YY, 

glukagon benzeri peptid-1) da salınır ve kan-beyin bariyeri yoluyla 

hipotalamusa ulaşırlar. Bu anoreksijenik ve oreksijenik hormonlar, 

hipotalamusun arkuat çekirdeğinde çeşitli sinyal yollarının ekspresyonu ile 

açlık ve tokluğu uyararak enerji dengesini düzenlerler (Niswender, 2004). 

Duygusal küntleşme veya kalori algılama sinyallerinin kaybı nedeniyle iştahın 

disregülasyonu, obeziteye ve bunun morbiditelerine neden olabilir. 

Son zamanlarda, çeşitli yollarla artan kilo alımı ile bağırsak 

mikrobiyomundaki değişikliklerin rolü de literatürde açıklanmıştır (Torres-

Fuentes, 2017). İnsan bağırsağındaki baskın mikrobiyal filumları Firmicutes ve 
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Bacteroidetes olup, insan bağırsak mikrobiyotasının %90'ını temsil 

ederler. Bağırsak mikrobiyotası bireye özgüdür ve yapısal bütünlüğün ve 

bağırsağın mukozal bariyerinin, besin metabolizmasının, bağışıklık yanıtının 

ve patojenlere karşı yanıtın korunmasında özel bir rol oynarlar (Gerard, 

2016). Ek olarak, mikrobiyota sindirilemeyen gıdaları fermente eder ve diğer 

temel mikro besinleri ve ayrıca kısa zincirli yağ asitleri (KZYA)’ni 

sentezler. Bağırsak mikrobiyotasının disbiyozu veya dengesizliği, özellikle 

KZYA'nın rolü, obezitenin patofizyolojisi ile bağlantılıdır (Kim ve diğerleri, 

2019). Kısa zincirli yağ asitleri, diyet lifi ve sindirilemeyen nişastanın 

anaerobik fermantasyonu ile üretilir ve bağırsak-beyin aksını etkileyerek 

memeli enerji metabolizmasında rol oynar. Çalışmalar, Firmicutes'ın 

Bacteroidetes'e oranının artmasının, diyetlerden enerji ekstraksiyonuna ve 

KZYA’nin üretiminin artmasına neden olduğunu göstermiştir (Riva ve 

diğerleri, 2017). Bununla birlikte, KZYA seviyeleri ile obezite arasında 

olumsuz bir ilişki de rapor edildiğinden, bu ilişki henüz doğrulanmamıştır 

(Barczynska ve diğerleri, 2018). Çelişkili veriler nedeniyle, obez ve obez 

olmayan bireylerde KZYA'ların rolünü netleştirmek için randomize kontrollü 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

4.2. Genetik Nedenler:  Obezitenin genetik nedenleri monogenik 

veya poligenik olabilir. Nadir olan monogenik obezite, temel olarak 

hipotalamustaki gıda alımı/doygunluk, vücut ağırlığı ve enerji 

metabolizmasının düzenlenmesi için gerekli olan leptin/melanokortin 

yolundaki genlerde olan mutasyonlara bağlıdır.  Leptin yeme davranışlarını, 

ergenliğin başlangıcını ve T hücre bağışıklığını düzenler. Obez çocukların 

yaklaşık %3'ü leptin geninde ve leptin reseptöründe mutasyonlara sahiptir ve 

bu durum ergenlik gecikmesi ve immun sistem işlev bozukluğuna neden 

olabilir (Soliman, 2012). Leptin-melanokortin yolundaki diğer genetik 

mutasyonların neden olduğu obezite, proopiomelanokortin ve melanokortin 

reseptör 4, beyin kaynaklı nörotrofik faktör ve tirozin kinaz reseptör B genlerini 

içerir (Mutch ve Clement, 2006). Monogenik formları olan hastalar genellikle 

erken çocukluk döneminde (İki yaşına kadar) şiddetli obezite ve anormal 

beslenme davranışları gösterir (Huvenne ve diğerleri, 2016).  

Poligenik obezite, birden fazla genetik varyantın birleşik etkisinin neden 

olduğu daha yaygın bir obezite şeklidir. Gen-çevre etkileşimi olarak da bilinen 
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genetik duyarlılık ve çevre arasındaki etkileşimin sonucudur (Castillo ve 

diğerleri, 2017). Bazı çalışmalar, birkaç gende, açlığı ve gıda tüketimini 

artırarak aşırı kilo alımına katkıda bulunabilecek genetik varyantları 

tanımlamıştır (van der Klaauw ve Farooqi, 2015). Bir bireyin genotipi obezite 

için risk oluşturduğunda, obezojenik bir ortama maruz kalma, enerjiyi 

harcamaktan ziyade korumaya katkıda bulunan davranışlar nedeniyle bir enerji 

dengesizliği durumunu ortaya çıkarabilir. Araştırmalar obez bireylerin, artan 

gıda alımı, fiziksel aktivite eksikliği, azalmış metabolizma ve vücut yağını 

depolama eğilimi gibi eylemlerini etkileyebilecek genetik bir varyasyona sahip 

olduğunu göstermiştir (Rask-Andersen ve diğerleri, 2017). 

 

4.3. Gelişimsel Faktörler: Yaşamın ilk birkaç yılındaki beslenme 

şekli çocuğun ileriki yıllardaki beslenme alışkanlığını belirler. Küçük çocuklar, 

yemek yemeyi ve yemekle ilgili deneyimleri, etraflarında yemek yiyen kişileri 

gözlemleyerek öğrenirler. Bebek ve küçük çocuğa sunulan gıdanın türünü 

ebeveynler veya bakıcılar belirler. Bununla birlikte, ekonomik kısıtlamalar ve 

ebeveynlerin besleyici yemekler hazırlamak için zamanlarının azalması 

nedeniyle özellikle batı ülkelerinde işlenmiş, daha ucuz yüksek kalorili 

gıdaların tüketimi artmıştır. Anne sütü ile beslenmenin obezite oluşumunu 

önleyici etkisi de bilinmektedir. Oyun çağındaki obez çocukların incelendiği 

bir araştırmada sadece formula ile beslenmenin anne sütü ile beslenmeye göre 

obezite görülme oranını yaklaşık 2,7 kat arttırdığı bulunmuştur (Armstrong ve 

Reilly, 2002). Ayrıca 6. aydan önce ek gıdaya geçme, hızlı yeme, az çiğneme 

de obezite oluşumunu kolaylaştırıcı faktörlerdir. Erken veya gebelik yaşına 

göre küçük doğmuş bebeklerde zayıf büyüme endişesi nedeniyle, beslenme 

desteği için verilen makro besin takviyelerinin ileriki yaşlarda aşırı kilo/obezite 

riskini artırabileceğine dair raporlar vardır.  Orta çocukluk döneminde çocuklar 

daha fazla bağımsızlık kazanmaya, sosyalleşmeye ve yiyecek seçimleri 

üzerinde daha fazla kontrol edici olmaya başlarlar. Ergenlik döneminde de 

fiziksel ve psikososyal gelişim, yiyecek seçimlerini ve yeme alışkanlıklarını 

önemli ölçüde etkiler. Bu dönemler daha fazla bağımsızlık ve akranlarla 

etkileşim nedeni ile kalorisi yoğun olan hızlı yiyeceklerin tüketilmesine neden 

olabilir. Ayrıca ergenlik yıllarında video ve bilgisayar kullanımı gibi hareketsiz 

davranışların artması fiziksel egzersizi sınırlayabilir. Ergenlik aynı zamanda 

dış görünüş, vücut ağırlığı ve diğer psikolojik kaygılara daha fazla odaklanılan 
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bir dönemdir bu da yeme davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilir (Lowe ve 

diğerleri, 2020).  

 

4.4. Çevresel Faktörler: Obezite gelişiminde aile içi ortamdan 

başlayarak yaşanılan çevre önemli etkenlerdendir. Ailenin eğitim ve gelir 

düzeyinin obezite üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir. Ayrıca obez 

çocukların fazla yeme isteği aile çevresinden edinilen bir alışkanlık olup, son 

20 yılda yüksek kalorili fast food gıdalara kolay erişim, artan şekerli içecek 

tüketimi ve sedanter yaşam tarzı gibi çevresel değişiklikler obezitenin görülme 

sıklığını arttırmıştır (Romieu ve diğerleri, 2017). Teknolojide meydana gelen 

gelişmeler çocukların elektronik cihazlarla daha fazla zaman harcamasına, 

hareketin kısıtlanmasına, uyku uyanıklık döngüsünün bozulmasına ve değişen 

yeme alışkanlıklarına neden olmaktadır. Uzun süre ekran başında kalmak ve bu 

sırada yüksek kalorili gıdaların tüketilmesi sonucu obezite oluşumu kolaylaşır. 

Çocuklarda VKİ artışı ile gün içinde televizyon izlemeye ayrılan zaman 

arasında pozitif bir ilişki olduğu ve bu süre iki saati geçtiğinde bunun daha da 

belirginleştiği bulunmuştur (Giammattei ve diğerleri, 2003). 

5. ÇOCUKLARDA OBEZİTENİN KOMORBİDİTELERİ 

5.1. Büyüme ve Ergenlik Sorunları 

Çocuklarda aşırı kilo alımı, büyümeyi ve ergenlik gelişimini 

etkileyebilir. Çocukluk çağı obezitesi, erkek ve kız çocuklarında lineer büyüme 

hızının prepubertal hızlanmasına ve ileri kemik yaşına neden olabilir (Chung, 

2017).  Ergenlik döneminde normal fizyolojik bir durum olarak yüksek olan 

insülin seviyesi, obezitesi olan çocuklarda anormal derecede yüksek 

bulunabilir.  Leptinin anoreksijenik (iştah azaltıcı) etkisi iyi bilinmekle beraber 

obez çocuklarda serum leptin düzeyi yüksektir ve obezitenin şiddeti ile yakın 

ilişkilidir. Bu durum obezlerde leptin direncinin varlığı ile açıklanır. Leptin 

enerji dengesi üzerindeki etkisini insülinle birlikte gerçekleştirir. Ayrıca leptin 

ve insülin seviyeleri, büyüme plaklarını etkileyen reseptörler üzerine etki 

ederek kemik yaşı ilerlemesine neden olabilirler (Soliman ve diğerleri, 2012). 

Aşırı kilo alımı, değişen hormonal parametreler nedeniyle erken 

ergenliğe neden olabilir. Obez çocuklar prematür adrenarş, telarş veya puberte 

prekoks ile başvurabilirler. Erken pubertal değişikliklerin obezite ile ilişkisi 

kızlarda erkeklere göre daha iyi tanımlanmıştır (Li ve diğerleri, 2017).  
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5.2.  Uyku Bozuklukları 

Obstrüktif uyku apnesi (OUA) pediatrik yaş grubunda obezite 

komplikasyonları arasında yer alan ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden 

önemli komplikasyonlardan biridir. Obezite, çocuklarda ve ergenlerde OUA 

için bağımsız bir risk faktörüdür. Çocuklarda anormal davranışlar ve 

nörobilişsel işlev bozukluğu, OUA ile ilişkilidir ve sık görülen bir 

durumdur. Ergenlerde obezite ve OUA bağımsız olarak oksidatif sistemik 

strese ve inflamasyona neden olabilir ve bu eşzamanlı olarak meydana 

geldiğinde, yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha ciddi metabolik işlev 

bozukluğu ve kardiyovasküler problemlerle sonuçlanabilir (Eisele ve diğerleri, 

2015f). 

5.3. Adet Düzensizlikleri ve Polikistik Over Sendromu 

Ergenliğin başlangıcında, fizyolojik olarak seks steroidleri, normal 

menstrüasyonu etkilemeyen uygun kilo alımına ve vücut kompozisyonu 

değişikliklerine neden olabilir. Ancak adolesan kızlarda aşırı kilo alımı, 

düzensiz adet döngüsüne ve artan androjen seviyeleri nedeniyle de PKOS 

riskine neden olur. Prematür adrenarşı olan obez kızların da, gelecekte PKOS 

geliştirme riski daha yüksektir. Polikistik over sendromlu ergen kızların 

kilolarından bağımsız olarak doğal bir insülin direnci riski vardır. Bununla 

birlikte, kilo alımı mevcut insülin direncini daha da kötüleştirir ve metabolik 

sendrom, tip 2 diyabet gibi obezite ile ilişkili komorbidite riskini artırır (Kansra 

ve diğerleri, 2021).  

 

5.4. Metabolik Sendrom 

Obezlerde insülin düzeyi obezite şiddeti ve süresi ile paralellik gösterir. 

İnsülinin artma nedenleri pankreastan fazla miktarda salınması, karaciğerden 

atılımının ve reseptör düzeyinde bağlanmasının azalmasıdır. İnsülin direncinin 

oluşumunda ise insülin reseptör sayısında azalma, post reseptör düzeyindeki 

bozulma ile birlikte glukoz taşıyıcılarından glukoz taşıyıcıs-4 (GLUT-4)’ün 

hücre içinde azalması rol oynar. Obezlerde hiperinsülinemi ve insülin 

direncinin varlığı tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık, hiperlipidemi ve 

hipertansiyon gelişme riskini arttırmaktadır. Günümüzde obezite, insülin 

direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi komponenetleri olan metabolik 
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sendromun başlangıcının ise intrauterin yaşam olduğu kabul edilmektedir 

(Kelishadi ve diğerleri, 2006). 

 

5.5. Psikososyal Sorunlar 

Obez çocuklar ve ergenler, depresyon, zorbalık, sosyal izolasyon, azalan 

benlik saygısı, davranış sorunları, beden imajından memnuniyetsizlik ve düşük 

yaşam kalitesi gibi psikososyal sorunlar yaşayabilir. Aşırı kilo / obezite, 

çocukların ve ergenlerin okulda zorbalığa uğramasının en yaygın nedenlerinden 

biridir. Çocukluk obezitesiyle ilgili damgalama, zorbalık ve alay etme 

davranışları kişinin duygusal ve fiziksel sağlığı üzerine yaşamının ilerleyen 

dönemlerinde de olmak üzere yaygın olumsuz etkiler yapabilir (Rankin ve 

diğerleri, 2016). 

Obezitenin neden olabileceği ikincil problemlerin başında yukarıda 

bahsedildiği üzere; hiperandrojenemi, prematür adrenarş, serbest seks 

steroidlerinin artması ve bunun neticesinde puberte prekoks, oligomenore, 

amenore, hirşutizm, infertilite, insülin direnci, tip 2 diyabet, hiperinsülineminin 

sonucu olan kahverengi hiperpigmentasyonla karakterize kadifemsi 

hiperkeratotik bir lezyon olan akantozis nigrikans, hiperlipidemi, 

hipertansiyon, ateroskleroz, OUA, psikososyal sorunlar gelmektedir. Obezite 

bunların yanında ortopedik problemlere (ağrı, akut yaralanmalar, duruş 

bozukluğu, kırıklar vb.), sindirim sistemi sorunlarına (metabolik disfonksiyon, 

hepatosteatoz, kabızlık, gastroözofageal reflü, mikro besin eksiklikleri, 

kolorektal kanser), glomeruloskleroz, enürezis, intrakranial hipertansiyon, 

psödotümör serebriye de neden olabilir (Jebeile ve diğerleri, 2022). 

     6. TEDAVİ 

Çocukluk döneminde obezitenin önlenmesi ve düzenli izlem erişkin 

dönemdeki komplikasyonları azaltacaktır. Obezite tedavisi ile yağlanmayı 

azaltmak, fiziksel ve psikososyal komplikasyonları iyileştirmek ve kronik 

hastalıkların gelişimini önlemek amaçlanır. Tedavide ilk kural aile ve çocuğun 

zayıflamanın gerekliliğine inanması ve aile ile işbirliği içinde olmaktır. Tedavi 

tipi ve yoğunluğu, obezitenin şiddetine, çocuğun yaşına ve gelişim evresine, 

hasta ve ailesinin ihtiyaç ve tercihlerine, klinisyenin klinik yeterliliğine ve 

eğitimine ve de tedavinin sunulduğu sağlık sistemine göre değişir (Dietz ve 

diğerleri, 2015). Tedavi, eğitim, beslenme, egzersiz ve psikolojik terapi, 
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farmakoterapi ve cerrahi prosedürler dahil olmak üzere birçok bileşeni 

barındırabilir.  

 

6.1. Önleme ve Öngörülü Rehberlik 

Obezite indeksi olarak kullanılan VKİ ilginç bir büyüme eğrisi 

göstermektedir. Genel olarak, VKİ yaşamın ilk yılında hızla artar, ardından 

düşer ve yaklaşık altı yaşında en düşük seviyeye ulaşır. Bundan sonra, çocukluk 

boyunca tekrar artar ve bu ikinci artışa adipozite reboundu (AR) = obezite 

sıçraması denir. Çocuklukta obezite gelişimi için kritik ve hassas dönemlerin 

gebelik ve erken bebeklik (6-12 ay), AR (5-7 yaş) ve ergenlik dönemi olduğu 

bildirilmiştir. Erken AR'nin yetişkin obezitesi için bir risk faktörü olduğu iyi 

bilinmektedir (van der Klaauw ve diğerleri, 2015). Bazı araştırmalar, 

çocuklukta başlayan yetişkin obezitesinin yaklaşık %30'undan AR 

zamanlamasının sorumlu olabileceğini bildirmektedir. AR’nin kesin 

zamanlamasını belirlemek zordur. En geleneksel ve en iyi yöntem, bir bireyin 

VKİ grafiğini görsel inceleme yoluyla izlemektir (Kroke ve diğerleri, 2006). 

Bu nedenle, pediatrik popülasyona bakan sağlık hizmeti sağlayıcılarının VKİ 

ölçümlerine odaklanması ve ebeveynlere, çocuklarının fazla kilosu/obezitesi 

için kınama ve yargılama yapmadan, beslenme konusunda ileriye dönük 

rehberlik sağlaması gerekir. Ergenlerde, olumlu değişiklikleri motive etmek 

yerine, kiloyla ilgili kınayıcı bir dil kullanmak genci olumsuz etkileyebilir ve 

aşırı yemeye, fiziksel aktivitenin azalmasına, sosyal izolasyona, sağlık 

hizmetlerinden kaçınmaya ve kilo alımının artmasına neden olabilir. 

Motivasyonel görüşme tekniklerinin kullanıldığı etkili iletişim, olumlu 

davranış değişikliklerini teşvik etmek için faydalıdır (Kansra ve diğerleri, 

2021). 

Öngörülü rehberlik, yaşam tarzı alışkanlıkları konusunda eğitmeyi 

(sağlıklı beslenme, uyku, egzersiz gibi) ve sağlıksız beslenme uygulamalarını 

belirlemeyi, artan aktiviteyi teşvik etmeyi, ekran zamanı gibi hareketsiz 

aktiviteleri sınırlamayı içerir. Uyku süresinin azlığı ile obezite arasında ilişki 

bulumaktadır. Yaşa uygun yeterli uyku süresi sağlanmalıdır. Çocuklarda ve 

ergenlerde yaşam tarzı davranışları, aile de dahil olmak üzere toplumun birçok 

alanından etkilenmektedir. Bu nedenle obeziteyi tek başına bireysel bir sorun 

olarak ele almak yerine aile birimine odaklanarak bu soruna yaklaşmak çok 

önemlidir. Aile temelli çok bileşenli kilo verme davranışı tedavisi, çocukluk 
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çağı obezitesinin tedavisinde altın standarttır ve iki ile altı yaş arasındakilerde 

faydalı bulunmuştur (Hayes ve diğerleri, 2018).  

 

6.2. Beslenme 

Diyet eğitimi sebze ve meyve alımının arttırılması, enerjisi yoğun, besin 

açısından zayıf gıdaların ve şekerli içeceklerin azaltılması ve yemek zamanı 

rutinlerini teşvik etmek gibi diyet davranışlarının iyileştirilmesi ve aile ile 

yemek rutini ilkelerini içerir. Diyet yaklaşımları, beslenme açısından eksiksiz 

olmayı ve beslenme eksikliklerini gidermeyi ve önlemeyi amaçlamalıdır. 

Hastanın alması gereken ideal kalori miktarı boy yaşına göre düzenlenmiş 

kalori cetvellerinden hesaplanabilir. Obezite diyetinde normal beslenmede 

olması gereken oranlar (karbonhidrat %55, yağ %30, protein %15) 

bulunmalıdır. Bu oranların bozulmuş olduğu kısa vadede hızlı kilo verdiren tam 

açlık, çok düşük kalorili diyet, düşük karbonhidratlı diyet, protein koruyucu 

diyet ve yüksek proteinli diyet gibi rejimler sağlık açısından tehlikelidir ve uzun 

vadeli olmadıklarından yararsızdır. Düşük kalorili diyetler negatif nitrojen 

dengesine, ağır diyet uygulamaları yağsız vücut kitlesinde kayba neden olurlar 

(Jebeile ve diğerleri, 2022). Amerikan televizyonunda 2009-2012 yılları 

arasında yayımlanan “The Biggest Loser (en büyük kaybeden)” isimli realite 

şovda, aşırı kilolu ve obez yarışmacılar başlangıç vücut ağırlıklarının en yüksek 

yüzdesini kaybederek para ödülü kazanmak için rekabet etmişlerdir. 

yarışmacıların, şiddetli kilo kaybından sonra azalan bazal metabolizma hızı 

nedeniyle altı yıl sonra verdikleri kilodan daha fazlasını geri aldıkları 

görülmüştür (Hall, 2013). Metabolik adaptasyon adı verilen bu durum, kilo 

vermekte olan veya vermiş bireylerde görülen, bazal metabolizma hızının 

azalması olan fizyolojik bir yanıttır. Metabolik adaptasyon açlığa karşı doğal 

bir savunma mekanizması ve kalori kısıtlamasına bir yanıttır. Bu mekanizmada 

katı gıda kısıtlamaları veya açlık diyetleriyle kilo vermeye çalışıldığında aşırı 

kilo kaybını önlemek için vücuda metabolizmayı yavaşlatma sinyali verilir ve 

vücutta yeni ve daha yüksek bir metabolik set değeri belirler (Lecoultre ve 

diğerleri, 2011). 

Obeziteden korunmak için bebeklik döneminde olabildiğince anne sütü 

ile beslenmeli, ek gıdalara 6. aydan önce geçilmemeli, özellikle yağ ve şeker 

oranı düşük, lifli, besin değeri fazla gıdalar tercih edilmelidir. Besleyici değeri 
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yüksek olmayan ancak ilgi çeken gıdaların tüketimine sık olmamak kaydıyla 

izin verilmeli, hiçbir zaman yiyecek ödül olarak sunulmamalıdır. 

6.3. Fiziksel Aktivite 

Kapsamlı bir egzersiz programından ziyade aktif yaşam tarzının 

benimsetilmesi amaçlanmalıdır. Çocuklar televizyon, bilgisayar oyunları gibi 

pasif ev içi faaliyetler yerine ev dışı aktivitelere yönlendirilmelidir. İki yaş 

altındaki çocuklara önerilmeyen ekran maruziyeti, sonraki yaşlar için yaşx10 

dakika ve de günlük en fazla iki saat ile sınırlanmalıdır. Diyetle bazal 

metabolizma hızında meydana gelen azalma, egzersizle enerji harcanımı 

sayesinde kompanse edilerek kilo kaybının kalıcı olması sağlanabilir. Çocuğun 

doğal aktivitesine izin verilmeli, aktiviteden çocuğun hoşlanması sağlanmalı, 

grup oyunlarına katılması teşvik edilmelidir. Okullarda ve kentler içinde 

çocukların keyif alacakları, motive edici, güvenli ve kolay ulaşılabilecek 

alanlar (yürüyüş yolları, parklar, oyun alanları) oluşturulmalıdır. Diyetle yağsız 

vücut kitlesinde oluşabilecek kayıplar özellikle aerobik tarzı egzersizlerle 

(yüzme, bisiklet sürme, tempolu yürüme, dans, kürek çekme gibi) önlenebilir. 

Çocuklara erişkin egzersiz programları ya da cihazları uygulanmamalıdır. 

Çalışmalar, en etkili egzersiz müdahalelerinin en az 12 hafta süreyle haftada en 

az üç gün, 60 dakika veya daha uzun süren seanslardan oluştuğunu bulmuştur 

(Stoner ve diğerleri, 2019) 

 

6.4. Farmakolojik Tedavi 

Anti-obezite ilaçları kapsamlı obezite tedavisinin önemli bir parçasıdır. 

Farmakoterapi davranışsal yaklaşımların tek başına VKİ’yi azaltmada ve 

obezite ile ilişkili komplikasyonları iyileştirmede optimal veya başarısız olduğu 

kanıtlanmış hastalarda yararlı olabilir.  

 

• Orlistat: Erişkinlerde kullanılan ilaçlardan orlistat, 12-18 yaş arası 

ergenlerde kilo kaybı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 

onaylı tek ilaçtır. Orlistat santral olarak etkili olmayan, gastrointestinal 

sistemde lokal olarak etki eden bir ajandır. Gastrik ve pankreatik lipazı bloke 

eder ve intestinal mukozada trigliserit sindirimini, uzun zincirli yağ asitlerinin 

emilimini azaltır. İştah etkilenmeden kalori alımının azalmasına neden olan 
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orlistat kullanımı ile yiyeceklerle tüketilen yağ asidinin yaklaşık üçte birinin 

emilimi engellenmiş olur. Yağda eriyen vitaminlerin emiliminde bozulma, 

yağlı dışkılama, karın ağrısı, fekal inkontinans ve gaz gibi gastrointestinal 

sistem yan etkileri nedeniyle kullanımı sınırlıdır. 

 

• Liraglutid: Subkutan enjeksiyon yoluyla verilen liraglutid, glukagon 

benzeri peptit-1 reseptör (GLP-1R) agonisti bir ilaçtır. Kilo kaybında başarılı 

olduğu gösterilmiş ve yetişkin obezitesi için FDA tarafından onaylanmıştır. 

Yakın zamanda yayınlanan, 12-18 yaş arasındaki çocuklarda liraglutid (3.0 

mg)/gün ve yaşam tarzı tedavisi grubu ile plasebo ve yaşam tarzı tedavisi 

grubunun kıyaslandığı randomize kontrollü bir klinik çalışmada, liraglutid 

kullanan gruptaki çocuklarda önemli bir kilo kaybı olduğu gösterilmiştir. 

 

• Metformin: Obezitede monoterapi olarak onaylanmamıştır ancak 

özellikle hiperinsülinemik ve insülin direnci, tip 2 diyabet gibi komorbiditesi 

olan obez hastalarda kullanıldığında başarılı sonuçlar alınmıştır. Metformin 

hepatik glukoz üretimini bloke eder, insülin duyarlılığını arttırır. kas ve 

karaciğer gibi periferdeki dokularda insülin bağımlı glukoz alımını arttırır. 

Metformin kullanımı ile yağsız dokuda az miktarda değişiklik olurken yağ 

kütlesinde azalma meydana gelir (Kansra ve diğerleri, 2021). 

 

• Fentermin/Topiramat Kombinasyonu: Pediatrik obezite tedavisi 

için değerlendirilmiş ancak Avrupa Birliği ve diğer birçok ülkede 

onaylanmamış ilaçlardır. Fentermin, amfetamin türevi bir moleküldür. 

Fentermin anorektik etkiyi, katekolaminerjik hipotalamik nörotransmisyonu 

arttırarak oluşturur. Periferdeki lipolitik etkisi de kilo vermeye katkı sağlar. 

Bağımlılık açısından oldukça güçlü etkili bir grupta yer almakla beraber diğer 

amfetamin türevlerine göre bu etkisi daha azdır. İrritabilite, uykusuzluk, duygu-

durum değişiklikleri, ağız kuruluğu, tremor, baş ağrısı, kan basıncı ve kalp atım 

hızı artışı, gastrointestinal yan etkiler gibi yaygın yan etkileri vardır. 

Kardiyovasküler hastalık hikayesi olanlar, hipertiroidizim, glokom, monoamin 

oksidaz inhibitörü kullananlarda kontrendikedir.  

Topiramat epilepsi tedavisi ve migren profilaksisinde kullanılmak üzere 

geliştirilmiş bir sülfamat türevi monosakkarittir. Kilo verme üzerindeki 

etkisiyle ilgili mekanizmalar kesin değildir. Topiramatın reversible kognitif 
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disfonksiyon, metabolik asidoz, nefrokalsinozis ve parestezi gibi yan etkileri 

vardır (Singhal ve diğerleri, 2021). Topiramat ve fentermin tek başına 

kullanıldığında istenilen oranda kilo kaybı sağlamadığı için kombinasyon 

şeklinde kullanımına yönelik klinik çalışmalar devam etmektedir. 

• Semaglutid: Glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonisti liraglutide 

göre daha uzun ömürlü ve en yeni GLP-1R agonistidir. Semaglutid haftada bir 

2,4 mg kullanılabildiği için uzun dönemde kullanım kolaylığı sağlayarak tercih 

sebebi olabilecek bir ilaçtır. Obez yetişkinlerde kan şekeri, HbA1c seviyelerini 

düzenler. Enerji alımını azaltarak ve tokluğu arttırarak belirgin kilo kaybı 

sağlar. Bu nedenle tedavide umut vadetmekte olup çocuklarda kullanımına 

yönelik klinik çalışmalar sürmektedir (Srivastava ve Apovian, 2018). 

6.5. Yeni Yaklaşımlar: Son zamanlarda bağırsak içeriği, bağırsak 

mikrobiyomu, bağırsak mukozası ve periton boşluğu gibi farklı bağırsak-

karaciğer eksen seviyelerini hedefleyen yeni müdahaleler tartışılmaya 

başlanmıştır. Bu tedavi yaklaşımlarından biri olan hidrojel teknolojisinin 

metabolik sendromlu hastalarda kilo vermede etkili olduğu gösterilmiştir. 

Hidrojel teknolojisi, midede suyu emerek hacmi artıran, böylece tokluk 

oluşturan lifler ve yüksek viskoziteli polisakkaritleri içerir. Omega-3 yağ 

asitlerinden olan dokosaheksaenoik asit (DHA) kullanan obez hamile annelerde 

yapılan bir klinik çalışma, DHA'lı annelerin iki ve dört yaşlarında daha düşük 

adipoziteli çocukları olduğunu göstermiştir. Son zamanlarda obezite ile 

mücadelede probiyotiklerin rolü de tartışılmaktadır. Probiyotiklerin, besinlerin 

bağırsak sindirimini ve emici işlevlerini iyileştiren bağırsak mikrobiyomunu 

değiştirdiği gösterilmiştir. Probiyotikleri içeren müdahale, pediatrik obeziteyi 

yönetmek için olası bir çözüm olabileceği düşünülmektedir. Ek olarak diyabet, 

hiperlipidemi, non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) ve 

kardiyovasküler risk gibi obezitenin komorbiditelerinin tedavisinde E 

vitamininin rolü yakın tarihli çalışmalarda tanımlanmıştır. Oksidatif hasardan 

koruyan bir antioksidan olan E vitamininin etki mekanizması tam olarak 

anlaşılamamış olmakla beraber obezitenin ve ilişkili komorbiditelerin 

önlenmesine yardımcı olmak için yeterli takviyesi önerilmektedir (Kansra ve 

diğerleri, 2021).  
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6.6. Bariatrik Cerrahi: Morbid obezite tedavisi için yapılan cerrahi 

operasyonlara verilen genel bir isim olan bariatrik cerrahi 2000'li yılların 

başından beri popülerlik kazanmıştır. Bariatrik cerrahide Roux-en-Y Gastrik 

Bypass (RYGB), laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LSG) ve Gastrik Bantlama 

seçenekleri mevcut olup RYGB ve LSG günümüzde 18 yaş altındaki çocuklar 

için onaylanmış prosedürlerdir. Ergenlerde bariatrik cerrahi endikasyonu; en az 

bir ciddi komorbidite (tip 2 diyabet, şiddetli OUA, psödotümör serebri veya 

şiddetli steatohepatit) olan VKİ > 35 olanlar; veya diğer komorbiditeler 

(hipertansiyon, hiperlipidemi, hafif OUA, insülin direnci veya glukoz 

intoleransı veya kilo nedeniyle bozulmuş yaşam kalitesi) ile BKİ ≥ 40 olan 

ergen obezlerdir. Bariatrik cerrahiyi kararı öncesi bu hastaların lineer 

büyümelerinin çoğunu tamamlamış ve altı ay boyunca yapılandırılmış bir kilo 

verme programına katılmış olmaları şartı aranır (Weiss ve diğerleri, 2017). 

Gastrik bantlama ABD'de 18 yaşından küçükler için FDA tarafından 

tavsiye edilen bir prosedür değildir. Bir çalışmada, VKİ'de ve eşlik eden 

hastalıkların kliniğinde bazı iyileşmeler görüldüğü, ancak tekrar eden 

ameliyatlara ihtiyaç olduğu ve obez ergenler için uygun bir seçenek olmadığı 

bildirilmiştir (Zitsman ve diğerleri, 2018). Bazı klinik çalışmalarda RYGB'de 

LSG’ye göre aşırı kilo kaybı ve obezite ile ilişkili komorbiditelerin çözümünde 

daha iyi sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Genel olarak, LSG’nin daha güvenli bir 

seçim ve daha sık savunulabilir bir yöntem olduğu da bildirilmektedir (Weiss ve 

diğerleri, 2017). 

Sonuç olarak, çocukluk çağı obezitesi, kolayca değiştirilebilen tek bir 

faktöre bağlı değildir. Biyolojik, kültürel ve çevresel faktörler obezitenin ortaya 

çıkmasında etkendir. Klinik çalışmalarda GLP-1 agonistlerinin çocuklarda kilo 

vermede etkili olduğu gösterilmiştir ancak henüz FDA onayı almamıştır. 

Probiyotik kullanımı veya fekal transplantasyon yoluyla aşırı kilo/obezite 

tedavisi için bağırsak mikrobiyotasını değiştirmeye yönelik tedavilerin keşfi 

devrim niteliğinde olacak gibi görünmektedir. 
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GİRİŞ 

AYAK ANATOMİSİ 

Tıbbi Terminoloji’de ‘pes’ olarak adlandırılan ayak, yerden alınan 

basıncı vücuda iletmeyi sağlayan ve vücut ağırlığını taşıyan anatomik 

organlardır. Apendicular iskelet sisteminin bir parçası olup 26 kemikten 

meydana gelmektedir. Eklemler, kaslar, fascia, sinirler, damarlar ve arklar ayak 

iskeletini oluşturmaktadır.  

AYAK KEMİKLERİ 

Ossa tarsi (tarsal kemikler), ossa metatarsi (metatarsal kemikler), ossa 

digitorum pedis (phalanx’lar) olmak üzere 3 grup kemikten oluşmaktadır. 26 

kemiğin 7 tanesini tarsal kemikler, 5 tanesini metatarsal kemikler, 14 tanesini 

phalanx’lar oluşturmaktadır. Bunların yanında 2 tane de sesamoid kemik 

mevcuttur. 

Ossa Tarsi 

7 adet kemikten meydana gelmektedir. Proksimal ve distal sıra şeklinde 

dizilmiştir. Talus ve calcaneus proksimal sırada, os cuneiforme mediale, os 

cuneiforme intermedium, os cuneiforme laterale ve os cuboideum ise distal 

sırada bulunan kemiklerdir. Os naviculare ise ayağın medial kısmında 

proksimal ve distal sıralar arasında yer alır. 

Talus  

Ayak bileği kemikleri arasında ikinci en büyük kemiktir. Bacak ile ayak 

arasında bağlantı sağlar. Vücut ağırlığının aktarımında rol oynar. Bacak 

kemikleriyle eklem yapan tek kemik özelliği gösterir. Ön kısımda os naviculare 

ile, iç yanda tibia’nın malleolus medialis’i ile, dış yanda fibula ve altta 

calcaneus ile eklem yapar. Corpus tali, collum tali ve caput tali olmak üzere 3 

kısımdan oluşur. Corpus tali’nin üst kısmı makara şekline benzemektedir. 

Bundan ötürü bu kısma trochlea tali denilmektedir. Collum tali talus’un en dar 

yeridir. Üst kısmında delikler yer alır. Bu deliklerden sinir ve damarlar 

geçmektedir. Collum tali’nin üst ve iç kısımları pürtüklüdür. Caput tali ön 

tarafta os naviculare, alt tarafta ise calcaneus ile eklem yapmaktadır.  
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Calcaneus  

Ossa tarsi arasında en büyük olan kemiktir. Alt yüzü herhangi bir yapıyla 

eklem yapmaz. Ön yüzü ise os cuboideum ve talus ile eklem yapar. Calcaneus 

topuğun şekillenmesinde rol oynar. Bunun yanında bacaktaki yüzeyel flexör 

kaslar için kaldıraç görevi de görür. Calcaneus’un arka üst yüzü bursa ile 

kaplıyken alt tarafında tuber calcanei denilen bir çıkıntı vardır. Buraya birçok 

yapı tutunmaktadır.  

Os naviculare 

Tarsal kısmın medialinde yer alır. Ön tarafta üç cuneiform kemik, arka 

tarafta caput tali ile eklem yapar. En belirgin özelliği bir çıkıntıya sahip 

olmasıdır. Medial tarafta bulunan bu çıkıntıya tuberositas ossis navicularis 

denilmektedir. Bu çıkıntıya m. tibialis posterior’un tendonu tutunur.  

Os cuboideum 

Tarsal bölgenin lateralinde bulunur. Ön kısımda 4.-5. metatarsal 

kemikler ve arka kısımda calcaneus ile eklem yapar. Dorsal yüzü pürtüklüdür. 

Bu pürtüklü sahaya bağlar tutunur. Plantar yüzde bir çıkıntı mevcuttur. Bu 

çıkıntıya tuberositas ossis cuboidei adı verilir.  

Ossa cuneiformes 

3 adet kemiktir. En büyüğü medialde olandır. En küçüğü ise ortada 

bulunandır. İçten dışa doğru sıralandığında os cuneiforme mediale, 

intermedium ve laterale olarak isimlendirilir.  

Os cuneiforme mediale: En büyük olanıdır. 1. ve 2. metatarsal kemikler, 

os cuneiforme intermedium, os naviculare ile eklem yapar.  

Os cuneiforme intermedium: En küçük ve ortada bulunan kemiktir. 1. ve 

3. kuneiform kemikler, 2. metatarsal, os naviculare ile eklem yapar. 

Os cuneiforme laterale: Ön yüzü 3. metatarsal kemikle, arka yüzü ise os 

naviculare’nin ön ve lateral yüzündeki alanlar ile eklem yapar. 

Ossa metatarsi 

5 adet olup uzun ve incedirler. Kemikler üç kısımda incelenmektedir. 

Gövdesine corpus ossis metatarsi, distal kısmına caput ossis metatarsi, 

proksimal kısmına basis ossis metatarsi denilmektedir.  

Os metatarsale I, yürüyüş fazlarında ve ayakta duruş fazında vücut 

ağırlığının büyük bir kısmını alır. Bundan ötürü daha sağlam ve daha kalındır. 
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Fakat diğerlerine göre kısadır. Os metatarsale II, en uzun metatarsal kemiktir. 

Os metatarsale III, ince bir gövdeye, küçük bir başa, üçgen şeklinde tabana 

sahiptir. Os metatarsale IV, os metatarsale III ile kıyaslandığında daha kalındır. 

Os metatarsale V, lateral kısmında m. peroneus brevis’in tendonu sonlanır. 

 

Ossa digitorum 

Ayak baş parmağında iki adet, diğer parmaklarda üçer adet olmak üzere 

toplam 14 adettir.  

Proksimal sıra kemiklerinin bazisleri konkav şeklinde olup metatarsal 

kemiklerin başlarını sarar. Orta phalankstan ayrılan özelliği budur. 

Orta sıra kemikleri proksimal sıra ile karşılaştırıldığında geniş fakat daha 

kısadır.  

Distal sıra kemiklerinin distal uçları çıkıntı şeklinde, proksimal uçları ise 

geniştir. 

 

ARTICULATIONES PEDIS (AYAK EKLEMLERİ) VE 

BAĞLARI  

Art. talocruralis: Talus’un üst kısmı, tibia ve fibula arasında 

oluşmaktadır. Synovial eklem grubu içerinde ginglymus özelliği gösterir. 

Bunun yanında kollateral ligamentler de eklemi destekleyen yapılar 

arasındadır. Capsula articularis eklemi sarar ve stabilitesini sağlar. Lateralde üç 

kısımdan (lig. talofibulare anterius, lig. talofibulare posterius, lig. 

calcaneofibulare) oluşan ligamentum laterale tarafından desteklenir. Medial 

kısımda lig. deltoideum tarafından desteklenmiştir. Medialde ayak bileğinin 

kaymasını önleyen bir işlevi vardır. Bunun yanında eversiyon hareketini 

kontrol eder.  

Art. subtalaris: Eklem tipi art. plana’dır. Eklemi destekleyen yapılar 

arasında lig. talocalcaneum laterale, lig. talocalcaneum mediale, lig. 

talocalcaneum posterius, lig. talocalcaneum interosseum bulunur. Bunların 

yanı sıra eklem kapsülü de destek vermektedir. Eklem supinasyon ve pronasyon 

hareketinde aktiftir. 

Art. talocalcaneonavicularis: Eklem tipi art. plana’dır. Hareketini art. 

subtalaris ile birlikte sağlar. Eklem oblik bir eksene sahiptir. Oblik eksen 

yukarıdan aşağıya, içten dışa, önden arkaya seyreder. Aktif olduğu hareketler 

inversiyon ile beraber adduksiyon, eversiyon ile birlikte abduksiyon’dur.  
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Art. calcaneocuboidea: Eklem tipi art. plana’dır.  Lig. plantare longum, 

os cuboideum’un dorsalindeki oluğu sınırlar. Buradaki kanaldan m. peroneus 

longus’un tendonu geçer. Art. talocalcaneonavicularis ve art. calcaneocuboidea 

birlikte art. tarsi transversa denilen eklemi (Chopart eklemi) oluşturur. 

Amputasyon durumlarında tercih edildiği için klinik açıdan önemlidir.  

Art. tarsi transversa (Chopart Eklemi): Ayağın fleksiyon, ekstansiyon, 

eversiyon, inversiyon hareketlerini yapmada önemli rolü vardır.  

Art. cuneonavicularis: Eklem tipi art. plana’dır. Os naviculare, os 

cuneiforme laterale, intermedium, mediale eklem yaptığı kemiklerdir.  

Art. cuboideonavicularis: Os naviculare ve os cuboideum eklem yaptığı 

kemiklerdir.  

Art. cuneocuboidea: Os cuboideum ve os cuneiforme laterale arasındaki 

eklemdir. 

Artt. tarsometatarsales (Lisfranc Eklemi): Ossa metatarsi 1-5, os 

cuboideum ve os cuneiforme arasındaki eklemdir. İşlevi sınırlı açıda kayma 

hareketi yapmaktır.  

Artt. intermetatarsales: Ossa metatarsi’nin proksimal kısımları 

arasındaki eklemdir. İşlevi sınırlı açıda kayma hareketi yapmaktır.  

Artt. metatarsophalangeae: 1.-5. phalanx proksimalis’lerin proksimal 

uçları ile 1.-5. ossa metatarsi’nin distal uçları arasında yer almaktadır.  

Artt. interphalangeae: Ginglymus tarzda bir eklemdir. İşlevi fleksiyon ve 

ekstansiyon yapmaktır. Çevresi eklem kapsülü tarafından sarılmıştır.  

 

AYAK KASLARI  

Ayak Sırtı Kasları 

Ayak sırtında 2 adet kas bulunur. M. extensor hallucis longus ve m. 

extensor digitorum brevis’dir. Retinaculum musculorum extensorum ve 

calcaneus’dan başlamaktadır. M. extensor hallucis brevis 1. parmakta seyreder. 

M. extensor digitorum brevis ise 2., 3. ve 4. parmaklarda seyreder. İşlevleri 1.-

4. parmaklara extansiyon hareketini yaptırmaktır. Bu kasların innervasyonunu 

n. fibularis profundus sağlar. 
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Ayak Tabanı Kasları  

Aponeurosis plantaris, ayak kubbesini destekleyen m. plantaris kökenli 

bir yapıdır. Ayak plantar grup kasları bu aponeurosis’ten başlayarak ayak 

kemiklerinde sonlanır. Ayak tabanı kasları yüzeyden derine doğru dört grup 

şeklinde ele alınır.  

 

Birinci Tabaka Ayak Kasları  

Bu tabakada üç kas mevcuttur. M. abductor digiti minimi, m. abductor 

hallucis, m. flexor digitorum brevis’dir. Bu kaslar aponeurosis plantaris, tuber 

calcanei’nin processus medialis ve lateralis’den başlamaktadır. Sırasıyla m. 

abductor digiti minimi 5. parmağın proksimal phalanx’ının bazisinde, m. 

abductor hallucis 1. parmağın proksimal phalanx’ın bazisinde ve m. flexor 

digitorum brevis 2-5. parmakların medial phalanxlarında sonlanmaktadır. N. 

plantaris medialis m. flexor digitorum brevis ve m. abductor hallucis’in 

innervasyonunu sağlar. N. plantaris lateralis ise m. abductor digiti minimi’nin 

innervasyonunu sağlar. M. abductor hallucis birinci parmağa abdüksiyon 

hareketini, m. flexor digitorum brevis kası 2.-5. parmaklara fleksiyon hareketini 

ve m. abductor digiti minimi 5. parmağa abdüksiyon hareketini yaptırmaktadır.   

 

İkinci Tabaka Ayak Kasları 

Bu grupta 2 kas bulunmaktadır. Mm. lumbricales ve m. quadratus 

plantae’dir. Mm. lumbricales’ler 4 kastan oluşan solucan şeklindeki kaslardır.  

Art. interphalangea’larda ekstansiyon hareketini gerçekleştirir. Art. 

metatarsophalengea’da ise fleksiyon hareketini meydana getirir. Bu dört kas 

grubundan birincisinin innervasyonu n. plantaris medialis tarafından 

sağlanırken diğer üç kasın innervasyonu n. plantaris lateralis tarafından 

gerçekleşir.  

M. quadratus plantae ve birinci grup kaslar arasında v.a.n. plantaris 

lateralis bulunur. İnnervasyonu n. plantaris lateralis tarafından sağlanır. 2.-5. 

parmaklara fleksiyon hareketini yaptırır.  

 

Üçüncü Tabaka Ayak Kasları 

Bu tabakada 4 kas mevcuttur: M. opponens digiti minimi, m. flexor digiti 

minimi brevis, m. flexor hallucis brevis, m. adductor hallucis’dir.  
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M. opponens digiti minimi her kişide bulunmayabilir. Genellikle m. 

flexor digiti minimi brevis’in dalları arasında gösterilmektedir. İnnervasyonu 

n. plantaris lateralis tarafından sağlanmaktadır. Görevi 5. parmağa opozisyon 

yaptırmaktır.  

M. flexor digiti minimi brevis’in innervasyonunu n. plantaris lateralis 

sağlar. İşlevi 5. parmağa fleksiyon yaptırmaktır.  

M. flexor hallucis brevis, n. plantaris medialis tarafından innerve edilir. 

Görevi baş parmağa fleksiyon yaptırmaktır.  

M. adductor hallucis, caput obliquum ve caput transversum adı verilen 

iki başa sahiptir. İnnervasyonunu n. plantaris lateralis sağlar. Görevi baş 

parmağa adduksiyon yaptırmaktır.   

 

Dördüncü Tabaka Ayak Kasları  

Bu tabakada 2 kas bulunmaktadır. Mm. interossei plantares ve mm. 

interossei dorsales’dir. Mm. interossei plantares üç adettir. İnnervasyonları n. 

plantaris lateralis tarafından sağlanır. Görevi 3.-5. parmaklara adduksiyon, 

proksimal phalanx’lara fleksiyon yaptırmaktır. Mm. interossei dorsales dört 

adettir. İnnervasyonları n. plantaris lateralis tarafından sağlanmaktadır. Görevi 

2.-4. parmaklara abduksiyon, proksimal phalanx’lara fleksiyon yaptırmaktır.  

 

AYAK ARKUSLARI  

Arcus longitudinalis medialis, arcus longitudinalis lateralis ve arcus 

transversus olmak üzere ayakta üç arkus mevcuttur. Arcus longitudinalis 

medialis çocuklarda çoğunlukla görülmez. Görülmeme nedeni ayağın çok fazla 

miktarda yağ dokusuna sahip olmasıdır. Büyümeyle birlikte yağ dokusunda da 

azalma meydana gelecektir. 10-13 yaşındaki bir bireyde arcus longitudinalis 

medialis belirgin olarak görülebilmektedir.  

Ayakta arkusların birçok görevi yer almaktadır. Hareket sırasında 

vücudu ileri iterek darbe emici özelliği, vücut ağırlığının ayağa yansıması ve 

ayağın da bu etkene göre yüzeyle uyumunu sağlaması bu görevler arasındadır. 

Ayağın esnekliğini ve taşıma kapasitesini arttırmak amacıyla tarsal ve 

matatarsal kemikler bir dizilim oluşturarak arkusları meydana getirmiştir. 

Vücut ağırlığının ayağa aktarılması sırasında birçok yapı görev aldığı 

gibi arkuslarda görev alır. Yük aktarımı ilk olarak tibia’dan talus’a doğru olur. 

Ardından calcaneus’a geçiş yapar. Sonrasında 2.-5. metatarsal kemiklerin 
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caput’larına ve sesamoid kemiğe aktarım olur. Yük dağılımı oransal ifadeye 

vurulduğunda %25 calcaneus’a, %25’ide 5 metatarsal’in caput’larına aktarılır.  

Ağırlık aktarımı sırasında longitudinal ve transvers arkın yukarıya doğru 

konveks şekil aldığı görülmektedir. Arcus longitudinalis, arcus transversus 

aktarılan ağırlığı eşit bir şekilde dağıtır. Tekrardan nötral pozisyon alındığında 

normal eğriliklerine dönerler.  

Arkusların normal pozisyonu birçok etkene bağlıdır. Bu etkenler 

arasında kasların tonusu, bağların kuvveti, eklem yüzeylerinin birbirine uyumu, 

fascia plantaris, spring ligament, lig. plantare brevis ve lig. plantare longum yer 

almaktadır.  

Arcus longitudinalis medialis klinik açıdan daha önem taşımaktadır. 

Çünkü düzensizliğinde pes planus, pes cavus meydana gelebilir. Ayrıca yapı 

itibariyle de diğer arkuslardan daha büyüktür.  

 

Arcus Longitudinalis Medialis  

Arkusu meydana getiren yapılar arasında I, II, III. metatarsal, üç 

cuneiform kemik, calcaneus, talus ve navicular kemik yer alır. Caput tali 

arcus’un en yüksek noktasıdır. Diğer arkuslar ile kıyaslandığında daha yüksek 

ve daha belirgin şekilde gözlenebilir.  

Arkusun çökmesini engelleyen yapılardan biri lig. calcaneonaviculare 

plantare (spring ligament)’dir. Ayağa yük binmesiyle düzleşen uzayan arkusun 

normal şeklini koruyan yapılar arasında güçlü kiriş özelliğine sahip aponeurosis 

plantaris yer alır. Yürüme sırasında aktifleşen kas yapılarda arkusun kontrolünü 

sağlamaktadır. M. peroneus longus, m. tibialis posterior ve m. tibialis anterior 

bu kas yapılar arasındadır. Arcus longitudinalis medialis’in çökmesinde m. 

tibialis posterior’un fonksiyon bozukluğu temel etkendir.  

 

Arcus Longitudinalis Lateralis 

Arkusu oluşturan kemikler arasında metatarsal 4-5, os cuboideum ve 

calcaneus yer alır. Diğer arklara kıyasla hareketi kısıtlı ve daha alçaktır. Yük 

alması halinde düzleşir. Aldığı yükü absorbe etmek yerine zemine aktarır.  
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Arcus Transversus 

Arkusu oluşturan kemikler arasında os metatarsale’lerin bazisleri, üç 

cuneiform kemik ve os cuboideum yer almaktadır. Bu ark, üç cuneiform kemik 

tarafından desteklenir. Bunun yanında arcus longitudinalis medialis ve lateralis 

ve arcus transversus’a sütun görevinde bulunur.  

 

PES PLANUS 

Pes planus, asemptomatik bir deformitedir. Bu deformite arka ayak 

subtalar eklemin valgusu, ön ayağın abduksiyonu ve ayağın medial arkının 

düşük olması ya da gözükmemesi ile karakterizedir.  

Medial longitudinal arkın çökmesine sebep olan etkenler arasında 

navicular kemikte dorsifleksiyon ve abdüksiyon, talus ve calcaneus’ta plantar 

fleksiyon, subtalar eklemde aşırı eversiyon, ön ayakta abdüksiyon ve 

supinasyon yer almaktadır.  

Arka ayak deformitesi olarak akla en çok pes planus gelmektedir. 

 

Pes Planus Sınıflandırma 

Fizyolojik ve patolojik pes planus olarak iki kısımda ele alınabilir.  

 

Fizyolojik Pes Planus 

Yaygın olarak görülür. Esnek pes planus ya da hipermobil ayak da 

denilmektedir. Bunun nedeni talocalcaneal eklem esnekliği ve nadir de olsa aşil 

tendonu kontraktürüdür. Ayağa yük binildiği durumda medial longitudinal ark 

düzleşir. Yük binmediği durumlarda normal görünüm kazanır.  

Fizyolojik pes planus kendi arasında sınıflandırılır. Birincisi gelişimsel 

pes planus’tur. İnfant ve çocuklarda normal evre olarak kabul görülür. Çocuk 

kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca ve ağırlığı arttıkça medial 

longitudinal ark gelişimi paralel olarak görülür. Eklem ve kemiklerin 

gelişmesiyle ayak normal bir görünüm kazanır.  

İkincisi hipermobil pes planus’tur. Görülme nedeni genellikle 

eklemlerdeki laksitedir. Genetik faktörde gelişimine etkendir. 

Üçüncüsü calcaneovalguslu bir ayaktır. Anne karnında sıkışma sonucu 

gelişen doğumsal bir deformitedir. Calcaneus dorsifleksiyon pozisyonundadır. 
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Patolojik Pes Planus 

Sert pes planus da denilmektedir. Daha az görülmektedir. Daha çok 

ağrıdan yakınılır ve tedavi gerektirmektedir. Kendi içerisinde dört grupta ele 

alınmaktadır. 

Birincisi aşil tendonunda meydana gelen gerginlik sonucunda 

gelişmektedir. Topukta valgus rüptürü gözükmektedir.  

İkincisi, tarsal kemikler arasında birleşme sonucunda oluşmaktadır. 

Birleşme eklemlerde stres faktörü yaratır ve bunun sonucunda eklemde ağrı 

aşınma ve kaslarda spazm meydana gelir. İnversiyon ve eversiyon 

hareketlerinde kısıtlık görülür.  

Üçüncüsü nadiren gözüküyor olsa da patolojik pes planus’un en ciddi 

tipidir. Talus dik pozisyondadır. 

Dördüncüsü nörojenik pes planus’tur. Serebral palsi’li vakalarda sıklıkla 

görülür. Kas dengesizliği spastis 

iteye yol açar. Bu durumda aşil tendon kontraktürü meydana getirir.  

 

Pes Planus’un Değerlendirilmesi    

Pes planus değerlendirilirken birçok yöntem kullanılmaktadır. 

Radyolojik, ultrasonografik yöntemler, klinik ölçüm ve muayene bu yöntemler 

arasındadır. Podoskop, dijital basınç ölçümleri, mürekkepli ayak izi yöntemleri 

kullanılan diğer ölçüm teknikleridir.  

 

Feiss Çizgisi 

Feiss çizgisi iki noktayı birleştiren doğrudur. Bu noktalar malleolus 

medialis ve 1. metatars kemik’tir. Normal bir ayakta tuberositas ossis 

navicularis bu çizginin üzerinde yer alır. Ayakta duruş pozisyonunda 

tuberositas ossis navicularis bu sanal çizginin altında kalıyorsa pes planus 

varlığını gösterir. Bunun yanında derecelere de ayrılmıştır. Eğer 1/3’ü altta 

kalıyorsa bu 1° anlamına gelir. 2/3’ü altta kalıyorsa 2°, zemin ile tam 

temastaysa 3°olduğu anlamına gelir. 
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Valgus İndeks 

Bu indeks malleolus medialis’i ve malleolus lateralis’i birleştiren çizgi 

ile topuk ve 3. parmağın arasındaki çizgi kullanılarak belirlenir. Değerin negatif 

veya pozitif çıkmasına göre sonuç belirlenir. Eğer değer pozitifse ayak bileği 

medial tarafa, değer negatifse ayak bileği lateral tarafa eğilim göstermiştir. 

 

Navicular Düşme Testi 

Kişi ayakta durur pozisyonunda tuberositas ossis navicularis ve yer 

arasındaki mesafe ölçümü navicular yükseklik değerini verir.  Kişi oturur 

pozisyondayken tuberositas ossis navicularis tekrar ölçülür. Ve bu iki ölçüm 

arasındaki mesafe navicular düşmeyi verir.  

 

Ayak İzi Yöntemi 

Staheli indeksi, Chippaux-Smirak indeksi ve Clark açısı gibi değerleri 

sensörlü basınç platformu, mürekkepli zemin gibi yöntemler kullanılarak 

hesaplanabilir.  

Chippaux- Smirak indeksi: orta ayağın en dar yerinin ön ayağın en geniş 

kısmına oranıdır. Oran 0,45’ten fazla çıkarsa pes planus’a işarettir.  

Staheli indeksi: orta ayağın en dar bölümünün topuğun en geniş 

bölümüne oranıdır. Oran 0,69’dan fazla çıkarsa pes planus’a işarettir. 

Clark açısı: topuğun en medialinden 1. metatars kemiğe çizilen çizgi ile 

medial longitudinal arkın 1. metatars başı ile kesişen çizgi arasında oluşan 

açıdır. 

 

Ayak Postür İndeksi 

Bu indeks için ayağın ön ve arka kısmı değerlendirilerek belli puanlar 

verilmektedir. Ayağın arka bölümünde incelenmesi gereken kısımlar 

calcaneus’un inversiyon ve eversiyon pozisyonu, lateral malleol’ün 

inspeksiyonu, talus başının palpasyonu’dur. Ayağın ön kısmında incelenmesi 

gereken kısımlar ise arka ayağa kıyasla abdüksiyon ve addüksiyon 

pozisyonunda olması, medial longitudinal ark yapısı, talonavicular eklem 

inspeksiyonu’dur. Her bir ölçüte -2 ve +2 değer verilmektedir. Sonuç 0 çıkarsa 

ayak normal pozisyonda kabul edilmektedir. Pozitif bir değerle sonuçlanması 
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ayağın pronasyon da olduğunu, negatif bir değer ise ayağın supinasyonda 

olduğunu göstermektedir.  

 

Topuk Yükseltme Testi 

M. tibialis posterior’un işlevini değerlendirmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Test, kişinin tek ayak üstünde parmakları üstüne 

yükselmesiyle yapılmaktadır. Kasta bir zayıflık varsa ayak eversiyon 

pozisyonuna gitmektedir. Kişi tek ayak üzerinde testi yapamazsa çift ayak 

kullanılması istenir. Kişi bu pozisyondayken testi yapamazsa kastaki problemin 

ileri seviyede olduğunu gösterir.  

 

Bilgisayarlı Tomografi 

Rijit pes planus varlığı bulunan çocuklarda talocalcaneal yapıyı 

incelemek için bu ölçüm yöntemi kullanılmaktadır. Aynı zamanda yetişkin 

kişilerde bazı eklemlerde osteoartrit değerlendirilmektedir. Bu eklemler 

tarsometatarsal eklem, tibiotalar eklem, talonavicular eklem ve subtalar 

eklemdir.  

 

Pedobagrafik Analizler 

Ayakta dik duruş ve yürüyüş esnasında ön ayak, orta ayak ve arka ayağın 

değerlendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. 

  

Ultrason/ Manyetik Rezonans 

Pes planus varlığı gözüken kişilerde ligament ve eklemlerin durumunu 

değerlendirmede kullanılan bir yöntemdir.   

 

Radyolojik Değerlendirme 

Bu ölçümler kişi ayakta durur pozisyonda tüm ağırlığını ayaklara 

aktarmış durumda yapılır.  

Talocalcaneal açı: arka ayak denilen kısmın pronasyon da olup olmadığı 

hakkında bilgi verir. Anteroposterior ve lateral olmak üzere iki açıdan ölçüm 

yapılabilmektedir. Açının normal değeri 35°- 50° arasında değişkenlik 

gösterebilir.  
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Medial longitudinal ark açısı: yan grafilerde ayağa ağırlık uygulanarak 

yapılmaktadır. İki çizgi arasında kalan açıya bakılmaktadır. Birinci çizgi talus 

ve 1. metatars’ın en alt noktalarından geçen çizgidir. İkinci çizgi ise talus ve 

calcaneus’un en alt noktalarından geçen çizgidir. Açı değerinin normal aralığı 

121,5 °- 132,5 °’dir. Pes planus olgularında bu açı artmaktadır.  

Talus- 1. metatars açısı: bu açının artması pes planus varlığını 

göstermektedir. Normal bir ayak postüründe talus ve 1. metatars uzun eksenleri 

aynı doğru hizasında yer almalıdır.  

Calcaneal eğim açısı: diğer ölçümlere kıyasla daha güvenilirdir. 

Calcaneus’un yer ile arasında kalan açıya bakılarak değer elde edilir. Normal 

açı değeri 21°-29 ° arasıdır. Medial longitudinal arkın yüksekliği ve ayak 

postürü hakkında sonuç verir. 

Ark yüksekliği: tuberositas ossis navicularis referans alınarak ölçüm 

yapılır. Yer ile yüksekliği ölçülerek bir hesaplama yapılır. 

Talohorizantal açı: talus’un eğimi hakkında bilgi almak amacıyla 

ölçülür. Talus uzun ekseninin yer ile yaptığı açıya bakılır. 

 

Pes Planus Tedavisi 

Değerlendirme sonuçlarına göre uygun tedavi yöntemiyle pes planus’a 

sahip olgulara yaklaşılmaktadır. 3 yaşına kadar görülmekte olan pes planus 

fizyolojik olarak sınıflandırılmaktadır. Ayak tabanındaki yağ tabakasından 

kaynaklıdır. Herhangi bir tedavi gerektirmez. Bu konu hususunda aile 

bilgilendirilmelidir. 

Konservatif ve cerrahi olmak üzere iki farklı türde tedavi 

uygulanmaktadır.  

 

Konservatif Tedavi 

Bu tedavide amaç pes planus’un neden olduğu ağrı ve dizabilite’ye 

yönelik iyileştirmelerde bulunmaktır. Oluşmuş deformiteyi düzeltmek yerine 

semptomlara yönelik bir tedavi uygulanmaktadır. Bu tedavi başlıca 

antiinflamatuar ilaç, ağrı kesici, germe ve kuvvetlendirme egzersizleri, uygun 

ayakkabı ve ortez gibi yöntemlerden oluşmaktadır.  
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Egzersiz Uygulamaları  

Egzersiz de temel mantık zayıflamış kaslar için kuvvetlendirme, kısalmış 

kaslar için germe uygulamaktır.  

Esnek pes planus genelde semptomsuzdur. Ligamentlerde meydana 

gelen zayıflıktan kaynaklandığı belirtilmektedir. Bunun için birkaç egzersiz 

tedavisi verilmektedir.  

Zayıf kaslar için uygulanan kuvvetlendirme egzersizleri arasında parmak 

ucuna basarak yürüme, tek ayak üzerine vücut ağırlığını verme, medial 

longitudinal arkın sağlanması için bütün kuvvetlendirme, ayak intrinsik 

kaslarının kuvvetlendirilmesi, m. tibialis anterior, m. tibialis posterior, m. 

flexor hallucis longus kaslarını kuvvetlendirme yer almaktadır.  

Kısalmış kaslar için yapılan germe egzersizleri arasında m. triceps surae, 

m. peroneus brevis kaslarına germe egzersizi, ayak ve ayak bileği eklem 

hareketleri yer almaktadır.  

Postüral denge ve propriosepsiyonu geliştirmek için uygulanan 

egzersizler arasında tek ayak üzerine vücut ağırlığını aktarma, parmak ucu ve 

topuklara basarak yürüme yer almaktadır.  

 

Ortez Uygulamaları 

Bu tedavi yönteminin kullanım amacı fonksiyonu geliştirmek, 

deformiteyi düzeltmek, yapıyı korumak, düzeltmek ve desteklemektir.  

Pes planus olgularında kişiye özel tabanlık yapılmaktadır. Amaç 

semptomlarda azalma sağlamaktır. Bu amaca yönelik kalıplar 

hazırlanmaktadır. Medial topuk kaması, medial longitudinal ark takviyesi, 

transvers ark takviyesi, ön ayak medial kaması bu kalıplar arasında yer 

almaktadır.  

Tabanlık elde etmede kullanılan başka bir yöntem yüksek sıcaklıklarda 

şekil alabilen malzemelerin kullanılmasıdır. Subtalar nötral pozisyonu elde 

etmek amacıyla tabanlığa ek destekler yaparak etkisi arttırılabilir.  

Tabanlık elde etmede son zamanlarda ayak basınç dağılımı analizi ile 

Computer Aided Design – Computer Aided Manufacturing (CAD-CAM) 

kullanılmaktadır. Amaç ayak tabanındaki basınç dağılımını tüm bölgelere 

eşitlemektir. Elde edilen veriler bilgisayardan işleme makinelerine aktarılıp 

kalıp meydana getirilmektedir. 
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Pes planus’lu ayakta ortez yaklaşımları etkili olmazsa ayak, ayak bileği 

ortezleri de kullanılmaktadır. 

 

Cerrahi Tedavi 

Pes planus’lu olgularda yapılan egzersiz ve ortez takviyesine rağmen ağrı 

önlenemiyorsa, deformite devam ediyorsa cerrahi tedavi düşünülmektedir. 

Uygulanan cerrahi müdahalenin ilki rekonstrüktif prosedürdür. Yumuşak 

dokuya ve kemik dokuya yönelik müdahale yapılmaktadır. Yumuşak dokuya 

yönelik Young tibialis anterior tenosüspansiyonu, Kidner prosedürü, tibialis 

anterior tendon yapışmasının düzeltilmesi, plantar fasyanın kısaltılması, aşil 

tendonunun uzatılması yöntemleri uygulanmaktadır. Kemik dokuya yönelik 

cotton medial kuneiform osteotomi, double kalkaneal osteotomi, medial 

kalkaneal osteotomi, Evans’ kalkaneal osteotomi yöntemleri uygulanmaktadır.  

Uygulanan cerrahi müdahaleden ikincisi talonavikuler artrodez, triple 

artrodez, subtalar eklem artrodezi’dir.  Bir diğer üçüncüsü artroereizis 

uygulamaları’dır.  
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GİRİŞ 

1. AĞRI NEDİR? 

Ağrı kavramı, ilk olarak 1297’de Latince’de ceza anlamına gelen 

‘poena’ ve Grekçe ödenen bedel veya ceza anlamındaki ‘poine’ kelimesinden 

türeyerek literatüre Fransızca’daki ‘peine’ kelimesinden (İngilizce ‘pain’) 

gelmiştir (Lewis ve Short, 2011).  

Ağrı, basit olarak genellikle yoğun ve zarar verici uyaranların neden 

olduğu rahatsız edici bir duygu olarak tanımlanır. 1978 yılında, Uluslararası 

Ağrı Çalışmaları Derneği (IASP), ağrının tanımını ‘gerçek veya olası doku 

hasarı ile ilişkili veya ilişkili olana benzer hoş olmayan bir duyu ve emosyonel 

deneyim’ olarak tanımlanmış ve bu tanım Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından da benimsenmiştir. IASP, ağrıyı tanımlarken; ağrı ile ilgili bölge, 

ağrının oluşma süresi, ağrının oluşma şekli, ağrının yoğunluğu ve ağrının 

oluşma nedeni gibi özellikleri vurgulamaktadır. Ağrı, yoğunluk, kalite ve süre 

bakımından geniş bir aralıkta değişkenlik gösterebilir ve çeşitli patofizyolojik 

mekanizmalara sahip olduğundan ağrı terimini kesin bir şekilde tanımlamak 

zorluk teşkil edebilir. Bu nedenle IASP, ağrının fiziksel bir tanımdan (doku 

hasarı) daha çok, psikolojik bir kavram olduğunu göstermiş ve mevcut tanımı 

doku hasarının ağrının ortak bir öncülü olmasına rağmen, doku hasarı 

bulunmadığında dahi mevcut bulunabileceğini kabul etmiştir (Raj, 2007; Raja, 

2020). 

Bu kavram karmaşası nedeniyle son yıllarda birçok farklı tanım ortaya 

çıkmıştır. Williams ve Craig, ağrıyı ‘duyusal, duygusal, bilişsel ve sosyal 

bileşenlerle gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili rahatsız edici bir 

deneyim’ olarak tanımlarken Cohen ve ark. ise ‘bir kişinin bedensel veya 

varoluşsal bütünlüğüne yönelik tehdit algısını yansıtan, karşılıklı olarak tanınan 

somatik bir deneyim olarak tanımlamıştır (Craig, 2003; Cohen, 2021). 

Ağrı, öznel bir durumdur ve ağrının hassasiyeti kişiden kişiye 

değişkenlik gösterir. Bu nedenle her zaman biyolojik, psikolojik ve sosyal 

faktörlerden farklı derecelerde etkilenen kişisel bir deneyimdir. Her birey, 

hayatının erken dönemlerinde bu deneyimler yoluyla ağrı ile karşılaşır. Buna 

göre ağrı, gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilgili deneyimlerdir. Birçok 

kişi, doku hasarı ve/veya patofizyolojik neden olmaksızın da ağrı hissedebilir. 

Bu genellikle psikolojik nedenlerle de oluşur. Birey, yaşadıklarını doku hasarı 

ile oluşan ağrı gibi tanımlıyorsa bu durumda ağrı olarak kabul edilmelidir. Bu 
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tanım, acıyı uyarana bağlamayı güçleştirir. Her ne kadar ağrının çoğu fiziksel 

bir nedene bağlansa da zararlı bir uyaran tarafından nosiseptif yollarla 

indüklenen bir durum ağrı değildir (Raja, 2020; Cohen, 2021).  

Ağrı, bireyi kendisine zarar vereceğini düşündüren durumdan korumaya, 

hasar görmüş bir vücut parçasının iyileşme esnasında dış etkenlerden korumaya 

ve gelecekte oluşabilecek benzer deneyimlerden kaçınmaya motive eder. Ağrı 

genellikle geçicidir ve ağrının çoğu, zararlı uyaran ortadan kaldırıldığında, 

ağrıya neden olan vücut parçası iyileştiğinde ortadan kalkar fakat uyaranın 

ortadan kalkması veya iyileşme sonrasında ağrı durumu devam edebilir 

(posttravmatik sendrom). Bazen ağrı, herhangi bir uyaran, hasar ve hastalık 

olmadığında bile ortaya çıkabilir. Romatoid artrit, periferik nöropati, kanser ve 

idiopatik ağrı gibi bazı durumlarda ise ağrı yıllarca sürebilir (Jaskirat, 2019; 

Wikipedia, 2022).  

Ağrı duyusu, derinin altında (subkutan) ve vücuttaki organlarda bulunan 

reseptör (alıcı) sinir hücrelerinden başlar. Ağrı duyusu, stimulus (uyarı) 

varlığında bu reseptörlerden çıkan sinirler boyunca, omuriliğe (medulla 

spinalis) iletilir ve buradan geçerek beyin korteksine (cortex cerebri) ulaşır. 

Ağrı duyusu beyin korteksine ulaştığında ancak hissedilebilir. Bu nedenle 

omurilik hasarlarında ya da periferik sinir sisteminin farklı bölgelerinde 

meydana gelen bir hasar ile ağrı duyusu kaybolur. Analjezik (ağrı kesici) ilaçlar 

ise omurilik ile beyin arasındaki bağlantıyı kestiğinden ağrı duyusu 

hissedilemez. Bu nedenle ağrı kesici ilaçlar, genellikle ağrıya neden olan 

stimulus’u engellemez sadece ağrı duyusunun beyne ulaşmasını engeller.  

Ağrı, hafif bir baş ağrısından, kalp krizi (myokard infarktüsü), yanık ve 

böbrek taşı (nefrolithiazis) gibi acil ve dayanılmaz bir seviyeye kadar geniş bir 

kapsamda olabilir. Bu durum, iskemi (arteriyel beslenememe) bulunan vücut 

bölgesinin ve ağrıya neden olan stimulus’un büyüklüğüne ve ağrı tipine göre 

değişebilir. Birçok tıbbi durumda, ağrı önemli bir semptomdur ve kişinin yaşam 

kalitesini olumsuz yönde etkiler. Sosyal destek, davranışsal terapi, heyecan 

veya dikkat dağınıklığı gibi psikolojik faktörler ağrının yoğunluğunu ve zarar 

verici etkisini etkileyebilir (Raja, 2020).  
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1.1.  Kronik ve akut ağrı 

Kronik ağrı, normal iyileşme süresinin ötesinde devam eden ve romatoid 

artrit (eklem iltihabı) gibi kronik bir hastalık ile ortaya çıkan uzun süreli ağrıdır. 

Kronik ağrı (kalıcı ağrı), insanları çalışamayacakları, fiziksel olarak aktif 

olmayacakları ve hayat kalitesinin bozulmasına neden olabilecek kadar 

etkileyebilir. Çabuk düzelen ve kısa süreli ağrıya ise akut ağrı denir. Kronik ve 

akut ağrı arasındaki ayrım kişiden kişiye değişmektedir. En sık kullanılan 

belirteç, ağrının başlangıcından itibaren 3 ay ve 6 ay şeklindedir. Bazı 

araştırmacılar 12 aydan kısa süren ağrıları akut, daha fazla devam eden ağrılara 

ise kronik ağrı olarak tanımlamışlardır. Farklı olarak, 30 günden az süren ağrıya 

‘akut’, 6 aydan uzun süren ağrıya ‘kronik’ ve 1 ila 6 ay arasındaki ağrıya ise 

‘subakut’ ağrı da denir (Thienhaus, 2002; Turk, 2004).  

Kronik ağrı, kanser gibi bir hastalık ile başlayabilir ve ağrıya neden olan 

durum devam ettikçe hayat boyunca devam eder. Ayrıca yaralanma ile akut 

ağrının akabinde ağrının kesilmemesi ile kronik ağrı oluşabilir. Kronik ağrı 

hayatın genelini etkiler ve vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Ağrının 

şiddeti farklı dönemlerde azalıp artabilir. Kronik ağrının en etkili tedavisi 

semptomatik tedavi ve psikolojik destek tedavisidir. Ağrının tedavisi için 

hastanelerde algoloji (algos=ağrı, logia: bilim) birimi bulunur ve ağrının 

yönetilmesi ve giderilmesi ile ilgilenen birimdir. Eklem, sırt, boyun, kanser, 

migren ve yara yeri ağrısı ayrıca fibromiyalji gibi kas ağrıları ve sinir hasarına 

bağlı nörojenik ağrılar (trigeminal nevralji gibi) tipik kronik ağrılardır. Bazı 

insanlar bir yaralanma ya da fiziksel hasara bağlı olmadan kronik ağrıya sahip 

olabilir. Buna psikojenik ağrı veya psikosomatik ağrı denir. Stres, kaygı veya 

depresyon gibi psikolojik etkenlerden kaynaklanır (Merskey, 1994 ve Turk, 

2004).    

Akut ağrı, iltihaplanma, doku hasarı, yaralanma, hastalık veya ameliyat 

nedeniyle oluşur. Genellikle bir veya iki haftadan az sürer. Bu tip ağrı, altta 

yatan neden giderildikten sonra sona erer (Coda, 2000). 

1.2.  Neden ağrı çekeriz? 

Ağrı, aslında vücudun temel savunma mekanizmalarından biridir. Eğer 

ağrı algılanmazsa vücut ağrıya neden olan durumu düzeltmeye karşı herhangi 

bir tepki gösteremez ve yanıklar, travmatik ve iyileşmeyen büyük yaralanmalar 

ortaya çıkar. Örneğin, parmağınıza yaklaştırdığınız ateşin algılanmaması ve 
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ağrının oluşmaması gibi bir durumda derin yanıklar ve travmalar oluşabilir. 

Ağrı rahatsız edici bir duyum olmasının yanı sıra vücudu korumak için çok 

önemlidir. Visseral ağrı dediğimiz iç organların ağrısı ile vücuttaki hastalıklar 

bu sayede tespit edilebilir ve gerekli tedavi bu sayede uygulanır. Ağrının 

mekanizması tecrübe ile ilişkili olup daha önce yaşanan ağrılı bir durum 

sonrasında ağrılı uyaran ile tekrardan karşılaştırıldığında refleks olarak 

uyarandan kaçınılır. Böylece vücut yaralanmalardan korunmuş olur (Raj, 

2007).   

1.3.  Ağrı mekanizması ve ağrı çeşitleri 

Ağrı duyumu, deride ve iç organlarda bulunan reseptörler (nosiseptör) 

sayesinde algılanır. Her reseptör, uygun bir uyaranla uyarılması sonucunda bir 

elektriksel sinyal (impuls) oluşturur. Nosiseptör (nocere (L)=zarar vermek) 

omurilik ve beyne ‘olası tehdit’ sinyalleri göndererek potansiyel olarak zarar 

veren uyaranlara yanıt veren sensitif yapılardır. Bu reseptörlerden alınan ağrı 

impulsu spinal sinirler ve kranial sinirler aracılığı ile thalamus’a, oradan da 

beyin korteksine gider (Şekil 1). Ağrı impulsu, beyin korteksine giderek 

algılandığı anda hissedilir ve beyin korteksi dikkati vücut kısmına 

yönlendirmek için ağrı hissi oluşturur. Bu duruma nosisepsiyon denir (Woolf, 

2007; Cohen, 2021). 

Nosiseptörler, vücudun herhangi bir bölgesinde bulunabilirler. Deri, 

kornea ve burun içi ve ağız içi mukozası gibi dokularda bulunanlara external 

(dış) nosiseptörler denir. Bunlar, dış kaynaklı uyaranlara duyarlıdırlar. Internal 

(iç) nosiseptörler ise kaslar, eklemler, mesane ve sindirim sistemi iç organları 

gibi çeşitli organların duvarlarında bulunur. Ayrıca kan damarları ve bezlerde 

serbest sinir sonlanmaları şeklinde bulunan bu reseptörler, dış kaynaklı 

uyaranlara cevap vermezler ve mekanik ve termal etkinin yerini de tam olarak 

algılayamazlar. Ancak, aşırı kas kontraksiyonu veya patolojik bir hadise 

sonucunda oluşan organların gerilmesi ve beslenememesi ile ağrı duyusunu 

alırlar. Örneğin, bağırsaklar kesmeye ve yanmaya karşı duyarsız olup sadece 

kas spazmına ve beslenememeye karşı tepki verirler. Kan damarlarında bulunan 

reseptörler de basınç ve kimyasal değişikliğe bağlı olarak impuls üretirler 

(Woolf, 2007; Elhan, 2020). 
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Şekil 1. Deriden algılanan genel somatik duyuların omurilikteki arka boynuza 

taşınması (Wikipedia).  

Nosiseptörler sadece kimyasal, termal ve mekanik uyaran tarafından 

yüksek eşiğe ulaştığında tetiklenir. Nosiseptörler tarafından ağrının iletimi hızlı 

ve yavaş şeklinde oluşur. Ağrı duyusu, başlangıçta aşırı keskin bir ağrı ile başlar 

ve daha sonra akut hasarın bir sonucu olarak daha uzun süreli ve biraz daha az 

yoğun bir ağrı gelişir. Nosiseptif ağrı, zararlı stimülasyon tipine göre termal, 

mekanik ve kimyasal ağrı olarak sınıflandırılır. Termal nosiseptörler, çeşitli 

sıcaklıklardaki ‘sıcak veya soğuk’ uyarana hassastır. Mekanik nosiseptörler, 

aşırı basınca veya mekanik deformasyona karşı hassas alıcılardır. Ayrıca deri 

üzerindeki kesiler, yırtılmalar ve ezilmeler ile de uyarılırlar. Kimyasal 

nosiseptörler ise inflamasyon ile beraber salınan kimyasal maddelere hassastır 

(Coda, 2000; Woolf, 2007).  

Ağrı somatik ve visseral olmak üzere iki gruba ayrılır. Somatik ağrıların 

bir kısmı deriden kaynaklanır ve buna yüzeyel somatik ağrı denir. Bir kısmı da 

iskelet kasları, eklemler, bağlar ve fasyalardan kaynaklanan derin somatik 

ağrılardır. Organlardan kaynaklanan ağrılara ise visseral ağrı denir. Visseral 

ağrı dağınıktır, uzaktır ve yerini tespit etmek zordur.   

Nöropatik ağrı ise ağrı çeşitlerinden bir diğeri olup periferik sinir, spinal 

sinirlerin kökleri, sinir pleksusları, omurilik ve beyinle alakalı diğer yapılardan 

kaynaklanan ağrıdır. Doğrudan çevresel veya merkezi sinir sistemine ait 

sinirlerin zedelenmesi ile oluşur. Baş ağrısı (migren), üst veya alt 

ekstremitedeki sinir sıkışmaları, bel fıtıkları, omurilik hasarına bağlı ağrılar ve 
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özellikle diyabete bağlı nöropatiler buna örnektir. Bu tip ağrıların tipik 

belirtileri arasında yanma, karıncalanma, batma, uyuşma ve elektrik çarpması 

gibi belirtiler vardır (Paice, 2003; Jaskirat, 2019). 

Allodini, normalde ağrısız bir uyarana yanıt olarak yaşanan ağrıdır. 

Biyolojik bir fonksiyonu yoktur ve uyaranlara göre dinamik mekanik, noktalı 

ve statik olarak sınıflandırılır.  

2. Deri anatomisi 

Deri [cutis (Latince), dermis (Grekçe), skin (İngilizce)], vücut yüzeyini 

örten ve derinindeki yapıları yaralanma, enfeksiyonla bulaşma ve kuruma gibi 

çeşitli fiziki ve kimyasal etkilerden korur. Vücudun en büyük organı olarak 

kabul edilir. Deri vücudun tüm dış yüzü, dış kulak yolu ve kulak zarının dış 

yüzünü örter. Deride birçok sinir sonlanmaları bulunur ve bunların sayesinde 

sıcak, soğuk, ıslaklık ve kuruluk gibi duyular ile bir cismin sertliği, yüzeyinin 

şekli gibi vasıfları gözümüzle görmeden de fark edebiliriz. Ayrıca deri, 

içerisinde bulunan ter bezleri sayesinde vücut ısısının ayarlanmasını sağlar ve 

içerisinde bulunan yağ bezleri sayesinde de kendisini ve altındaki yapıları korur 

(Elhan, 2020). 

 Deri, yüzeyelden derine doğru epidermis, dermis ve hypodermis (tela 

subcutanea) olarak 3 katmana ayrılır. Derinin esas bölümünü dermis oluşturur. 

Epidermis, derinin en yüzeyel tabakasıdır ve damarsızdır bu nedenle kanaması 

olmaz. Bu tabakanın üzerinde sulci cutis denilen oluklar ve cristae cutis denilen 

çıkıntılar bulunur. Bu iki yapının anatomisi, özellikle parmak ucunda belirgin 

olup kişiden kişiye şekli değişkenlik gösterir (parmak izi). Derinin rengini, 

epidermis’de bulunan pigmentler verir. Açık tenli kişilerde bu pigmentler az 

olup koyu tenli ırklarda ise fazladır. Pigmentler, zararlı ışınların daha derine 

inmesini engellerler (Elhan, 2020). 

Dermis (corium), kollajen ve elastik lifler arasında kalan yağlı bağ 

dokusu hücrelerinden yapılmış olup, sağlam ve elastik bir yapıya sahiptir. 

Derinin esas bölümünü (cutis vera=gerçek deri) oluşturur. Dermis’in kalınlığı 

vücudun değişik kısımlarında farklılaşır. Göz kapakları ve bazı dış genital 

organların derisinde oldukça incedir. Dermis içerisinde çok sayıda damar, yağ 

ve ter bezleri, duyu reseptörleri yer alır ve dermis’in üst kısmında bulunan 

papillae denilen çıkıntılarda da serbest sinir sonlanmaları bulunur. Bunlar, 

duyusal liflerin uçlarının dallanmasıyla oluşur ve aldığı impulsu bir duyu 
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nöronuna iletir. Nosiseptörler en yaygın tipleridir. Termoreseptör ve 

mekanoreseptör diğer tipleridir (Elhan, 2020). 

Hypodermis (subcutis, fascia superficialis, tela subcutanea), tüm vücutta 

deri ile kaslar örten derin fasya (fascia profunda) arasında bulunur. Yüzeyel 

(lamina superficialis) ve derin yaprak (lamina profunda) olmak üzere iki 

yapraktan oluşur. Bu iki yaprak arasında yüzeyel arter, ven, sinir, lenf 

düğümleri, meme dokusu, mimik kasları bulunur (Elhan, 2020). 

3. Omurilik anatomisi 

Merkezi sinir sistemi (MSS), omurilik (medulla spinalis, spinal kord) ve 

beyinden (encephalon, cerebrum) oluşur. Encephalon, kafatası boşluğu (cavitas 

cranii) içinde yer alırken, omurilik ise omurga içerisindeki vertebral kanal 

(canalis vertebralis) içerisinde bulunur. Omurilik, ortalama 40-45 cm ve 1 cm 

çapındadır. Büyük bir yapı olmamasına rağmen fonksiyonel olarak çok 

önemlidir (Elhan, 2020). 

Görevleri; 

• Vücudun kranial sinirler hariç büyük bölümünden gelen impulsları 

beyne iletmek. 

• Beyinden çıkan istemli hareketleri başlatan motor impulsları iskelet 

kaslarına iletmek.  

• Birçok organın otonomik innervasyonunu gerçekleştirmektir.  

Üst ucu, C1 omurunun (Atlas) üst kenarı hizasında beyin sapındaki 

medulla oblongata (omurilik soğanı, bulbus) ile devam eder. Alt ucu ise 

erişkinlerde birinci ve ikinci lumbal omur hizasında sonlanır. Vücudun öne 

veya arkaya doğru hareketi ile bir nebze de olsa yer değiştirebilir. Intrauterin 

hayatın (anne karnında) üçüncü ayına kadar vertebral kanalın tümü boyunca 

uzanır.  

Omurilik, meninx (beyin zarı) adı verilen 3 kat zarla sarılıdır. Bu zarlara 

dıştan içe doğru dura mater spinalis, arachnoidea mater spinalis ve pia mater 

spinalis denir. Dura mater, omuriliğin etrafında bulunan tüp şeklinde bir kılıftır. 

Dura mater ile pia mater arasında vasküler, ince fakat geçirgen olmayan zara 

arachnoidea mater denir. Pia mater, beyin ve medulla spinalis’in oluk ve 

yarıkları dahil her tarafını saran ince bağ dokusunda bir zardır (Elhan, 2020). 
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Omuriliğin orta hattın ön ve arka kısmında oluk ve yarıklar bulunur. Bu 

iki yapı omuriliği iki eşit parçaya böler. Omuriliğin ön-dış ve arka-dış 

kısımlarında tüm omurilik boyunca uzanan oluklar bulunur. Ön-dış tarafta 

bulunan oluğa sulcus anterolateralis denir ve bu oluktan içerisinde efferent 

(motor) lifler bulunan radix anterior (ön kök) omuriliği terk eder. Ön kök, 

somatomotor, otonomik (simpatik ve parasimpatik) liflerden oluşur. Arka-dış 

tarafta bulunan oluğa ise sulcus posterolateralis denir ve bu oluktan içerisinde 

afferent (sensitif) lifler bulunan radix posterior (arka kök) omuriliğe girer. Arka 

kök üzerinde omuriliğe gelen liflerin sinaps yaptığı ganglion spinale bulunur. 

Ganglion spinale, sensitif liflerin hücre gövdelerinin bulunduğu bir yapıdır. 

Buradan bulunan hücrelerin periferik uzantıları, çevreden aldığı duyu 

impulslarını ganglion spinale’ye santral uzantıları ise omuriliğe götürür (Elhan, 

2020). 

Omurilik 33 segmentten (bölüm) oluşur. Bu segmentler sırasıyla; 

• 8 adet boyun bölgesinde (pars cervicalis) 

• 12 adet göğüs bölgesinde (pars thoracica) 

• 5 adet bel bölgesinde (pars lumbalis) 

• 5 adet sakral bölgede (pars sacralis) 

• 3 adet koksigeal bölgede (pars coccygea) yer alır.  

Her bir spinal segmentten sağlı sollu olmak üzere bir çift spinal sinir 

(nervus spinalis) çıkar. Ancak son iki segmentin kapanması nedeniyle 

omurilikte 31 çift spinal sinir yer alır. Her bir spinal sinir kendine ait 

segmentten vertebral kanalı terk eder. Omurilik, L1-L2 vertebra seviyesinde 

sonlandığı için buradan çıkan spinal sinirler kendine ait segmentlere ulaşmak 

için aşağı doğru uzanırlar. Omuriliğin son kısımlarından çıkan bu sinirler at 

kuyruğu şeklinde bir yapı oluşturarak aşağı doğru uzanırlar ve bu nedenle bu 

yapıya cauda equina (at kuyruğu) denir (Şekil 2) (Elhan, 2020; Paulsen, 2015). 
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Şekil 2. Omurilik segmentleri (Netter, 2019) 

 

4. Spinal sinir oluşumu ve bağlantıları 

Canalis vertebralis içerisinde bulunan ön kök (efferent) ve arka kök 

(afferent) vertebral kanaldan çıkmadan önce birleşerek spinal siniri oluşturur. 

Spinal sinir, kanaldan çıktıktan sonra ramus anterior (ön dal) ve ramus 

posterior (arka dal) olmak üzere dallarına ayrılır (Şekil 3). Arka dal içerisinde 

deri, kas, kas kirişi, eklem kapsülü ve organ gibi yapılardan omuriliğe duyu 

impulsu getiren afferent lifler bulunur. Ön dal içerisinde ise omuriliğin gri 

cevherinde (substantia grisea) bulunan effektör (motor) nöronların uzantıları 

yer alır. Bu efferent lifler, çizgili kaslara, düz kaslara ve kalp kasına giderek 

motor fonksiyon gösterir (Elhan, 2020; Paulsen, 2015). 

Ramus communicans (bağlayıcı dal), spinal sinirler ile truncus 

sympathicus arasındaki bağlantıyı sağlayan liflerdir. Truncus sympathicus, 

kafa tabanından koksiks’e kadar uzanan ve 22-23 gangliyondan oluşan zincir 

şeklinde simpatik sisteme ait bir yapıdır. Bağlayıcı dallar, myelinli (ramus 

albus) ve myelinsiz (ramus griseus) olmak üzere iki çeşittir. Beyaz renkli 

olması nedeniyle ramus albus (albus=beyaz) denilen bu lifler, spinal kordun T1 
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– L2 (3) segmentlerinde bulunur. Bu lifler, spinal kordun gri cevheri içindeki 

hücrelerin aksonlarıdır. Bu liflerin bir kısmı truncus sympathicus’u oluşturan 

gangliyonlarda nöron değiştirirken bir kısmı da sinaps yapmadan daha uzaktaki 

gangliyonlarda nöron değiştirirler. Myelinsiz ve gri renkli olan ramus griseus 

(griseus=gri), truncus sympathicus’daki gangliyonlarda sinaps yapar ve geri 

dönerek spinal sinire katılır. Spinal sinirler aracılığıyla kan damarları 

duvarındaki düz kaslara, kıl dibi kaslarına ve ter bezlerine gider (Elhan, 2020). 

 

 

Şekil 3. T7 seviyesinden geçen horizontal bir düzlemde medulla spinalis ve spinal 

sinir oluşumu ve dalları (Paulsen, 2015). 

 

4.1.  Spinal sinirlerin arka dalları 

Boyun bölgesindeki spinal sinirlerin arka dalları, çoğunlukla iç ve dış 

dallarına ayrılır. Bunlar boyun ve göğüs bölgesinin dorsal kısımlarındaki 

kasları ve deriyi innerve eder. Torakal bölgenin arka dalları, omurga etrafındaki 

kasları delerek yüzeyelleşir. Sensitif dalları (ramus cutaneus), bu bölgeden 

duyu alırken motor dalları (ramus muscularis) ise bu bölgedeki kasları innerve 

eder. Lumbal bölgedeki spinal sinirlerin arka dalları tekrar iç ve dış dallarına 

ayrıldıktan sonra bel bölgesindeki deride dağılır ve buradaki kasları innerve 

eder. Sakral spinal sinirlerin arka dalları incedir ve sakrum’daki deliklerden 

geçerek iç ve dış dallarına ayrılır. Dış dallarının deri dalları gluteal bölgenin 

medial yarısının duyusunu alırlar. Sakrum bölgesinin son iki arka dalı ve 
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koksigeal arka dal birbirleriyle birleşerek sakrum’un arkasında zincir oluşturur 

ve koksiks üzerindeki deriyi innerve eder (Elhan, 2020). 

 

4.2.  Spinal sinirlerin ön dalları 

Spinal sinirlerin ön dalları, üst ve alt ekstremiteleri, gövdenin ön ve dış 

kısımlarını innerve eder. Torakal bölge hariç olmak üzere ön dalları, 

birbirleriyle sinir ağı oluşturarak omurganın yan taraflarında pleksuslar (ağ) 

oluştururlar. Torakal bölgedeki ön dalları ise sinir ağı oluşturmaz ve segmental 

durumlarını koruyarak kaburgalar arasında interkostal sinirleri (nervi 

intercostales) oluştururlar. 

İlk 4 servikal spinal sinirin ön dallarının (C1-C4) birleşmesiyle plexus 

cervicalis oluşur. Bu ağ, musculus sternocleidomastoideus’un derininde yer 

alır. Baş ve boynun yan tarafına yüzeyel deri dalları ile bazı kaslara motor dallar 

gönderir. C5-T1 servikal spinal sinirlerin ön dallarının tamamı ile 4. servikal ile 

2. torakal spinal sinirin ön dallarının bir kısmının birleşmesi ile plexus 

brachialis meydana gelir. Boynun yan tarafının alt kısmında bulunur ve koltuk 

altına doğru uzanır. Torakal bölgede spinal sinirlerin ön dalları pleksus 

yapmayarak segmental olarak kaburgalar arasında uzanırlar. Bu nedenle nervus 

intercostalis olarak adlandırılırlar. Sonuncu torakal spinal sinir (T12), son 

kaburganın altında yer aldığından nervus subcostalis olarak isimlendirilir 

(Elhan, 2020). 

Lumbal spinal sinirlerin ön dallarından ilk üçünün tamamı ve 4. lumbal 

spinal sinirin ön dallarının büyük bir bölümü birleşerek plexus lumbalis oluşur. 

Çoğu kez T12 spinal sinirden de dal alır. Karın arka duvarında bel omurlarının 

yan tarafında yer alır. Pelvis boşluğunda ve sakrum’un her iki yanında bulunan 

plexus sacralis ise truncus lumbosacralis (L4-L5 birleşimi), S1-S3 spinal 

sinirlerin ön dallarının tümü ve S4 spinal sinirin ön dalının bir kısmının 

birleşmesi ile oluşur. Plexus pudendalis, 2. ve 3. sakral spinal sinirin ön dalı ile 

sakral 4. spinal sinirin ön dalının çoğunun birleşmesi ile oluşur. Plexus 

coccygeus ise birinci koksigeal spinal sinirin S4 ve S5 spinal sinirden aldığı 

dallar ile oluşur ve buradan çıkan dal, kuyruksokumu bölgesinde (koksigeal) 

dağılır (Elhan, 2020). 
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5. Organlardan duyu liflerinin taşınması  

 Genel visseral afferent (GVA) lifler, iç organlardan, bezlerden ve kan 

damarlarından omuriliğe duyusal impulsları (çoğunlukla ağrı ve refleks) getiren 

liflerdir. Bu lifler, çoğunlukla otonom sinir sisteminin simpatik sinirleri 

boyunca uzanmaktadır. İç organlardan kaynaklanan ağrı impulsları, karında 

özellikle splanik sinirleri (ramus albus’lar) takip ederek arka kök yoluyla 

omuriliğe gelir (Tablo 1). Buradan itibaren omuriliğe giren bu lifler omuriliğin 

iç kısmında bulunan gri cevher içerisindeki duyu nöronlarında sinaps yapar. 

Sinaps yapan bu lifler, omurilikte yukarı çıkarak beyinde duyu sahasında 

sonlanır ve duyu algılanmış olur (Moore, 2007).  

Tablo 1: İç organlara ait simpatik liflerin segmentleri.  

 

      (T1: Birinci torakal segment). (Elhan, 2020). 

Genel Somatik Afferent (GSA) lifler, vücudun yüzeyelinden aldığı duyu 

impulslarını (ağrı, dokunma ve sıcaklık gibi) omuriliğe ileten liflerdir. Birinci 

spinal sinir hariç (sadece motor) spinal sinirler ile omuriliğe giden bu sensitif 

lifler, arka kökten omuriliğe girer. Buradan itibaren omuriliğin gri cevherindeki 

duyusal nöronlarda sinaps yaparak sonlanır. Sinaps yapan bu lifler ise 

beyindeki primer duyu merkezinde sonlanarak ağrı algısı oluşur. GVA ve GSA 

lifleri, omurilikteki gri cevherdeki ortak duyusal nöronda sonlanır (Moore, 

2007). 
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6. Dermatom sahaları 

Dermatom (dermis=deri+tome=kesmek), esas olarak herhangi bir spinal 

sinirin duyusal innervasyonunu sağladığı vücut bölgesi olarak tanımlanabilir. 

Bu duyu lifleri omuriliğe arka kök vasıtasıyla girer. Bu sinirlerin her biri belirli 

bir vücut bölgesinden aldığı duyuyu beyne iletir. Üst ekstremite ve alt 

ekstremitede bulunan dermatom sahaları uzunlamasına uzanırken göğüs ve 

karın ve bölgesindeki dermatomlar ise birbiri üstüne dizilmiş diskler şeklinde 

uzanır. Dermatom sahalarının sınırları tüm bireylerde benzer olup kesin 

sınırları ise tüm bireylerde farklılık gösterir. Birbirine komşu iki dermatom 

sahası kesin bir çizgi ile birbirinden ayrılmazlar ve birbirleriyle örtüşürler. 

Fakat bazı bölgelerde iki dermatom arasında kesin bir çizgi bulunur. Buna 

aksiyal çizgi denir ve alt (S2-L4) ve üst ekstremitede (C5-T1) iki adet bulunur 

(Şekil 4). Bir dermatom boyunca oluşan ağrı veya kızarıklık gibi belirtiler, bu 

dermatom’a ait spinal sinirin hasarına işaret edebilir. Örneğin, bazı cilt 

problemleri, o dermatom boyunca uzanabilir ve diğer dermatom’a aksetmez 

(Elhan, 2020). 

 
Şekil 4. Dermatom sahaları (Wikipedia). 

        

 



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR| 100 

 

7. Yansıyan ağrı (Referred pain) nedir? 

Vücudun tamamı bir sinir ağı şeklinde olan sinir sistemi tarafından 

kuşatılmış ve kontrol edilmektedir. Bu sinir ağı sayesinde iç organlar ve organ 

dışındaki yapılar birbirleriyle bağlantılı olup bu sayede vücut bir bütün şekilde 

çalışmaktadır. Ağrının lokalizasyonu farklı olup, kaslar, kemikler, eklemler ve 

deriden kaynaklanan ağrıların lokalizasyonu kişiler tarafından tam olarak 

belirlenirken, karın ve göğüs boşluğundaki iç organlardan kaynaklanan 

ağrıların yeri kişiler tarafından tam olarak belirlenememektedir. İç organların 

ağrıları genellikle organlardan çok farklı yerlerde hissedilebilmektedir (Demco, 

2000; Arendt-Nielsen, 2001).  

Yansıyan ağrı (vuran ağrı), ağrılı uyaranın bulunduğu yerden farklı bir 

yerde algılanmasına denir. Yansıyan ağrı, yayılan ağrı ile karıştırılmamalıdır. 

Örneğin kalp krizi (miyokart infarktüsü) ağrısının göğüs bölgesi haricinde sol 

boyun, sol çene ve sol kolda olmasına yansıyan ağrı denir. Yayılan ağrı ise 

organ ağrısının organın bulunduğu bölgede hissedilmesine denir (Demco, 

2000). 

Yansıyan ağrı mekanizması hakkında günümüzde birçok fikir 

bulunmaktadır. Bu kitaptaki bahsedeceğimiz kanı ise en çok kabul edilen 

yansıyan ağrı mekanizmasıdır. Yukarıda bahsettiğimiz şekilde iç organların 

duyuları genellikle otonom sinir sisteminin simpatik bölümüne ait lifleri takip 

ederek spinal sinirler ile omuriliğe taşınır. Omuriliğin T1-L2 (3) segmentleri 

arasında simpatik sisteme ait bölüm bulunur. İç organlardan gelen ve ağrı 

duyusunu taşıyan genel visseral afferent lifler, bu segmentlerde ve omuriliğin 

gri cevherinde yer alan sensitif nöronlarda sonlanır. Ağrı duyusu buradan 

itibaren ağrı yollarını takip eder ve omurilikten yukarı doğru taşınarak beyin 

korteksinde bulunan ağrı bölgesinde sonlanır ve ağrı duyusu algılanmış olur. 

Bununla birlikte göğüs ve karın bölgesindeki dermatomları oluşturan spinal 

sinirlerin içinde afferent lifler de aynı yolları takip ederek aynı segmentlerdeki 

sensitif nöronlarda sinaps yapar ve sonlanır. Buradan itibaren ise aynı şekilde 

omurilikteki yolları takip ederek beyin korteksindeki ağrı bölgesinde sonlanır 

(Şekil 5). Bu nedenle beyin korteksi, aynı sensitif nöronda ve aynı ağrı yollarını 

takip ederek gelen bu ağrı stimuluslarının hangisinden kaynaklandığını ayırt 

edemez ve ağrı duyusunu her iki bölgeye de verir. Bu nedenle ağrı, o 

segmentteki sensitif nörona ait dermatom bölgesinde veya organın duyusunu 
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taşıyan sinire ait dermatom bölgesinde de hissedilir (Şekil 6) (Elhan, 2020; 

Murray, 2009; Melzack, 2003).  

  

 

Şekil 5. Duyusal liflerin omuriliğe taşınması (Paulsen, 2015). 

 

Yansıyan ağrının yeri, şiddeti ve boyutu ile alakalı tartışmalı durumlar 

mevcuttur ve bu durumlar bahsettiğimiz mekanizma ile tam olarak 

açıklanamamaktadır. Yansıyan ağrının boyutu veya şiddeti, devam eden ağrının 

yoğunluğu ve süresi ile alakalı olarak değişir. Yansıyan ağrı, her zaman 

olmamakla beraber ağrının asıl kaynağının bulunduğu vücut yarımında 

hissedilir. Bunun aksine bacağın ön kısmında bulunan bir kasa uygulanan ağrı 

stimulusu sonrası ayak bileğinin arka kısmında yansıyan ağrı 

hissedilebilmektedir. Ağrı uyarısının başlangıcından sonra yansıyan ağrının 

başlangıcı arasında bir gecikme olması bu mekanizma ile tam olarak 

açıklanamamaktadır. Bir diğer açıklanamayan durum ise lokal ağrı ile yansıyan 

ağrının şiddetinin farklı oranlarda olmasıdır (Murray, 2009; Demco, 2000).  

Yansıyan ağrı, geçmişte oluşan bir sinir hasarının göstergesi olabilir. 

Örneğin, kişinin çocukluğunda geçirdiği bir yaralanma ile yüzüne ve sırtına 

dokunulması ile ağrı duyması buna örnektir. Bunun nedeni ise muhtemel sinir 

hasarı sonrası yansıyan ağrı bölgelerini hassaslaştıran sinir rejenerasyonundan 

kaynaklanmaktadır. Bu durum fantom uzuv sendromu ile karıştırılmamalıdır. 

Fantom ağrı, kişinin kesilen vücut uzvunun sanki kesilmemiş gibi ağrısını 

hissetmesi durumudur (Murray, 2009; Arendt-Nielsen, 2001). 
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Şekil 6. Yansıyan ağrı bölgeleri (OrchardHealthClinic) 

 

7.1.  Organlara ait yansıyan ağrı bölgeleri ve mekanizmaları 

7.1.1. Kalp  

Kalp (CorL, CardiaGr, HeartEn), her iki akciğer arasında, göğsün tam 

ortasında hafif sol tarafa yakın ve diaphragma’nın üzerinde bulunur. Bu 

nedenle kalbin primer ağrısı bu bölgede hissedilir. Kalbin duyu iletimi T1-T5 

simpatik segmentlerden gelir. Bu segmentlere ait dermatom sahalarından 

dolayı (Tablo 1, Şekil 4) özellikle myokard infarktüsü (kalp krizi) gibi kalbe ait 

patolojilerde ağrı sol göğüs, sol boyun, sol omuz ve sol kolun ve önkolun iç 

yüzünde küçük parmağa kadar yansıyabilir (Şekil 7). Ağrının sadece sol tarafta 

görülmesinin nedeni ise kalbe ait liflerin ve dermatom sahalara ait liflerin 

omuriliğin sol kısmındaki sensitif nöronlarda sinaps yapmasıdır. Bazı 

durumlarda ağrı yansıması sol çeneye hatta dişlere ve karın üst kısmında da 

hissedilebilir. Bu nedenle kalp krizi ağrısı mide ağrısı ile karıştırılabilir. 

Özellikle yüksek efor veya aktivite sonrası sol çene bölgesinde şiddetli ağrı 

veya uyuşukluk hissi nadiren de olsa kalp krizinin nedeni olabilir. Bu nedenle 

diş ağrısının dişlerden kaynaklı olup olmadığı kontrol edildikten sonra diğer 

seçenekler göz önüne alınmalıdır.  
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Şekil 7. Kalbe ait yansıyan ağrı bölgeleri 

7.1.2. Karaciğer ve Safra Kesesi  

Karaciğer (HeparL, LiverEn), karın boşluğunun en büyük ve vücudun en 

önemli organlarından birisidir. Karaciğerin büyük bölümü karın boşluğunun 

sağ üst tarafında yer alırken bir kısmı da karın üst-orta kısmında yer alır. 

Karaciğerin yeri nefes alıp vermeye ve vücut pozisyonuna göre değişebilir. En 

üst sınırı, sağ tarafta (özellikle nefes vermede) 4.-5. kaburganın arasında 

bulunurken sol tarafta ise biraz daha aşağıda yer alır. Safra kesesi (Vesica 

biliarisL, GallbladderEn) ise karaciğerin alt yüzünde ve karaciğere yaslı olarak 

bulunur. Safra kesesi ise karın ön duvarında, sağ 9. kaburganın orta kısmında 

(Murphy noktası) bulunur. Karaciğerin primer ağrısı bu bölgede hissedilir 

(Şekil 6).  

Karaciğer ve safra kesesinin ağrısını taşıyan genel visseral afferent lifleri 

T7-T9 omurilik segmentlerinden gelir (Tablo 1). Safra kesesi ve karaciğere ait 

ağrı duyusu (siroz vb. patolojilerde) karın sağ üst kadranında, göğüs kafesinin 

sağ alt kısmında ve aynı segmentlere ait sağ sırt bölgesinde duyulur. Karaciğer 

ve safra kesesine ait yansıyan ağrı özellikle sağ omuz, sağ kürek kemiği üstü 

ve boynun sağ yarısında hissedilir. Bunun nedeni ise karaciğerin üzerini örten 

peritonun (karın içi organları saran zar) duyusunu C3-C5 omurilik 

segmentlerinden orijin alan nervus phrenicus’un almasıdır. Nervus phrenicus 

ve C3-C5 spinal sinirleri omurilikte aynı sensitif nöronlarda sinaps yaptığından 
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dolayı yansıyan ağrı bu kısımda gerçekleşir. Bu segmentlerin dermatom alanı 

ise Şekil 4’te belirtilmiştir. 

7.1.3. Akciğer ve Bronşlar  

Akciğerler (PulmoL, PneumonGr, LungEn), göğüs boşluğunun her iki 

tarafında bir çift olarak bulunur. Göğüs boşluğunun çoğunluğunu 

doldurduğundan dolayı primer ağrıları göğüs kafesinin tümüne yansır. Akciğer 

ve bronşlara (BronchusL) ait patolojik rahatsızlıklarda (bronşit, akciğer kanseri 

vs.) ağrı bölgesi T2-T4 dermatom bölgelerinde hissedilir. Akciğerleri saran 

plevra’nın duyusunu nervus phrenicus’un taşıması nedeniyle her iki akciğere 

ait ağrı yansıması omuz bölgesi, boynun alt kısımları, kürek kemiği üst 

kısımlarda hissedilebilir (Şekil 6).  

Göğüs kafesi ağrıları sık sık göğüs kafesini saran kas (myalji) ve deriden 

de kaynaklanabilir. Bu ağrılar, hangi dermatom bölgesine ait ise o bölgede 

yaygın olarak bulunur. Bu ağrılar özellikle, kalp ve akciğer ağrıları ile 

karıştırılmamalıdır. Kas ve deriden kaynaklanan ağrılar, mekanik uyaranlara 

cevap verebilir yani hareket ile artıp azabilirler. Sinir sıkışması ve kas spazmı 

gibi durumlarda buna yönelik tedavi uygulanması ağrıyı geçirirken akciğerlere 

bağlı ağrı ise değişmez.      

7.1.4. Mide ve Pankreas 

Mide (GasterGr, StomachEn), karın boşluğunun üst-orta kısmında ve biraz 

da sola yakın olarak bulunur. Midenin yeri ise içindeki muhtevaya, komşu 

olduğu organlara ve kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle, mide ağrısı tipik 

olarak karın üst orta bölümünde, sternum kemiğinin en alt kısmında hissedilir. 

Mide ağrısı özellikle mide ülseri, gastrit, hazımsızlık ve mide ağrısı gibi 

durumlarda görülür. Mide, torakal bölgenin alt kısımlardan simpatik lifler 

aldığı için (Tablo 1) ağrı yansıması bu dermatomlara ait sırt bölgesinde de 

hissedilebilir.  

Pankreas (Pancreas), karın boşluğunun arkasında, omurganın önünde, 

hemen hemen yatay durumda bulunur. Göbeğin hemen üst kısmında ve 

midenin arkasında yer alan pancreas’ın bir kısmı orta hattın sağında bir kısmı 

solunda bulunur. Pancreas’dan kaynaklanan ağrı impuls’ları splanik sinirler ile 

(T6-T10) birlikte omuriliğe giderler. Bu nedenle pankreatit ve pankreas kanseri 



105 | TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR 

 

gibi rahatsızlıklarda ağrı, mide ile aynı bölgede (Tablo 1) göbek seviyesinin üst 

kısmında orta hatta hissedilir (Şekil 6).     

7.1.5. Mesane (Miksiyon hissi)  

Mesane (Vesica urinariaL, BladderEn), idrarı depo eden kas ve zarlardan 

yapılmış içi boş bir kesedir. İçi boş olduğunda tamamen pelvis boşluğunda, 

dolu olduğunda ise karın boşluğunun alt kısmında bulunur. Ön duvarı, karın ön 

duvarının alt kısmının arkasına yaslanmış olarak bulunur. Mesane’nin ağrısı ya 

da mesane doluluk hissi (miksiyon), T12-L2 omurilik segmentlerine simpatik 

lifler ve omuriliğin S2-S4 segmentlerine parasimpatik lifleri ile gider. Bu 

segmentlere ait dermatom sahalarından dolayı (Tablo 1), miksiyon hissi, kasık 

bölgesinde, karın ön duvarının alt kısmında, erkeklerde penis, kadınlarda ise 

labium majus’da ve uyluğun ön ve iç kısmında hissedilir (Şekil 6).  

7.1.6. Böbrekler  

Böbrekler (RenL, En, NephrosGr), karın arka duvarına yaslı olarak T12 bel 

omuru ve L3 bel omuru arasında sağ ve solda iki adet bulunur. Sol böbreğin üst 

ucu 12. kaburganın seviyesine (sağ böbrek karaciğerden dolayı 11. kaburga) 

kadar uzanır. Ağrısı özellikle tüm bel bölgesinde kolik tarzda keskin ve batıcı 

bir ağrı şeklindedir. Özellikle böbrek taşı vakalarında kolik ağrı, nefes alıp 

vermeyi bile güçleştirecek şekilde olabilir. Böbrekler sağda ve solda çift 

bulunduğundan ve T10-L1 segmentlerinin dermatom sahalarından dolayı 

yansıyan ağrısı göbek seviyesinin altında tüm bel bölgesinde, kasık bölgesinde 

ve uyluk iç kısmında hissedilebilir (Şekil 6).  

7.1.7. Appendix vermiformis 

Appendix vermiformis, kör bağırsağın alt ucunda bulunan solucan 

şeklinde bir çıkıntıdır. Vücudun savunma mekanizmasında görev alan lenfoid 

bir yapıdır. Karın bölgesinin sağ alt kadranında yer alır. Apandisit (appendix’in 

iltihaplanması) durumunda ağrı, göbeğin alt kısmında ve göbek seviyesinde, 

sağ alt kadranda yaygın olarak bulunur (Şekil 6).  

 

7.1.8. Ovaryum (Yumurtalık)  

Kadınlarda ovum denilen yumurta’nın üretilmesi ve hormon 

salgılanmasında (östrojen ve progesteron) göre alan ovaryum (OvariumL), os 
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coxae’nin (leğen kemiği) yan duvarına yerleşik olarak bulunur. Simpatik 

sinirleri T10-T11 segmentlerinden geldiğinden dolayı (Tablo 1) yansıyan ağrısı 

göbeğin alt kısmında, sağ ve sol alt kadranlarda ve kasıklara yakın olarak 

hissedilir (Şekil 6).  

7.1.9. Yemek borusu  

Yemek borusu (OesophagusL), yaklaşık 25 cm uzunluğunda kastan 

yapılmış boru şeklinde bir organdır. Yutak ve mide arasında yer alır. Altıncı 

boyun omuru seviyesinden başlar ve T11 omur seviyesinde ve karın boşluğunun 

üst kısmında mide ile birleşir. Seyri çoğunlukla omurların ön yüzünde devam 

eder. Üst kısmının ağrı duyusu T1-T5 simpatik liflerle, alt kısmı ise T5-T6 

simpatik liflerle seyrederek omuriliğe ulaşır (Tablo 1). Bu nedenle ağrısı 

genellikle sternum’un arkasında seyreder (Şekil 6).  

 

7.1.10. Defekasyon hissi (Dışkılama) 

Defekasyon hissi, kalın bağırsağın son kısmı olan rectum’un dolması ile 

gerçekleşir. Rektum, sakrum kemiğinin önünde bulunur ve anal kanal ve anüs 

ile devam eder. Defekasyon hissi impulsları spinal sinirler aracılığı ile 

omuriliğin S2-S4 segmentlerine gider. Bu nedenle defekasyon hissi veya ağrı 

duyusu kuyruksokumu bölgesinde ve kalça bölgesine yaygın olarak hissedilir. 

Diyare (ishal) durumunda ise rektum dolu olmasa bile kalın bağırsak 

içerisindeki düz kasların kasılması nedeniyle (kas spazmı) karın alt kadranlarda 

yaygın bir ağrı hissedilebilir. 

 

7.1.11. Paranazal sinüsler 

Paranazal sinüsler (sinus paranasales), 4 adettir ve frontal (alın kemiği), 

maxilla (üst çene kemiği), ethmoid (kalbur kemiği) ve sphenoid kemik 

içerisinde bulunan boşluklardır (Şekil 8). Bu boşlukların içi mukoza ile kaplı 

olup kafa ağırlığını hafifletmek, ses rezonansını sağlamak, solunum havasını 

nemlendirmek ve solunan havanın içindeki partikülleri temizlemek gibi 

fonksiyonları bulunur. Bu yapılar bir kanal aracılığıyla burun boşluğuna 

bağlanırlar ve drenajları bu şekilde gerçekleşir. Bu yapıların bakteri veya 

virüsler nedeniyle oluşan enfeksiyöz durumuna sinüzit (rinosinüzit) denir ve 

yaygın olarak sinus frontalis ve sinus maxillaris patolojisi görülür (Elhan, 

2020). 
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Şekil 8. Paranazal sinüsler 

 

Maksillar sinüzit, sinus maxillaris’in iltihaplanmasıdır. Sinus maxillaris, 

paranazal sinüslerin en büyüğü olup iltihabi durumu çok yaygın olarak görülür. 

Sinus maxillaris, maxilla’nın (üst çene kemiği) içinde, orbita’nın altında ve 

elmacık kemiğinin (os zygomaticum) derininde bulunur. Maksillar sinüzite ait 

yansıyan ağrı, üst çene bölgesine, göz çukuruna ve göze (orbita) yansıyabilir. 

Bu nedenle diş ağrısı ile karışabilmektedir (Şekil 9).  

Frontal sinüzit, sinus frontalis’in iltihabi durumudur. Sinus frontalis, 

kaşların bulunduğu bölgenin derin planında frontal kemik içinde yer alır. 

Frontal sinüzit vakalarında yansıyan ağrı, orbita’ya, alın bölgesine ve burun 

köküne doğru yayılabilir (Şekil 9).  

 

7.1.12. Yanık ağrısı mekanizması 

Yanık, aşırı derecede ısı, radyasyon, elektrik ve kimyasal maddeye 

maruz kalma sonucu deride oluşan hasara denir. Yanık derinlik ve şiddet 

derecesine bağlı olarak hafif yanıktan ağır yanığa doğru birinci, ikinci ve 

üçüncü derece yanık olarak sınıflandırılır. Yanık vakalarında, farklı düzeylerde 

ve farklı tiplerde ortaya çıkan ağrı tipleri bulunur. Yanık vakalarında çeşitli 

sinirsel ve kimyasal mekanizmalar ağrıyı oluşturmaktadır. Yanık oluşumundan 

sonra akut inflamatuar bir süreç başlar. Oluşan ağrı duyusu bölgede bulunan 

nosiseptörler tarafından algılanıp ağrı impulsu spinal sinirler ile taşınarak 

omurilikteki sensitif nöronlarda sonlanır. Buradan itibaren ağrı impulsu birçok 

farklı yollar ile (tractus spinoreticularis, tractus spinothalamicus) beyin 

korteksine ulaşır. Özellikle formatio reticularis denilen bir yapı beyin sapında 
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bulunur ve yanık ağrısı ile alakalıdır. Yanık ağrısının oluşumu kompleks bir 

duyu olup formatio reticularis, yanık ağrısının yanığın bulunduğu bölgeden 

daha geniş bir bölgede hissedilmesini sağlar (Wikipedia).  

 

7.1.13. Diş ve dişetleri 

Üst dişlerin sinirsel innervasyonu nervus maxillaris ile alt dişlerin 

innervasyonu ise nervus mandibularis ile olur. Bu nedenle köpek dişi veya azı 

dişinde meydana gelen bir problemin ağrısı o çenenin tamamına yansıyabilir. 

Ayrıca üst molar (azı) dişlerinde olabilecek bir problem yanak bölgesinin 

tamamına yansır ve maksillar sinüzit ile karıştırılabilir.  

Dişlerin ağrısı ve diş çürükleri bazı nadir durumlarda farklı patolojilere 

neden olabilir. Özellikle dişlerde olan herhangi bir sorun sırt dahil birçok 

organa aksedebilir. Nedeni belli olmayan kronik sırt ağrılarında diş veya çene 

problemleri göz önüne alınmalıdır. Bunun en bilinen nedeni ise çene eklemi 

bozuklukları neticesinde bireyin bunu kompanse etmek için boyun ve sırt 

kasları üzerine yük bindirmesidir. Kalp krizi ağrısı ile bazı durumlarda diş 

ağrısı ile kendini gösterebilir (Wikipedia).  

 

7.1.14. Baş Ağrısı 

Baş ağrısı, yüz, baş veya boyundaki ağrının belirtisidir. Birçok durumun 

bir sonucu olarak ortaya çıkabilir (Şekil 9). Bu nedenler arasında, 

dehidratasyon, yorgunluk, uykusuzluk, stres, viral enfeksiyonlar, yüksek ses, 

kafa travması, soğuk yiyecekler ve paranazal sinüsler yer alır. Baş ağrısı, tüm 

fiziksel rahatsızlıklar arasında en sık yaşanan ağrılardan biridir. Baş ağrısının 

ayrımı nörolojik muayene ile yapılabilir (Wikipedia). 

En tipik baş ağrısı migrene bağlı ağrıdır. Başlıca, zonklayan (pulsing) 

baş ağrısı, fotofobi (ışığa duyarlılık), bulantı ve fonofobi (ses duyarlılığı) ile 

kendini gösterir (Wikipedia).  

 

 

Şekil 9. Baş ağrısı bölgeleri ve tipleri (Yee, 2020). 
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TANIM 

Serebral Palsi’nin zorlu geçen doğum süreci sonrasında oluştuğunu 

söyleyen ve bu hastalığı Little Hastalığı olarak isimlendiren kişi İngiliz 

ortopedist Dr.William Little’dır. İlerleyen yıllarda Sigmund Freud yaptığı 

çalışmalar sonucunda doğum esnasında olduğu gibi hamilelik süresince de 

Serebral Palsi’nin gerçekleşebileceğini söylemiştir. Burgess ve Phelps bu 

hastalığa Serebral Palsi ismini vermiştir.  

“Uluslararası Serebral Palsi Tanı ve Sınıflama Çalışması Grubu” 

Serebral Palsi’yi fetal ve yenidoğan beyninde oluşan, ilerleyici olmayan 

bozuklukların neden olduğu, aktiviteyi sınırlandıran, hareket ve postür 

gelişimindeki kalıcı hasar olarak tanımlamıştır. Motor bozukluğa ek olarak 

farklı problemlerde seyretmektedir. Epilepsi, sekonder kas iskelet sistemi 

hasarları, duyu, algı, iletişim, kognitif, davranış bozuklukları bu problemlere 

örnektir.  

EPİDEMİYOLOJİ 

Serebral Palsi çocukluk çağında seyreden nöromusküler bir hastalık 

olmakla beraber nörogelişimsel bozukluğun görüldüğü en yaygın hastalıktır. 

Görülme sıklığı toplumlar arası farklılık göstermesine rağmen 1000 canlı 

doğumda 2-3 olarak sayı belirlenmiştir.  

Serdaroğlu ve ark. yaptığı çalışmaya göre Türkiye de 1000 canlı 

doğumda 4.4 oranında görülme sıklığı tespit edilmiştir.  

Ülkemizde bu sıklıkta görülmesinin sebebi birçok faktöre 

bağlanmaktadır. Bu faktörler arasında akraba evlilikleri, beslenme 

bozuklukları, bebeklerin bakım koşulları, zor doğum gibi birçoğu yer 

almaktadır. 

Serebral Palsi’nin görülme sıklığı cinsiyete bağlı olarak da değişkenlik 

gösterebilmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında erkeklerde görülme 

oranının daha fazla olduğu saptanmıştır.  

ETİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ 

Serebral Palsi’ye sebep olan etmen beyin hasarıdır. Beyin hasarı doğum 

öncesinde, doğum sırasında ve sonrasında görülebilmektedir.  

Prenatal dönem hamilelik döneminden doğuma kadar geçen zamanı, 

perinatal dönem ise doğumun meydana gelmesine kadarki süre ve doğumdan 
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sonraki ilk 7 günü kapsarken postnatal dönem de 2,5-3 yaşına kadar geçen 

süreyi kapsamaktadır.  

Gelişen teknolojiyle birlikte yeni doğanlar üzerinde yapılan çalışmalar 

ve gelişmeler mortalite oranında azalmayı sağlamıştır. Bunun yanında yüksek 

riskli bebek oranı artmıştır. Bunun sebebi prematür ve düşük ağırlıklı doğan 

bebeklerin yaşatılabiliyor olmasıdır. Sonuç olarak prenatal nedenler artış 

gösterirken doğumdan kaynaklı sorunlar azalmıştır.   

Serebral Palsi prenatal, perinatal, postnatal dönemlere göre farklılıklar 

göstermektedir. Prenatal dönemde sosyoekonomik nedenler, Rh uyuşmazlığı, 

prenatal beyin kanaması, maternal hastalıklar, serebral gelişim bozuklukları, 

toksemi, plesantal yetmezlik, intrauterin enfeksiyonlar, radyasyon, çoğul 

gebelik, ilaç sigara alkol kullanımı, genetik nedenler, kromozomal bozukluklar 

hastalığa sebep olmaktadır.  

Perinatal dönemde ise düşük Apgar skoru, vajinal kanama, kordon 

dolanması, bradikardi, enfeksiyon, travma, hipoksi, düşük veya yüksek doğum 

ağırlığı, zor veya müdahaleli doğum, prematüre doğum hastalığa neden 

olmaktadır. 

Postnatal dönemde ise koagülapati, anoksi, konvülsiyonlar, intrakranial 

kanama, hipoglisemi, tümörler, bebeklikte meydana gelen travmalar, yüksek 

ateşli hastalıklar, zehirlenmeler, enfeksiyonlar hastalığı tetiklemektedir.  

SEREBRAL PALSİ’DE SINIFLANDIRMA 

Serebral Palsi birçok faktöre göre sınıflandırılmaktadır. Etkilenen vücut 

kısımları, tonus değişiklikleri, hareket bozukluğunun tipi, beyindeki lezyonun 

yeri bu faktörler arasındadır. Güncel sınıflandırma ekstremite tutulumuna ve 

klinik tipe göre olmaktadır. Ekstremite tutulumuna göre sınıflandırma Tablo 

1.’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Ekstremite tutulumuna göre Serebral Palsi sınıflandırılması  

Ekstremite Tutulumu Tanımı 

Kuadriparezi (Tetraparezi) Gövde, dört ekstremite, boyun ve yüzün 

etkilenmesidir. 

Hemiparezi Vücudun bir yarısı olmak üzere aynı taraf alt 

ve üst ekstremitenin etkilenmesidir.  

Diparezi Dört ekstremite tutulmaktadır fakat alt 

ekstremite daha fazla etkilenmiştir. 

Triparezi Bir üst ekstremite, iki alt ekstremite 

tutulmuştur.  

Monoparezi Bir ekstremite tutulmuştur. 

Çift hemiparezi Dört ekstremite de tutulmuştur fakat üst 

ekstremite daha fazla etkilenmiştir. 
 

Son zamanlarda Avrupa ülkelerinde daha aktif olarak kullanılan 

sınıflandırma programı Avrupa SP İzleme Grubu (Surveillance of Cerebral 

Palsy in Europe/SCPE) tarafından sınıflandırma belirlenmiştir. Bu programı 

göre Serebral Palsi spastik, diskinetik, ataksik olarak olarak sınıflandırılmıştır 

ve Tablo 1.1.’de gösterilmiştir.  

Tablo 1.1.: SPCE’nin SP sınıflandırması 

Diskinetik SP Distonik 

Korea 

Atatonik 

İntermittant spazm, primitif 

refleks paternleri, tekrarlı 

istemsiz kontrol dışı hareketler 

görülmektedir. 

Ataksik SP  Hareketlerin anormal ritim ve 

kuvvette yapılmasına sebep 

olan kas kontrolü kaybı 

meydana gelmektedir. 

Spartak SP Unilateral Spastik SP 

 

Patolojik refleksler 

görülmektedir. 

 Bilateral Spastik SP Piramidal belirtiler 

Reflekslerde artış 

Anormal postür veya hareketler  

Tonus artışı ile sonuçlanır. 
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Spastik Tip SP 

Klinikte en yaygın görülen tipdir. SP tanısı konulan çocukların %70-

80’ini kapsar. Kas pasif harekete karşı fizyolojik bir direnç gösterir ve buna 

spastisite denir. Üst motor nöron hasarlarında görülmektedir.  

Spastik tip SP’nin özellikleri arasında calcaneus’un varus ve valgusu, 

femoral anteversion, acetabular displazi, thoracolumbar skolyoz, kalça 

subluksasyonu, uzun süre spastisite nedeniyle gelişen kas- iskelet sistemi 

deformiteleri, kas zayıflığı, denge düzeltme ve koruyucu reaksiyonlarda 

yetersizlik, eklem hareket açıklığında azalma, kas tonusunda artış, hiperrefleks 

görülmektedir.  

Spastik tip SP unilateral ve bilateral olmak üzere iki şekilde incelenir. 

1) Unilateral Serebral Palsi: Vücudun tek bir yanında tutulum 

olmaktadır. Üst ekstremite de görülen motor aktivite kaybı alt 

ekstremiteye kıyasla daha fazladır. Motor yetersizlikler farklı 

seviyelerde oluşabilmektedir. Kişi normal postürünü sağlayamaz ve 

hareketlerinde asimetri meydana gelir. Bundan dolayı eş zamanlı 

resiprokal simetrik fonksiyonel hareketlerin sağlanması güçleşir.  

2) Bilateral Serebral Palsi: Diparetik SP’de alt ekstremite de spastik 

tutulum yaygınken üst ekstremite de hafif motor yetersizlik 

görülmektedir. Bunların yanında ince motor becerilerde kayıp 

oluşmaktadır. Alt ekstremite tutulumu ayaklarda halluks valgus, 

ayakta ekin ve varus deformitesi, dizde hiperekstansiyon ve 

fleksiyon, kalçada adduksiyon, fleksiyon ve iç rotasyon şeklinde 

görülmektedir.  

Kuadriparetik SP en yaygın formdur. Bebeklerde ilkel reflekslerin 

güçlüdür ve devamlılık göstermektedir. Gövde ve dört ekstremite tutulumu 

görülmektedir. Motor bozukluk artar ve bununla birlikte alt ekstremite de 

kontraktür daha fazla görülür. Omurga ve kalça problemleri oluşur ve bu durum 

oturma dengesini olumsuz bir şekilde etkiler.  

Diskinetik Tip SP 

Kontrolsüz, istemsiz, tekrar etmesiyle kendini gösteren normal olmayan 

duruş ve hareket kayıpları olarak tanımlanmaktadır. Devamlı olmamakla 



117| TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR 

 

birlikte sterotipik hareketlerde görülmektedir. Anormal duruş ve hareketlerin 

yanında hipotoni de görülmektedir. 

Üst ekstremite tutulumu daha yaygındır. Stres, yorgunluk ve belli bir 

hedefe yönelik hareket etme anormal hareket de artışa neden olur.  

Hasta bir harekete başlarken kontrol sağlayamaz. Hareketler istemsiz 

gerçekleşir. Koordinasyon sağlamak zordur. Bu gibi durumlar aktivitenin 

gerçekleşmesini zorlaştırır. Bu hastalarda disfaji sıklıkla görülmektedir. Yutma 

problemleri, bulbar problemler yaygındır. Kas tutulumu sebebiyle dizartri 

meydana gelir. Bu belirtilere ek salya da görülmektedir. 

Sensorinöral işitme kaybı çok sık görülmektedir. Bu kayıp iletişim 

kurmada sorun yaratır. İletişim problemi bilişsel gerilik olarak algılanabilir. 

Fakat bilişsel durum normaldir. Bazal ganglionlarda ağır anoksi ve 

hiperbilirübinemi sonucunda hasar görülür. Bu durum ilkel refleksleri baskın 

forma dönüştürür. 

Diskinetik SP, spastik SP’ye göre daha fazla deformite içermektedir. 

Diskinetik tip SP de deformite dağılımı daha farklıdır. Vakaların yarısında 

öğrenmede ciddi derecede güçlük, iletişim bozukluğu ve epilepsi 

görülmektedir. İşitme bozuklukları daha baskındır. %11-38’inde işitme kaybı 

görülmektedir.  

Diskinetik SP de görülen kas iskelet sistemi problemleri arasında yaygın 

temporomandibular eklem problemleri, cervical spinal subluksasyon, 

eklemlerde hipermobilite, güçsüzlük, kalça ekleminde ve omurgada asimetri 

yer almaktadır.  

Ataksik Tip SP 

Cerebellum’da çıkan yolların defisitinden kaynaklı hasar sonucu 

görülmektedir. Denge ve koordinasyonun bozulması, ritmik ve süreli 

hareketlerin azalması, pozisyon duyu algısının işlev görmemesi hastalığın 

karakteristik özelliğidir. Ataksik çocuklarda yürüme probleminden önce 

hipotoni görülmektedir. Bu çocuklarda yürüme eylemi gecikir. Yürümeye 

başladıklarında geniş destekli yüzeyde yürürler. Ataksi, yürürken daha belirgin 

hale gelir. Ataksi için ayırt edici özellik dengenin bozulmasıdır.  

SEREBRAL PALSİ’DE KLİNİK BELİRTİ 

Bebeğin 1 yaşına kadar geçirdiği her ay farklı belirtiler gözlemlenir.  
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1 aylık bebekte uyaranlara az cevap verme, kusma, emme bozuklukları, 

sürekli laterjik olma ve konvülsiyonlar görülmektedir. 2 aylık bebekte kaslarda 

aşırı gevşeklik veya sertlik, tonik boyun ve moro refleksinin yokluğu, çapraz 

ekstansiyon refleks kaybı görülmektedir. 3 aylık bebekte nistagmus, 

opistotonus, anneye bakmama, gülmeme, çevresel uyaranlara cevap vermeme 

gibi belirtiler görülmektedir.  

4 -7 aylık bebekte kortikal başparmak, strabismus, baş kontrolünün 

gelişmemesi, moro ve ATBR refleksinin devam etmesi gibi belirtiler 

görülmektedir. 8 aylık bebekte bacakların adduksiyonda durması, her iki bacak 

ile tekme atması, gövde kontrolünün zayıf olması, dönme ve oturmanın 

olmaması gibi belirtiler görülmektedir. 

10 aylık bebekte verilen yiyeceği alamaması ve ağzına götürmemesi, 

salya kontrolünün olmaması, oral motor fonksiyonlarda kayıp, emeklemenin 

olmaması, adı ile çağrıldığında tepkisiz kalması gibi belirtiler görülmektedir. 1 

yaşındaki bebek ise destekli yürüyemez, bacakları adduksiyondayken parmak 

ucunda yürür.  

SEREBRAL PALSİ’YE EŞLİK EDEN PROBLEMLER 

Mental retardasyon: En sık görülen problemdir. Nedenleri arasında 

prematür doğum ve düşük doğum ağırlığı yer almaktadır. Daha çok bilateral 

spastik tip Serebral Palsi’li olgularda görülmektedir. Bu oran %70’den fazladır. 

Motor yetersizliğin artmasına bağlı olarak mental retardasyon da artar. 

Epilepsi: Görülme sıklığı SP’nin tipine göre değişkenlik göstermektedir. 

Kuadriplejik tip SP’li olgularda görülme sıklığı %50-%94 arası değişmektedir. 

Hemiplejik tip SP’li olgularda görülme sıklığı %30 oranındadır. Diplejik ve 

ataksik tip SP’li olgularda %16-%27 oranındadır. Epilepsi görülme oranı 

kognitif bozukluğu olan bireylerde daha fazladır.  

Gastroentestinal Sistem Problemleri: Ele alınan çalışmalarda SP’li 

olguların %74’ünde konstipasyon görülmektedir. Buna ek kusma ve 

gastroözefagial reflü de meydana gelmektedir. 

Görme Problemi: Şaşılık en sık görülen problemler arasında yer 

almaktadır. Kortikal körlük, ambliyopi, nistagmus, miyopi, görme alanı defekti 

diğer görülen problemler arasındadır.  
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İşitme Problemleri: Hiperbilurubinemi, intrauterin enfeksiyon, ototoksik 

ilaca maruz kalma gibi sebepler işitme problemlerine neden olmaktadır. %12 

oranında işitme problemi görülmektedir.  

Akciğer Problemleri: Genellikle aspirasyon pnömonisi görülmektedir. 

Görülme nedeni oromotor yetersizlikle birlikte gastroözefagial reflünün 

gözükmesi ve yeterli düzeyde öksürülmemesine bağlıdır. 

Üriner Problemler: Yapılan çalışmalar sonucunda sık idrara çıkma, 

noktüri, ani idrara çıkma isteği gibi problemler kaydedilmiştir. SP’li olgularda 

üriner yakınmalar görülmektedir.  

Oromotor problemler: Oral motor fonksiyon problemleri görülmektedir. 

Bu problemler arasında dil, dudak, çiğneme kasları, facial kaslarda güçsüzlük 

ve koordinasyon problemi yer almaktadır. Bu problemlerle birlikte disfaji, 

dizartri, salya akıtma, inkomplet dudak kapanması, hiperaktif öğürme refleksi, 

emme güçlüğü görülmektedir.  

Dental Problemler: Serebral palsi’li olgularda antiepileptik kullanımına 

bağlı gingival hiperplazi, beslenme bozukluğuna bağlı çürük, spastisiteye bağlı 

maloklüzyon, hiperbilurubinemi nedeniyle diş minesi bozukluğu meydana 

gelmektedir. Bu olgularda diş çürüme riski de fazladır.  

SEREBRAL PALSİ’DE KLİNİK DEĞERLENDİRME 

Anamnez 

İlk olarak anamnez de gebelik süreci hakkında sorular sorulur, bebeğin 

doğum öyküsü alınır ve postnatal safhadaki riskler değerlendirilir.  

Motor gelişim aşamalarında herhangi bir gecikme olup olmadığı kontrol 

edilir, etyolojik risk faktörleri sorgulanır. Kaba motor, ince motor, kişisel, 

sosyal ve dil gelişimi incelenir.  

Kas İskelet Sistemi Muayenesi 

Üst ekstremite muayenesi ve alt ekstremite muayenesi olarak ele alınır.  

1)Üst Ekstremite Muayenesi  

Serebral Palsi’li olgularda aktif hareket ve pasif hareket gonyometre ile 

ölçülür, hastada kontraktür ve spastisite varlığı değerlendirilir. 
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2)Alt Ekstremite Muayenesi 

Serebral Palsi’li hastalarda ayak bileği, diz ve kalça eklem hareket 

açıklıkları ölçülmektedir. Kontraktür ve spastisiteye yönelik özel testler 

uygulanmaktadır. 

Kalça Eklemi ve Kaslarının Muayenesi  

Thomas Testi 

M. iliopsoas kası test edilir. Kastaki spastisite ve kontraktür 

değerlendilir. İlk olarak her iki diz karına çekilir. Sonrasında test edilecek 

ekstremite bırakılır. Bırakılan diz ekstansiyona gelmez, fleksiyonda kalırsa m. 

iliopsoas’ın kısa olduğu sonucuna varılır. Eğer diz ekstansiyonda ise alt 

ekstremite yataktan kalkarsa m. rectus femoris ve kalça fleksörlerinin kısa 

olduğu sonucuna varılır.  

Duncan-Ely Testi 

M. rectus femoris kasının kontraktür ve spastisitesi değerlendirilir. Hasta 

prone pozisyonundayken test edilecek taraftaki diz fleksiyona getirilir. Bu 

durumda kalça da masadan ayrılırsa test pozitif çıkar. 

Gracilis Testi 

M. adductor longus ve m. gracilis kasına yönelik bir testtir. Kalça 

ekstansiyon pozisyonunda dizler sarkacak şekilde durulur. Sonrasında dizler 

ekstansiyona, kalça eklemi abdüksiyona getirilir. Kontraktür ya da spastisite 

varlığında kalça eklemi abdüksiyon hareketini daha küçük açıda 

gerçekleştirecektir.  

Staheli Testi 

Yüzüstü pozisyondayken bacaklar kalçadan itibaren muayene masasının 

dışında bırakılır. Test edilecek taraftaki kalça eklemi ekstansiyon pozisyonuna 

alınır. Diğer extremite fleksiyon pozisyonundadır. Eğer ekstremite tam 

ekstansiyona gelmiyorsa kalça ekleminde kontraktür varlığından söz edilebilir. 

Pendulum Testi 

Test edecek kişi Serebral Palsi’li hastanın arkasında göğüs bölgesinden 

onu kavrayarak yukarı kaldırır. Kalça kendiliğinden addüksiyona gidiyorsa 

adduktor kas spastisitesi olduğunu göstermektedir.  
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Phelps- Gracilis Testi 

Gracilis kasındaki spastisite ve kontraktür bu test ile değerlendirilir. 

Hasta yüzüstü yatar pozisyonda kalça ekstansiyon ve abdüksiyona, diz 

fleksiyona getirilir. Sonrasında diz ekstansiyona getilir. Eğer kalça eklemi 

adduksiyona giderse m. gracilis de spastisite olduğu söylenir. 

Diz Eklemi ve Kaslarının Muayenesi 

Patella’nın pozisyonuna bakılır. Patella normal pozisyonundan aşağıda 

mı yoksa yukarıda mı diye teyit edilir.  

Popliteal Açı Ölçümü 

Bu testi uygulamadaki amaç medial hamstring kasındaki kontraktürü 

belirlemektir. Birinci ölçüm olgu sırtüstü yatar pozisyonda kalça ve diz eklemi 

fleksiyona getirildikten sonra diz ekstansiyona getirilir ve ekstansiyon derecesi 

ölçülür. İkinci ölçümde normal pozisyonda diz ekstansiyona getirilerek yapılır. 

İki açı arasındaki fark Popliteal Açı derecesini verir.  

Posterior Kapsül Gerginliği 

Hasta sırtüstü yatar pozisyonda diz eklemi ekstansiyona zorlanır. Eğer 

muayene masasına diz eklemi değmezse posterior kapsül gerginliği tespit edilir. 

Ayağın Selektif Motor Hareketinin Değerlendirilmesi 

M. tibialis anterior kası kuvvetini ve istemli motor kontrolünü 

değerlendirmek amacıyla test uygulanmaktadır. Ayak bileği dorsifleksiyonu 5 

evrede değerlendirilir. 

Tablo 2: Ayağın Selektif Motor Hareketinin Değerlendirilmesi 

Evre Aktif Ayak Bileği Dorsifleksiyonu 

0 Aktif hareket yok. 

1 M. extensor hallucis longus ve m. extensor digitorum longus’ta 

aktivite mevcuttur. 

2 M. extensor hallucis longus ile m. tibialis anterior kasında da 

aktivite mevcuttur. 

3 Kalça ve diz de fleksiyon. M. tibialis anterior’un kasılması ile ayak 

bileğinde dorsifleksiyon vardır.  

4 Ayak bileğinde selektif dorsifleksiyon vardır. 
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Nörolojik Değerlendirme  

Nörolojik değerlendirmeye hastanın oryante olup olmadığına, çevreyle 

ilgisine, yaşıtlarına göre mental durumuna bakılarak başlanmaktadır. 

Konsültasyon istenerek işitme, görme, konuşma fonksiyonları da 

incelenmektedir. Çocuğun nöromotor gelişimi, istemsiz hareketler, istemli kas 

kontrolü ve kas gücü değerlendirilir. Kas tonusu ve refleksler Ashworth skalası 

ile değerlendirilmektedir.  

SP şüphesi olan çocuklarda erken bulgularda gözlenmektedir. Kalıcı 

primitif refleksler ve tonus anomalileri, gecikmiş motor gelişim, artmış derin 

tendon refleksi bu bulgular arasındadır. Farklı SP tiplerinde farklı belirtilerde 

görülmektedir. Spastik diplejik SP de ayak ucunda yürürken kolların fazla 

derecede abdüksiyona gitmesi, hemiplejik tip SP de ellerin asimetrik olarak 

kullanımı bu duruma örnektir.   

Tablo 3: Ashworth Skalası 

 Ashworth Skalası 

1 Eklem hareketine karşı direnç artışı yok. Normal tonus. 

2 Eklem hareketine karşı hafif direnç artışı var. 

3 Eklem hareketine karşı belirgin artmış direnç var hareket güçlükle 

tamamlanır. 

4 Ekstremite rijittir. Hareket ettirilemez. 

 

Tablo 4: Modifiye Ashworth Skalası 

 Modifiye Ashworth Skalası 

0 Tonus artışı yok. 

1 Hareket açıklığının sonunda yakalama ve gevşeme veya minimal bir 

direnç ile karakterize hafif tonus artışı. 

1+ Eklem hareket açıklığının yarıdan azı boyunca, minimal direncin 

izlendiği hafif kas tonusu artışı. 

2 Kas tonusu tüm eklem hareket açıklığı boyunca ve daha belirgin fakat 

eklemler kolayca hareket ettirilebiliyor.  

3 Pasif hareketi zorlaştıran belirgin tonus artışı. 

4 Etkilenen kısımlar fleksiyon ve ekstansiyonda rijittir.  
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Refleks Testler 

Normal gelişim riski bakımından iki yaşındaki çocukta: 

Topuk refleksinin, suprapubik ekstansör refleksinin, rossolimo 

refleksinin, çapraz ekstansör refleksinin 3 aydan uzun sürmesi, asimetrik tonik 

boyun ve Galant refleksinin 5 aydan uzun sürmesi, 7 aydan uzun süredir palmar 

yakalama refleks varlığı, 3. aydan sonra kaybolan plantar yakalama refleksi gibi 

anomaliler gözlenmektedir.  

Fonksiyonel Muayene 

Çocuğun fonksiyonel muayenesi için bazı ölçekler kullanılmaktadır. Bu 

ölçekler arasında Kaba Motor Fonksiyonel Sınıflandırma Sistemi en sık 

kullanılan ve güvenirliliği kanıtlanmış skaladır.  

Tablo 5: Kaba Motor Fonksiyonel Sınıflandırma Sistemi  

Seviye I Bağımsız yürüyüp, koşup, atlayabilir. Denge, koordinasyon ve 

hızda problem vardır. 

Seviye II Yardımcı araç olmadan yürüyebilir fakat yürümede kısıtlılıklar 

vardır. Kalabalıkta, bozuk yollarda yürümede zorlanır. Koşma 

ve atlama aktivitelerini yapamaz.  

Seviye III Toplum içinde yürürken kısıtlıkları vardır. Yürürken koltuk 

değneği, ortez, yürüteç gibi yardımcı cihazlar kullanılır.  

Seviye IV Toplum içinde genelde başkaları tarafından taşınır. Hareket 

kabiliyeti sınırlıdır.  

Seviye V Genellikle desteksiz oturamaz ve baş kontrolü yoktur. Bağımsız 

hareket yetenekleri yoktur.  

 

SEREBRAL PALSİ’DE TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Genel anlamda tedavinin amacı çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde 

daha bağımsız bir rol oynamasını sağlamaktır. Kendisinin ve çevresinin yaşam 

kalitesini arttırmak tedavi yönteminin amacıdır.  

Serebral Palsi tanılı çocuklarda erken dönemde fizik tedaviye başlamak 

önemlidir. Erken dönemde eklem dislokasyonu ve kontraktür gibi durumlar 

önlenebilmektedir. Fizik tedavi programı genel anlamda eklem hareket 

açıklığını sağlama, germe, fleksibilite ve güçlendirme egzersizlerinden 



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR| 124 

 

oluşmaktadır. Bu egzersizlerin aileye öğretilmesi ve süreklilik kazandırılması 

önemlidir.  

Geleneksel yaklaşım olarak isimlendirilen tedavi yöntemleri kas 

kuvvetlendirme egzersizleri, germe egzersizleri, aktif ve pasif eklem hareket 

açıklığı sağlama, kardiyovasküler kapasiteyi arttırmaya yönelik egzersizlerini 

içermektedir.  

Nörofizyolojik yaklaşım temeli santral sinir sistemine gönderilen 

duyusal uyarıların refleks olarak motor cevap alınmasına dayanmaktadır.  

Bobath Tedavisi (Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımı) 

Nörogelişimsel tedavi yaklaşımı nörofizyolojiden temel almaktadır. 

Günümüzde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Tedavinin amacı çocuğun yaş 

grubuna ve fonksiyonelliğine göre bağımsızlık seviyesini arttırmaktır. 

Tedavide hastanın maksimum düzeyde aktif katılımı sağlanmaktadır.  

Tedavide kullanılan bazı yöntemler uygun el temasları, yardımcı 

materyallerle desteklenmiş pozisyonlar, çocuğu doğru tutma şekilleri, aile 

eğitimi, tonus regülasyonu, çevresel düzenlemeler, amaca yönelik hareket 

yaklaşımlarını kapsamaktadır.  

Spastisite Tedavisi 

Kalça subluksasyonu, eklem kontraktürü gibi komplikasyonları 

engellemek, motor fonksiyonları geliştirmek, kişinin hijyenik açıdan bakımını 

kolaylaştırmak, ortopedik operasyonlar için zaman kazanmak, orteze uyumunu 

sağlamak, ağrıyı azaltmak tedavinin amaçları arasındadır.  

Germe ve Güçlendirme Egzersizleri 

Serebral Palsi’li çocuklarda kas gücünde azalma meydana gelmektedir. 

Spastisitenin neden olduğu mobilite kaybı da görülmektedir. Bu egzersizlerin 

birçok kazanımı mevcuttur. Kilo alımının kontrolünü sağlama, kas kuvvetinin 

arttırılması, kardiyovasküler sağlığın ve enduransın geliştirilmesi bu 

kazanımlar arasındadır. Güçlendirme egzersizlerinin yanında germe 

egzersizlerinin yapılması kontraktür gelişimine engel olup eklem hareket 

açıklığını arttırmada destek sağlamaktadır.  
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Fizik Tedavi Modaliteleri 

Egzersizden önce yapılması tavsiye edilen yüzeyel sıcak soğuk tedaviler 

mevcuttur.  

Soğuk tedavinde hedeflenen bölgesel vücut sıcaklığının düşürülmesidir. 

Spastisite kontrolünün sağlanması amacıyla kas içi soğumanın yeterli düzeyde 

sağlanması gerekmektedir. Önerilen zaman ve süre egzersizden önce 20 dk’dır. 

Sonrasında egzersiz tedavisine başlaması önerilmektedir.  

Sıcak tedavisi soğuk tedaviye göre daha az tercih edilmektedir. Ağrılı 

spastisite varlığında sıcak tedavi daha çok tercih edilmektedir. Sıcak paket 

uygulaması 20-30 dk kadardır.  

Elektroterapi Yöntemleri 

Elektrik stimülasyonu uygularken yüzey elektrotları kullanılmaktadır. 

Serebral Palsi’li çocuklarda iyileştirici etkileri bulunmaktadır. Kas kuvveti, 

eklem hareket açıklığı, fonksiyon ve yürüyüş üzerine etki etmektedir. Bu 

etkilerinin yanı sıra motor öğrenme ve koordinasyonda gelişme ve duyusal 

farkındalıkta artma gözlenmiştir.  

Hippoterapi 

Bu tedavi yöntemi için takım çalışması gerekmektedir. Bir at eğitmeni 

ve rehabilitasyon ekibi eşliğinde tedavi gerçekleşir. Aktiviteye katılmada artış, 

kalça ve gövde stabilitesinde gelişme, kaba motor fonksiyonlarda iyileşme gibi 

iyileştirici etkileri gözlenmektedir. 

Su İçi Egzersizler  

Suyun birçok özelliğinden yararlanılarak tedavi uygulanmaktadır. Bu 

özellikleri arasında hidrostatik basıncı, yüzerlik özelliği, direnci yer almaktadır. 

Kas kuvveti ve kardiyovasküler performansın artması, postüral dengenin 

sağlanması, ekleme binen yükün azaltılması, aerobik aktivitelerin daha kolay 

gerçekleştirilmesi tedavinin amaçları arasındadır. Çocuk su içinde hem daha 

rahat hem de daha kontrollüdür. Bunun nedeni yerçekimi etkisinin 

azalmasından kaynaklıdır. Su içi egzersizlerin grup şeklinde yapılması da 

çocuğu motive etmektedir.  

Ayna Tedavisi 
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Görsel uyaranların dikkate alındığı bir tedavi yöntemidir. Serebral 

Palsi’li olgunun orta sagittal hattına ayna koyulur. Ayna etkilenmeyen tarafına 

koyulur. Hareket etkilenmemiş tarafta meydana gelmesine rağmen etkilenen 

tarafın hareketini şeklinde algılanır. Bu tedavi ev egzersizi olarak da 

verilmektedir.  
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Nematodiosis 

Nematodiosis, helmintlerden nematod (yuvarlak solucanlar) grubunda 

olan parazitlerin insanlarda oluşturdukları parazitozlardır. Nematodlar, 

vücutları uzun, tek parçadan ibaret, iki uca doğru incelmiş silindir şeklinde 

parazitlerdir. Boyları 1 kaç mm’den 1 m ye kadar değişmekte olup vücut 

yüzeyleri kütikül tabakası ile örtülmüştür. Kütikülun alt tarafında canlı bir 

hipodermis tabakası vardır ve kütikül bu tabakadan salgılanmaktadır. Kord ve 

kiriş denen yapılar bulunur. Bunlar hipodermsin yalancı vücut boşlukları 

denilen bazı yerlerde az, bazı yerlerde daha yoğun olarak uzanmasıyla meydana 

gelir. Nematodlarda erkekler ve dişiler ayrıdır. Erkekleri dişilerden daha 

küçüktür. Erkeklerin arka ucu çengel şeklinde kıvrılmıştır. Bu yapıya çiftleşme 

kesesi adı verilmektedir. Sinir ve boşaltım sistemleri vardır, sindirim sistemleri 

ağızla başlar ve anüsle sonlanır, üreme sistemleri çok gelişmiştir. 

Evrimleri, erişkin – yumurta – dört larval dönem – erişkin olarak 

görülmektedir. Dört tane larval dönemi vardır. Larva evreleri bir sonraki evreye 

geçerken üzerindeki kütikulu atıp alt tabkadaki hipodermis tarafından yeni 

kütikül salgılanarak ikinci gömleğe geçer bu arada da büyümesini 

gerçekleştirir. Bu olaya gömlek değiştirme denir. L1, L2, L3, L4 evreleri 

bulunur ve çoğunlukla parazitin erişkin dönemini barındıran L3 enfektif 

dönemdir. 

İnsanlar bu parazitlerle dört şekilde enfekte olmaktadır (Sirivichayakul 

ve ark., 2003). 

1. İnfektif yumurtaların ağız yolu ile alınması (Ascaris, Enterobius, 

Trichuris) 

2. Larvalı enfekte etlerin yenilmesiyle (Trichinella) 

3. Larvaların deriyi delerek içeri girmesiyle (çengelli solucanlar, 

Strongyloides) 

4. İnsektler tarafından ısırılma (Filarial nematodlar) 

Nematodlara bağlı enfeksiyonlar, asemptomatik olabilir, fakat koşullar 

oluştuğunda bir tanesi bile ölüme yol açabilir. Özellikle çocuklarda çok sayıda 

parazit alındığında malnütrisyon, anemi, sinirsel, fiziksel, zihinsel gelişiminde 

azalmaya neden olabilmektedir (Jong, 2002). Bağırsak nematodlarının 

oluşturduğu infeksiyonlarının coğrafik dağılımı, insanların yeme, giyinme, 

dışkılama, sosyo ekonomik ve temizlik alışkanlığı ile yakın ilişki gösterir. 

Ascariasis, kancalı kurt enfeksiyonu, trichuriosis, strongyloidiosis gibi 
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topraktan geçen bağırsak nematod hastalıkları dünyadaki en yaygın 

enfeksiyonlar arasındadır (Crampton, 1999). E. vermicularis’ te toprak 

zorunluluğu yoktur, insandan insana bulaşabilmektedir (Muller, 2002).  

 

Enterobious vermicularis 

Eski tarihlerden beri bilinen etkeni E. vermicularis olan bu parazite halk 

arasında kıl kurdu veya oksiyur (oxyuris) denilmektedir. 

 

Tarihçe 

En eski kayıt M.Ö 8000 ABD, Utah şehrinde Enterobius yumurtaları 

keşfedilmiştir (Fry ve ark., 1969). İbni Sina E. vermicularis’i tanımlamasını 

yapmıştır (Aurcenna, 1564).  

 

Sınıflandırma 

Alem: Animalia 

Şube: Nematoda 

Sınıf: Secementea 

Alt sınıf: Sipurura 

Takım: Oxyurida 

Familya: Oxyuridae 

Cins: Enterobius 

Tür: Enterobius vermicularis 

 

Morfoloji 

Beyaz ve küçük nematodlardandır. Erkekler 5 mm, dişiler 10 mm 

boyundadır (Yaşarol, 1984). Dişiler bağırsaklarda yumurtlamazlar, 

yumurtlama evreleri geldiği zaman anüsten dışarı çıkarak, anüs civarına 

yumurtalarını bırakmaktadırlar. Yaşamları Erişkin – yumurta- dört larval 

dönem – erişkin olarak tanımlanmaktadır. Erişkinlerinin kuyruklarının ucu sivri 

ve kıvrık olarak gözlenmektedir. Erkeklerin kuyruk bölgesinde 6 çift papila ve 

bir ucu kıvrık olarak gözlenen spikül bulunmaktadır (Unat ve ark., 1995). 

Erkekler çiftleşmeden sonra yaşamlarını yitirmektedirler, dişiler ise 

yumurtladıkları zaman içinde larva olan yumurtalar meydana geldiği için 

ovovivipar nematod adını almaktadır. Ağız yapılarında 3 dudak, yemek borusu 

ve bunu takip eden bir şişlik bulunmaktadır, bunu ise bir daralma ve ampül 
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şeklinde genişleme izler, bu da E. vermicularis’in önemli morfolojik 

özelliklerindendir (Beling, 1965). E. vermicularis’in yumurtaları 50-60 um 

uzunluğunda, 20-30 um kalınlığındadır, bu yumurtalar yarı saydam olup bir 

tarafı düz diğer tarafı konvekstir. Yumurtaların kabuğu kalın aynı zamanda 

renksiz ve düzdür, içlerinde larva oluşmuş E. vermicularis yumurtaları somon 

ekmeğe benzetilmektedir. Larvaları ise beyaz ve krem renginde olabilmektedir 

(Meinking ve ark., 2003). Erişkin E. vermicularis insanların kalın bağırsağında, 

çekum ve rektum bölgesinde, nadiren ise ince bağırsağın son kısımlarında 

yaşar. Erişkinler bağırsak lümeni içinde serbest halde bulunurlar, mukozaya 

boş kısımları ile tutunurlar. Bu parazit bağırsaktaki farklı organik maddelerle 

beslenmektedirler (Turgay ve ark., 2007).  

 

Evrim 

E. vermicularis, monoksen bir parazit olup konak zinciri insan – insan – 

insan olarak uzanır. Bütün hayat evresi insanın mide bağırsak kanalından geçer 

çünkü tek konağı insandır (Gutierrez, 2000). Bu süreç 4-8 hafta içinde 

tamamlanmaktadır. Erişkin E. vermicularis yumurtlayacak evreye geldiğinde 

dişiler geceleri anüsten dışarı çıkarak, perianal bölgeye embriyonlu 

yumurtlarını bırakırlar. Dişilerin yumurtlama esnasındaki salgıları insanda 

kaşıntı hissine neden olmaktadır, alınan yumurtalar konağın duodenumunda 

yumurtadan çıkar ve ince bağırsakta 2 gömlek değiştirip olgunlaşırlar ve 

çiftleşirler (Markell ve ark., 1999). Çiftleşmeden sonra erişkin erkekler 

ölmektedirler (Caldwell ve ark., 1982). Dişi erişkinler bağırsak lümenine 

geçmekte, gelişmesini tamamlamaktadır, içi yumurta dolu olan dişiler anüsten 

çıkarak yumurtalarını bırakmakta, konağın anüsü kaşıyarak enfekte 

yumurtaların dışarıya saçılmasına sebep olabilmektedir. Dişilerin anüsten 

çıkması gerekmekte çünkü bu sayede yumurtaların olgunlaşması, için gereken 

oksijeni alabilmektedirler (Caldwell ve ark., 1982). Erişkin dişi yumurtanın 

ağızdan alınmasından yumurtlamaya başlamasına kadar geçen süre 15-43 

gündür. Erişkin dişi 20000 yumurta taşıyabilmektedir (Markell ve ark., 1999). 

Enfekte yumurtaların bulaşlı parmaklarla ağza götürülmesiyle konağın paraziti 

kendine bulaştırmasına otoenfeksiyon denir. Parazitin yumurtalarıyla bulaşık 

yiyecek- içeceklerin ağızdan alınmasıyla da bulaşım gerçekleşmektedir 

(Markell ve ark., 1999). 
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Şekil1. E. vermicularis erişkin ve yumurta şekli 

(https://www.cdc.gov/parasites/pinworm/index.html)  

 

Epidemiyoloji 

Parazit kaynağı enfekte insanlardır. Paraziter hastalıklar az gelişmiş 

ülkelerde önemli bir sağlık problemidir. Özellikle tropikal iklime sahip ılıman 

bölgelerde ve ilkokul çağı çocuklarda en yaygın görülen nematoddur (Özcel, 

2007). Kişisel hijyene dikkat etmeyenler, kirli eller, enfekte çarşaflar, giysiler 

gibi embriyonlu yumurtaları içeren pek çok faktörle enfeksiyonun bulaşması 

söz konusudur (Daldal ve ark,2007). Dünyada en sık rastlanan helmint 

enfeksiyonudur (Gutierrez, 2000). Literatürde parazitin epidemiyolojisinde 

yaş, ırk, sosyal sınıf, cinsiyet ve kültürün herhangi bir etkisinin olmadığı 

bununla birlikte oyun çağı çocuklar ve ilkokul öğrencilerinde genele göre daha 

yaygın olduğu görülmüştür (Yazar ve ark, 2016). Irak’ta retrospektif bir 

çalışmada en sık görülen parazitin E. vermicularis olduğu ve en fazla 5-14 yaş 

arasında görüldüğü bildirilmektedir (Sagur, 2016). E. vermicularis’in 

Türkiye’de okul çağı çocukların da %2,8-16,1 arasında değiştiği rapor 

edilmiştir (Kuzu, 2010). 

 

Klinik Belirtiler ve Patogenez 

Belirtiler, vücuttaki erişkin parazitlerin sayısına bağlı olarak 

değişmektedir. Dişilerin perianal bölgedeki hareketleri, anüs bölgesinde 

kaşıntıya sebep olmaktadır, parazitlerin bağırsak çeperine tutunmaları ile 

inflamasyon, egzama oluşması söz konusu olabilmektedir. Kız çocuklarında 

erişkin dişiler bazen anüsten çıkıp vajinaya girerek vajinit tablosu, üretraya 

girerek de idrar yolu enfeksiyonu tablosu oluşturmaktadır (Yang, 1983).  

Sindirim sistemi Belirtileri: Geceleri görülen kaşıntı bu sistemle ilgili 

belirtilerin başında görülmektedir, Kaşıntı anüs çevresinin kanatılmasına kadar 

şiddetli olabilir. Rektumda biriken parazit sebebiyle rektit oluşabilmekte bu da 
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akıntı, ağrı, sık gelen dışkılama isteği olabilir. İştahla ilgili bazı çocuklarda iştah 

azalması meydana gelmektedir. İshal, ateş, karın ağrısı ve zayıflama da 

belirtiler arasındadır. Sinir Sistemi Belirtileri: Burun kaşıntısı, gece korkuları, 

diş gıcırdatması, insomia, ağızdan salya gelmesi, öksürük nöbetleri, istemsiz 

hareketler, kramplar sıralanabilir. Bazı belirtileri ise sara nöbetlerine benzer 

nöbetler, kulak uğulaması, işitme ve görme kusurları, dikkati toplayamama gibi 

belirtiler de görülmektedir (Yazar ve ark, 2016). Ürogenital Sistem Belirtileri: 

Dişi E. vermicularis perianal bölge civarına yumurtalarını bırakmak için 

çıktığında kız çocuklarında vulvadan vücuda girişi kolay olan dişi parazit, 

erkek çocuklarında üretra kısmına girerek uyarı oluşturabilir ve bunun 

sonucunda ise noktürnal enüzrezise neden olabileceği rapor edilmektedir 

(Yazar ve ark, 2016). Deri Belirtileri: Perianal bölgede aşırı kaşıntıdan kaynaklı 

lezyonlar, çıbanlar, kurdeşen, ürtiker olabilir. Kan tablosundaki değişiklikler: 

Parazitlerin konağın sindirim ve emilim fonksiyonlarını bozması anemi 

oluşmasına sebep olabilmektedir, Parazitlerin bazıları absorbsiyonu 

bozabilirken bazıları kanla beslenerek kan elemanlarının eksik çıkmasına yol 

açabilmektedir (Unat ve ark., 1995).  

 

Tanı 

Enterobius vermicularis’te kesin tanı erişkin ya da yumurtaların 

görülmesiyle konmaktadır. Dişi parazit bağırsaklarda yumurtlamadığı için 

erişkinleri ve yumurtaları dışkıda görmek çok zordur. Selofan bant uygulaması 

ile alınan materyalin incelenmesi ile tanı %100 konulabilmektedir (Turgay ve 

ark., 2007). E. vermicularis’in dişileri sabahları erken anüs etrafına 

yumurtalarını bırakırlar, bu yüzden o bölgeyi temizlemeden ve tuvalete 

gitmeden önce selofan bant uygulaması yapılmalıdır. Bir lam üzerine lamdan 

daha uzun selofan bant koparılarak hastanın perianal bölgesine birkaç kez 

yapıştırılıp çekilir, Daha sonra lama yapıştırılarak, mikroskopta 10x, 40x 

büyütmelerde incelenmektedir. Anal bölgede yumurtalar varsa banta 

yapışacaktır ve yumurtaların görülmesi ile tanı konulur. 
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Tedavi 

Tedavi için 2 önemli nokta göz önünde bulundurulmalıdır, aile içi 

enfeksiyon olması bir diğeri de oto enfeksiyonla bulaşım olmasıdır. Aile içi 

enfeksiyon da aile üyelerinin tamamı tedavi edilmelidir, otoenfeksiyonla 

kolayca bulaşım ve ilacın erişkin ve larvalarına etkili olması için tedavi 1 hafta 

15 gün ara ile 2-3 kere tekrar edilmelidir. DSÖ tedavi listesinde tek doz 

tedavisinde açıklanan beş-antihelmintik ilaç bulunmaktadır. Albendazol, 

mebendazol, priontel, levamisol ve ivermektin. 

 

Ascaris lumbricoides 

Bir nematod olan Ascaris türlerinin larva ve erişkin dönemlerinin insanın 

farklı doku ve organlarına yerleşmesi sonucu oluşan parazitoza Askariyaz 

(Ascariosis) denir. 

 

Tarihçe 

Ascaris en büyük yuvarlak solucandır morfolojik olarak toprak 

solucanına benzetilmektedir bu yüzden Romalılar başta bu parazite Lumbricus 

teres demişlerdir. Kean ve ark. göre ascarisin anatomisinin tanımlanması Tyson 

ve Redi tarafından ayrı ayrı yapılmıştır, 1758 tarihinde Limoeus tarafından 

isimlendirilmiş, yaşam döngüsü ise Davaine, Ransom, Fasler tarafından rapor 

edilmiştir. 

 

Sınıflandırma 

Alem: Animalia 

Şube: Nematoda 

Sınıf: Secemetea 

Takım: Ascaridida 

Familya: Ascarididae 

Cins: Ascaris 

Tür: Ascaris lumbricoides 

 

Morfoloji 

İnsan bağırsağında kırmızımtırak, kirli, beyaz-sarı renkli büyük bir 

nematoddur. Erkeği 15-20 cm, dişi 20-30 cm boyundadır. Erkeği konik olan 
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arka tarafı karın yüzüne doğru kıvrılmıştır (Merdivenci, 1971). Dişinin arka ucu 

konik ve düzdür. İki dudakla çevrili anüs vardır. Dişi Ascaris lumbricoides, her 

gün binlerce yumurta yumurtlayabilmektedir.  Yaklaşık 1 yıl vücütta kalır ve 

bağırsaktaki yarı sindirilmiş besinlerle beslenmektedirler (Merdivenci, 1971). 

Dişi Ascaris içinde embriyo (larva) içerisinde larva olmayan yumurta 

yumurtladığı için ovipar olarak tanımlanmaktadır. Günde 200000 ya da daha 

fazla yumurta yumurtlamaktadırlar (Unat ve ark., 1995). Ascarisin 2 tür 

yumurtası vardır bunlar döllenmiş ve döllenmemiş yumurta olarak 

adlandırılırlar (Unat ve ark., 1995). Yumurtaların kabukları kalındır ve üç 

tabakadan oluşmaktadır. Döllenmiş yumurta: Oval, 45-70 um boyunda, 40-50 

um eninde olabilmektedir. Yumurta ve kabuğun homojen görünümlü kutupları 

arasında boşluk bulunmakta olup içi granüllerle doludur (Unat ve ark., 1995). 

En dış tabakanın girintili çıkıntılı kalın bir yapısı olup albumin içeren bir 

maddeden oluşmaktadır. Buna protein tabakası denmektedir. Kabuk ilk 

oluştuğu zaman renksiz olup safra boyası ile boyama yapıldığında sarımsı 

renkte görülebilmektedir. Ortadaki tabaka; kalın, saydam ve kitinimsi bir 

yapıdadır, membrana lucida olarak adlandırılan bu tabaka yumurtanın direncini 

sağlamaktadır ve gerçek bir kabuktur. Bu kabuk yumurtanın azot ve 

glikojeninden oluşmuştur (Unat ve ark., 1995). En içteki tabak ise askarosid zar 

adını almakta, ince yumuşak ve saydam bir yapıdadır. Geçirgen değildir, 

lipoido vitellin zar tabakası bulunur. Döllenmemiş yumurtalarda membrana 

lucida tabakası bulunmaz, bu yumurtaların daha simetrisiz ve farklı şekillerde 

olmasının sebebidir (Samastı, 1982). 

 

 

 

Şekil 2. A. lumbricoides erkek ve dişi erişkin 

(https://twitter.com/microbiosh/status/1258161648600309760)  
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Evrim 

Toprakta sadece döllenmiş yumurtalarda larva gelişebilmektedir. Bunun 

için de gerekli sıcaklık 15°C nin üstünde olmalı, çevrede uygun oksijen, nem 

bulunmalıdır. En uygun ısı 27-32°C dir. Oksijensiz ve 37°C de yumurta içinde 

larva gelişemez, bu yüzdendir ki insan bağırsağında ascaris yumurtaları 

gelişememektedir. Dışkı ile dışarı atılan döllenmiş yumurtaların uygun 

şartlarda 2-4 haftada içinde embriyo gelişmektedir ve böylece bulaştırıcı hale 

gelir. Yumurtalar aylarca ya da yıllarca infeksiyonu bulaştırıcı olarak 

kalabilmektedir çünkü dış etkilere karşı çok dirençlidir. Bu süreçte larva 

kabuğun içinde 2 kez gömlek değiştirerek bulaşıcı hale gelmektedir. 

Enfeksiyon enfektif embriyonlu yumurtanın toprak, yiyecek, içeceklerle ağız 

yoluyla alınmasıyla olmaktadır. Monoksen bir parazit olup konak zinciri insan 

– insan – insan olarak uzanmaktadır. Embriyonlu yumurtalar ağızdan alındıktan 

sonra mide ve öz sularının etkisi ile açılmakta ve larva dışarı çıkarak serbest 

hale gelmektedir, Larva önce bağırsak çeperinden dolaşım yoluyla karaciğere 

daha sonra aynı yolla akciğere gelir. Akciğerde gömlek değiştirerek, büyür. 

Gelişmesini bitirdikten sonra bronş, trakea, yutak, yemek borusu, mideden 

geçerek ince bağırsağa gelir, bir gömlek daha değiştirip erişkin hale 

gelmektedir. Erişkin hale gelmeleri için 2-3 ay geçmesi gerekir. Dişi ve erkek 

parazit çiftleşirler ve dişi bir süre sonra yumurtlamaya başlar. Ascariosis’te 

parazit kaynağı bağırsağında erişkin dişileri taşıyan insanlardır (Unat ve ark., 

1995). 

 

Epidemiyoloji 

Ascaris lumbricoides dünyada bulunan en yaygın helmint 

enfeksiyonlarından biridir. Yaklaşık 1 milyardan fazla bu parazitle enfekte 

olduğu bildirilmiştir. Bu hastalardan dört milyondan fazlasının Amerikada, % 

80’nin Asya, Afrika’ da yaşadığı tahmin edilmektedir. Türkiye’de bu parazitle 

enfekte olan bölgelerde yapılan çalışmalarda Marmara bölgesi %10-34, Ege 

bölgesi %12-40, Doğu Anadolu %60-94, Karadeniz bölgesi %54-94 olarak 

rapor edilmiştir. Türkiye’de daha çok Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu 

bölgelerinde görülmekte olup, özellikle 2-10 yaş arası çocuklarda tehlike 

oluşturduğu bildirilmektedir (Öncel, 1993). Döllenmemiş yumurtaların bir 

önemi yoktur. Ascariosis genelde süt çocuklarında görülmez çünkü bu yaştaki 
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çocuklarda toprakla temas ya da yiyecek, içeceklerle alınması söz konusu 

değildir (Yazar ve ark, 2016). 

 

Patojenite- Klinik Belirtiler 

Ascaris larvaları bağırsak duvarından geçerken kanama ve lezyonlara 

neden olurlar, akciğer ve karaciğer de de kanamalar olabilir. Bazen belirti 

vermeyebilir, bazen de iştahsızlık, karın ağrısı, ishal gibi belirtiler ortaya 

çıkabilmektedir. Bağırsak askariyozu erişkin askaritlerde meydana gelir, İnsan 

askarit larvalarıyla oluşan akciğer askariyozunu bağırsak askariyozu takip eder. 

Larvalarla ilgili akciğerde alyuvar, eozinofili, lökosit, epitelyum hücreleri ile 

larvanın hareketine bağlı olarak yer değiştiren yangı odakları görülmektedir. 

Löffler pnömonosine benzer bir lober pnömoni, eozinofili, yüksek IgG, IgE 

yükselmesi görülür. Larvalar akciğer dokusunda oldukları dönemde hafif soğuk 

algınlığı, yorgunluk, kırıklık, baş ağrısı, öksürük gibi belirtiler verebilir. Ateş 

ya yoktur ya da akşamları 37-38°Cye çıkan ateş görülebilir. Genelde löffler 

pnömonisi tanısı konulmaktadır. Balgam sık çıkmaz ama eğer akciğer 

peteklerine geçerken kanamaya yol açarken balgam kanlı olabilir ve 

akyuvarlar, eozinofiller, epitelyum hücreleri ve charcet-leyden kristalleri 

görülebilir. Bu belirtiler görülüyorsa eğer hastaların 2 gün ara ile göğüs 

röntgeni çektirmesi, larvaların yer değiştirmesine bağlı olarak yer değiştiren 

gölgeler görülebilir. Hastalığın başlamasından sonra eozinofil %6-66’lara 

ulaşabilmektedir. Dişi parazitler mideden geçerek, ağızdan, gözyaşı 

kanallarından, burun deliklerinden ve kulaktan dışarı çıkabilmekte bu göç 

sırasında solunum borusuna girerek solunumu engellemektedirler (Yazar ve 

ark, 2016). 

 

Tanı 

Bağırsak askariyazda tanı dışkıda etkeni görerek konulur. Tanı için 

makroskobik ve direkt mikroskobi yöntemiyle ascarisin yumurta ya da 

erişkinini görmek yeterlidir. Larva akciğerde iken göğüs röntgeni çekilmeli bu 

işlem iki günde bir tekrarlanırsa yer değiştiren gölgeler şeklinde görüntüler 

görülür. Löffler sendromu ve yüksek eozinofili vardır. 

Tedavi 

Tedavide en klasik ilaç piperazin tuzlarıdır. Tek doz olarak da verilebilir. 

125 gr piperazin sitrat 100 mg piperazin hidrata eşittir. Erişkin dozu, 75 mg 
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olmak üzere 2 gün süreyle verilir ve iyileşme oranı %90 olabilmektedir. Çocuk 

dozu, 20 kilodan hafilerde 3g ve aşamalı verilmelidir. Levamisol, prontel 

pomat, mebendazol, albendazol diğer etkili ilaçlardır. 

 

Strongyloides stercoralis 

Strongyloidiyoz, toprakta bulunan intestinal bir nematod olan 

Strongyloides stercoralis’in neden olduğu bir nematod türüdür (Sirekbasan ve 

ark., 2019) 

 

Tarihçe 

İlk olarak 1876 yılında Vietnam da ishal olan 50 askerin dışkı 

numunelerinde S. stercoralis görülmesi rapor edilmiştir. Türkiye’de Dr. Reşat 

Rıza tarafından bu parazitin tanımlanması yapılmış, Balkan savaşlarında 

Makedonya’ da askerlerin dışkılarında görülmüştür (Akısü, 2009). 

Strongyloides cinsi parazitler, nematod sınıfı, strongyloidoidea üst ailesi ve 

strongyloididae ailesinde yer almaktadır (Ardıç, 2009). 

 

Morfoloji 

Strongyloides stercoralis 2 şekilde bulunmaktadır. Bunlardan biri 

parazitik diğeri serbest (rabdidoit) şekli olarak adlandırılmaktadır. Parazitik 

şekli: Bu parazitik şeklin dişileri bilinmekte olup partogenetik olarak 

çoğaldıklarından erkeklere ihtiyaç duymadan üreyebilmektedir. Boyları 2-3 

mm enleri 45 um dir. Parazitik dişilerde filariform özefagus bulunmaktadır. 

Yumurtaları; 50-58 um boylarında ince saydam kabuğa sahip oval yapıdadırlar. 

Konak dışkısında görülebilen larval form rabditiform adını almaktadır (Akısü, 

2007; Yazar ve ark, 2016). Rabdidoit (serbest) larva şekli: Bu larvaların erkek 

ve dişileri mevcuttur. Dişiler 1 mm x 60 um, vücutları iki uca doğru incelmiş, 

silindiriktir. Erkekler 0.7 x 0.4 mm arka uçları kıvrık ve iki eşit spikül 

bulunmaktadır. Dişilerin yumurtaları oval, 45x70um boyutlarındadırlar. 

Yumurtalar vivipardır (Akısü, 2007; Yazar ve ark, 2016). 
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Şekil 3: S. stercoralis larva, yumurta ve erişkin şekilleri (https://paras9ite.org.au/para-

site/strongyloides/strongyloides-parasite.html)  

 

Evrim 

Strongyloides strecoralis’in 2 farklı yaşamı hem parazitik hem serbest 

yaşam şekli birlikte görülmektedir ve bu yüzden diğer helmintlerden farklı 

özellikler göstermektedir. Konak zinciri insan – insan – insan olarak uzanır. 

Parazitik döngü: Filariform ya da L3 de denen üçüncü dönem larva 

(Strongyloid, enfektif) normalde deri yoluyla konağa girmelerine rağmen 

nadiren de oral yolla vücuda girmektedirler. Bu filariform larva deri yoluyla 

vücuda girdiği zaman, lenf ya da kan dolaşımına katılarak portal dolaşım. Sağ 

kalp ordanda akciğerlere gelmektedir (Yazar ve ark, 2016). Larvalar, 

akciğerlerde kalarak gelişmek için bir gömlek değiştirirler. L4 larva adını 

alırlar. L4 larvaları akciğerlerden pulmoner kapilerden alveolar boşluklara 

ordan da trakeaya gelmektedirler. Trakeaya gelen larvalar daha sonra glottis, 

farinks, duodenumu takip ederek üst jejenuma ulaşmaktadırlar. L4 larvalar ince 

bağırsak mukozasına yerleşerek 2 gömlek değiştirip geliştirirler ve 15-17 gün 

içinde dişi erişkin paraziti oluşturmaktadır. Dişiler partogenetik çoğalma ile 

yumurta üretmektedirler ve yumurta üretimi yumurtlamadan 1 ay sonra 
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olmaktadırlar (Akısü, 2007; Markell ve ark., 1999). Yumurtalardan rabditiform 

(L1) larvalar enfektif değildir ve serbest hale gelmektedirler. Dışkıya ulaşan bu 

larvaların 2 farklı evrim görülmektedir, bu larvalar ya iki kez gömlek değiştirip 

otoenfeksiyonlara neden olan filariform larvalara dönüşürler ya da dışkıyla dış 

ortama atılarak serbest döngüyü başlatarak serbest yaşayan erişkinlere 

dönüşmektedirler (Linda ve ark., 2001). Filariform larvalarda kuyruk 

kısımlarındaki çatallanma, strongyloides için diğer nematodlardan ayrılmada 

önemli tanısal bir özelliktir (Yazar ve ark, 2016). Serbest yaşam döngüsü: 

Rabditiform larvalar dışkıyla dışarı atıldıktan sonra dört kez gömlek 

değiştirirler ve serbest yaşayan erkek ve dişi erişkinler meydana getirirler. Bu 

parazitlerin erişkin hale gelebilmesi için ısının 20-30 °C’de olması gerekmekte 

bu sıcaklıkta larvalar 24 sa içerisinde erişkin hale gelmektedirler. Erişkin dişi 

ve erkek uygun koşullar sağlandığı zaman çiftleşmektedirler. Çiftleşmeden 

sonra dişiler yumurtlamaktadırlar ve bunlardan rabditiform larvalar 

çıkmaktadır. Rabditiform larvalar; ya 3 gömlek değiştirip filariform (enfektif) 

larva haline dönüşmekte ya da serbest yaşayan erişkinlere dönüşmektedirler 

(Akısü, 2007). 

 

Epidemiyoloji 

Strongyloides stercoralis de toprakta bulunan filariform larva (L3) 

larvanın ayak derisinde vücuda deriyi delerek girmesi ile bulaş oluşmaktadır. 

Toprağı humus olan, 20°C’nin üzerinde, maden ocakları (bu parazit için en 

elverişli ortam), sulu tarım yapılan yerler, bataklık kıyıları bu bölgelerde çıplak 

ayakla dolaşan insanların daha çok enfekte oldukları görülmüştür (Akısü, 2007; 

Özbilgin ve ark., 1995). Enfekte olan insanlar tekrar otoenfeksiyon geçirerek 

bulaş sağlamaktadırlar. Otoenfeksiyonda bağırsak içinde ya da perianal 

bölgede kalmış dışkıda bulunan rabditiform (enfektif değil) larvanın 

strongyloid şekle dönüşmesi ve tekrar deriden vücuda girmesi ile oluşmaktadır 

(Akısü, 2007). S. stercoralis tropikal ve subtropikal bölgelerde çoğunlukla 

ılıman iklimlerde görülmektedir. Bu parazitin bu bölgelerde popülasyonun 

%10-40 arasını etkilediği bildirilmiştir. Gelişmiş ülkelerde mülteci ve 

göçmenlerde çalışmalar yapılmış enfeksiyon oranları %75 olarak rapor 

edilmiştir (Schar ve ark., 2013). Strongyloides enfeksiyonları Avrupa’nın 

güneyi, Latin Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya’da endemiktir (Akısü, 2007; 

Ok, 2006). Schar ve ark., (2013) yaptıkları bir derlemede yaygınlık oranlarını 
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Gana’da %11,6, Nijerya’da %48,1, Güney Afrika’da %27,5, Tyaland2 da 

%23,7, Japonya’da %18,7, İspanya’da %14,8, Çin’de % 14, Brezilya’da %13, 

Meksika’da %1,6, Türkiye’de %0,6 olarak rapor edilmiştir. Bu enfeksiyon 

yetişkinlerde çocuklara göre, erkeklerde kızlara göre, beyaz ırkta siyah ırka 

göre daha sık görülmektedir (Schar ve ark., 2013). Türkiye’de yaygınlık olarak 

Karadeniz ve Akdeniz bölgesi olmak üzere Marmara, İç Anadolu ve Doğu 

Anadolu’da rastlandığı bildirilmiştir (Akısü, 2007). Koltaş ve ark 731 yatan 

hasta dışkısında 2 adet S. stercoralis larvasını bildirmişlerdir (Özcan ve ark., 

1994). Alver ve ark. 2005 yılında Uludağ Üniversitesinde S. stercoralis 

prevalansı 32346 dışkı bakısında %0,6, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 

fakültesinde 2003-2007 yılları arası yapılan çalışmada S. stercoralis oranı %0,4 

olarak bulunmuştur, İstanbul’da ise 27664 dışkıda %0,7 olarak bulunmuştur 

(Alver ve ark., 2012- Köksal ve ark., 2010- Doğan ve ark., 2008). 

 

Klinik Belirtiler 

S. stercoralis immünosüpresif, bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişik 

klinik tablo oluşturabilmektedir (Gutierrez, 2000). Larva deriye girdikten sonra 

ciltte irritasyon gelişir, kuru öksürük, ishal ya da kabızlık, karın ağrısı, mide 

bulantısı gibi semptomlar gelişebilmektedir. Bu semptomlar enfeksiyondan 2 

hafta sonra başlayabilmekte yaklaşık 3-4 hafta sonra dışkıda larvalar 

görülebilmektedir (Keiser ve ark., 2004). Enfektif kişilerde %75 periferik 

eozinofili yüksek IgE düzeyi görülebilmektedir (Nutman, 2007). Derideki 

dönemde larva deriye girerken herhangi bir semptom vermeyebilir, bazen de 

alerjik etki nedeniyle kaşıntı, şişlik, kızarıklık, görülebilmektedir. Larvanın 

girdiği bölgede papül, kaşıntı, ürtiker gibi belirtiler oluşabilmektedir (Akısü, 

2007). Akciğer döneminde tablo parazit sayısına göre değişmekte olup çok 

sayıda parazitin varlığı yüksek ateşe sebep olabilmektedir. Larvalar akciğerden 

geçerken kanamaya bağlı olarak öksürük, göğüste yanma görülebilmektedir 

(Özbilgin ve ark., 1995). S. stercoralis’in pulmoner belirtileri değişkenlik 

göstermektedir yüksek eozinofili ile pulmonerin filtratlar (löffler sendromu) 

astım kliniği görülebilmektedir (Yılmaz ve ark., 2013). Bağırsak dönemindeki 

erişkinlerde bazen semptom belirsiz bazen de hafif ishal şeklinde 

görülebilmektedir (Akısü, 2007). Bir çalışmada S. stercoralis enfekte 

bireylerde kramp tarzında karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, hazımsızlık daha sık 

rastlanan belirtiler olarak bildirilmiştir (Grove, 1996). Hiperenfeksiyon 



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR | 144 

 

sendromu ve dissemine strongiloidaz tablosu genelde bağışıklığı baskı altında, 

kronik stroniloidazlı hastalarda otoenfeksiyon sonucu bağırsakların içinde 

filariform larvaların sayılarının çok artması sonucu bağırsak dışına larva göçü 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Dissemie strongyloidoz larvaların beyin gibi 

ektopik bölgeler olan karaciğer, kalp, pankreas, böbrek gibi bölgelerde 

görülmesi olarak tanımlanmaktadır, hiperenfeksiyon ise larvaların sayısı 

arttıkça başta akciğer olmak üzere bağırsak dışında görülmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Akısü, 2007-Grove, 1996).  

 

Tanı 

Bu parazitin kesin tanısı dışkıda larvaların saptanması ile olur (Siddiqui, 

2001). Çeşitli tekniklerle dışkı örneklerinde larva aranmaktadır. Agar plak 

kültür yöntemi ile de S. stercoralis saptanması önerilmektedir. Bazı serolojik 

testler, deri testleri, moleküler tanı birlikte değerlendirildiğinde daha iyi 

sonuçlar alınmaktadır (Viney ve ark., 2007).  

 

Tedavi 

Tedavisi zor olan bir enfeksiyondur. Bazı kimyasal maddelere karşı 

dirençli olan L3 larvaların, etkili bir antihelminik ile öldürülmesi gerekmekte 

olup Tiyabendazol tedavide tercih edilmektedir. 3 gün boyunca günde 2 kez 25 

mg/kg dozunda kullanılmaktadır. Son yıllarda ivermectinin hem komplike 

olmayan hem de dissemine strongyloidoz tedavisinde en etkili ilaç olduğu 

bildirilmiştir. 2 hafta süreyle 100-200ug/kg gün de bir kez kullanılması 

önerilmektedir. İmmünsüpresif tedavisi almakta olan ya da AİDS li hastalarda 

tedavi başarısızlığını önlemek için ivermectin tedavisi uzun süre verilmelidir. 

Pyruiniu membanat günde 3 kez 50 mg dozla 7 gün verilir. Tedavi başarılı 

olmuşmu diye birer hafta ara ile yapılan dışkı kültüründe negatif sonuç elde 

edilmesiyle karar verilmektedir (Yazar ve ark, 2016). 

 

Trichuris trichiura 

Erişkinleri insanın kalın bağırsağında özellikle proksimal kolon ve 

çekum bölgesinde yaşayan bir nematoddur. Etkeni ise Trichuris trichiura 

olarak adlandırılmaktadır. 
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Tarihçe 

Bu nematod 17. yy’ın sonunda Morganini tarafından görülmüş, 1761 

yılında Roederer bu paraziti tekrar görmüş ve ince ucunun kuyruk olduğunu 

düşünerek Trichuris adını vermiştir. İlk kez Lmaeus tarafından 1771 yılında 

tanımlanmıştır. 

 

Sınıflandırma 

Alem: Animalia 

Şube: Nematoda 

Sınıf: Enoplea 

Takım: Trichocephalida 

Aile: Trichuridae 

Cins: Trichuris 

Tür: Trichuris trichiura 

 

Morfoloji 

Erişkin şekilleri ön kısımları genelde kıl gibi ince, arka kısımları gri ve 

kalındır. Bu nedenle kamçıyada benzetilmektedirler. Dişi parazit 3,5-5 cm 

uzunluğunda olup, arka ucu konik şeklinde yuvarlaktır. Erkek parazit ise 3-4,5 

cm uzunluğunda dişiden daha küçük arka uçları spiral şeklinde kıvrık bir şekil 

almıştır. Spikülleri tek olup spikül kını dikenlidir (Unat ve ark., 1995). Parazitin 

yumurtalarının kabukları kalın, düz, kahverengi ya da kırmızı renkli olup her 

iki uçta renksiz tıkaçlar bulunur. Bu şekli ile tipik bir limona benzemektedir 

(Özcel ve ark., 1997; Yazar ve ark, 2016). Yumurtanın boyutları 45 -50 um, 22-

23um olup dış ortama atıldığında henüz yumurta içinde embriyo gelişmemiştir, 

gelişme toprakta olmaktadır. Yumurtanın toprakta gelişebilmesi için uygun 

nem, 15°Cnin üzerinde sıcaklık ve oksijen olması gerekmektedir. Bu şartlar 

oluştuğunda yumurtalar içinde embriyolar gelişir ve içlerinde larva 

oluşmaktadır. Embriyonun yumurta içinde gelişim süreci 10-14 gün 

arasındadır. Ovipar olan dişilerin yumurtlaması günde 10 bin civarındadır. 

Başlıca enfeksiyon kaynağı paraziti taşıyan insanlardır (Merdivenci, 1981). 
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Evrim 

Konak zinciri insan-insan-insan olarak uzanmaktadır, monoksen bir 

parazittir. İnsanlar, topraktaki embriyonlu yumurtaları sebze, meyve ve içme 

suları ile ağızdan alarak enfeksiyona yakalanmaktadırlar. Ağızdan alınan 

yumurtalar sindirim sistemine geldikten sonra larva dışarı çıkarak bağırsak 

villusları arasına girmektedir ve burada 1 hafta kadar yaşadıktan sonra bağırsak 

boşluğuna oradanda çekum ve kalın bağırsağın epitellerinin içine girerler ve 

yaklaşık 3 ay gibi bir sürede erişkin hale gelmektedirler. Eğer dişi ve erkek 

parazit bağırsak içinde varsa çiftleşme olmakta ve bulaşmadan 2 ay sonra 

dışkıda yumurtalara rastlanmaktadır. Bu yumurtaların dışkı ile dışarı 

atılmasından sonra toprağa ulaşması ile döngü tamamlanmış olmaktadır 

(Ustaçelebi ve ark., 1999). Bu parazit insan vücudunda 4-8 yıl kadar 

yaşayabilmektedir (Yazar ve ark, 2016). 

 

Epidemiyoloji 

Bu parazit sıcak, nemli bölgelerde daha sık görülmekte olup, kozmopolit 

bir dağılıma sahiptir. Trichurus trichiura yumurtaları dış etkilere karşı fazla 

dayanıklı değildir. Daha çok güneş almayan ve nemli bölgelerde görülmektedir. 

İnsan dışkısının gübre olarak kullanıldığı alanlarda ve kişisel hijyen 

kurallarının olmadığı bölgelerde daha sık görülmektedir (Özdemir ve ark., 

2005). Bu parazitle dünyada 500-800 milyon insanın enfekte olduğu rapor 

edilmektedir (Markel ve ark., 1992).  

 

Klinik Belirtiler 

Bağırsak içinde başını çekum mukozasına sokarak yaşadığı için 

salgılarıyla dokuları eritmekte ve travmatik etki yapmaktadır. Trichurus 

trichiura’nın toksik-alerjik etki yaptığı bildirilmiş olup, bazı durumlarda 

apandisit etkeni olduğu da rapor edilmiştir. Bazen insan vücuduna 10’dan fazla 

erişkin T. trichiura bulunur fakat hiçbir klinik belirti vermeyebilir. İshal, 

iştahsızlık, karın ağrısı, kusma, kabızlık, şişkinlik gibi hafif bir klinik tablo 

görülmektedir (Ustaçelebi ve ark., 1999). Yüzlerce parazitin bütün kolona 

yayılmış olduğu hastalarda klinik tablo özellikle çocuklarda rektalprolapsus ve 

kanlı ishal olarak görülmektedir. Anemi de gelişebilmektedir (Yazar ve ark, 

2016). 
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Tanı 

Parazitin tanısı dışkıda limona benzeyen yumurtalarını görmekle 

konulmaktadır. Parazitin günlük yumurta çıkarımı düşük olduğundan direkt 

mikroskobi yöntemi yanında çoklaştırma yöntemlerinden biri de yapılmalıdır. 

Saygı’nın bulgularına göre direkt mikroskobi yöntemine tuzlu suda yüzdürme 

gibi çoklaştırma yöntemi eklendiğinde hasta sayısı %7 oranında artış 

göstermektedir. Dışkı örneklerinde Charcot-Leyden kristallerinin görülmesi 

Entamoeba histolytica, Isospora belli enfeksiyonun yanında Trichurus 

trichiura’yı da akla getirmektedir (Yazar ve ark, 2016). Prolapsuslarda; kolon 

mukozasına dikkatli bakarak parazitin kalın, arka kısmını görebilmektedir, 

kanda eozinofil oranı %10-40 oranında yükselebilmektedir. 

 

Tedavi 

Trichuriasis’in tedavisinde en etkili ve güvenli ilaçlar mebendazol ve 

albendazol olarak rapor edilmiştir. Yumurtaların 10 bin yumurtadan fazla olan 

ağır enfeksiyonlar da doz 2 katına çıkarabilmektedir (Anonymous, 2004). 

Mebendazol günde 2 kez, 3 gün 100 mg ve çiğneyerek alınmalıdır, 

Albendazol’un ise hafif enfeksiyonlar da 3, ağır enfeksiyonlarda 5-7 gün 

kullanılması önerilmektedir (Horton, 2000). 

 

Trichinella spiralis 

Trichinella spiralis, erişkin formlar ile bağırsaklarda, larval formları ile 

de aynı konağın çizgili kaslarına yerleşen, zorunlu hücre içi zoonoz bir 

helminttir. Trişinelloz, Trichinella cinsine ait nematodlar ile enfekte çiğ ya da 

az pişmiş etlerin yenmesi sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Günümüzde 

tanımlanmış 8 türü (T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. murelli, T. 

pseudospiralis, T. nelsoni, T. zimbabwensis ve T. papuae) ve henüz 

taksonomide yeri kesinleşmemiş 3 genotipi (T6 genotipi, T8 genotipi, T9 

genotipi) bulunmakta ve tür ayrımı morfolojik, biyolojik, moleküler ve 

biyokimyasal özelliklerine bakılarak yapılmaktadır (Pozio, 2005) 

 

Tarihçe 

İ.Ö. 1200 yıllarında yaşadığı belirlenen Mısırlı bir mumyada Trichinella 

larvalarına rastlanmış ve tarih öncesi dönemlerde de insanların trişinellozdan 
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etkilendiğini göstermiştir (Pozio, 2006). 1822 yılında Almanya ve 1832 yılında 

İngiltere’ de yapılan insan otopsilerinde kasların içerisine yerleşmiş yuvarlak 

şekilli, kireç benzeri küçük oluşumlar bildirilmiştir. 1835 yılında İngiltere’de 

bir tıp öğrencisi olan James Paget'ın tüberküloz sonucu ölen bir adamın 

diyafram kasında parazitin larval formunu görmesiyle trişinellozun modern 

tarihi başlamış ve gördüğü bu kistleri “Trichinaspiralis” olarak adlandırmıştır 

(Gajadhar, 2000). Hayvanlarda ilk kez Joseph Leidy tarafından 1846 yılında 

domuzların kas dokusunda gösterilen parazitin hayat döngüsü, Frieddrich 

Zenker ve Rudolf Virchow tarafından 1859 yılında ortaya konmuştur (Murrell, 

2000). 1896 yılında parazite verilen Trichina cins adının daha önce bir böcek 

için kullanılmasından dolayı parazit Trichinella spiralis olarak adlandırılması 

uygun görülmüştür (Näreaho, 2006). Trichinella cinsinin yüzyıldan uzun bir 

süredir memeli konaklarda görüldüğü ve domuzlar aracılığı ile tüm dünyaya 

yayıldığı kabul edilmiştir (Gajadhar, 2000). Garkavi tarafından 1972 yılında T. 

pseudospiralis, Boevve Britov tarafından ise T. nelsonive T. native olmaküzere 

3 tür tanımlanmıştır. Ardından Pozio tarafından 1992 yılında T. britovi 1999 

yılında T. papuae 2000 yılında ise Poziove La Rosa tarafından T. murelli 

tanımlanmıştır (Pozio, 2006, Gajadhar, 2000).  

 

Sınıflandırma 

Owen tarafından 1835 yılında tanımlanan yüzyıldan fazla süredir tek tür 

olduğu düşünülen Trichinella’nın 11 farklı alt tipi olduğu bilinmektedir. 

Bunlardan sekizi tür düzeyinde ayırt edilmiş olup üç ayrı genotipini setür olup 

olmadığına karar verilememiştir (Murrell, 2000, Pozio, 2004).  

 

Alem Animalia 

Bölüm Nemathelmintes 

Sınıf Nematoda 

Altsınıf Aphasmidia 

Takım Trichurida 

Üstaile Trichinelloidea 

Aile Trichinellidae 

Cins Trichinella 

Türler T. spiralis  

 



149| TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR 

 

Morfoloji 

Zorunlu hücre içi paraziti olan Trichinella türleri gelişim evrelerine göre, 

hemşire hücre kompleksi, yenidoğan larva ve erişkin parazit olmak üzere 3 

farklı morfolojide görülmektedir. Kollajen kapsülü bulunmayan T. papuae, T. 

pseudospiralis ve T. zimbabwensis dışında morfolojik olarak farklılık 

göstermemektedir (Özcel, 2007). Erişkin erkek ve dişi parazit morfolojik olarak 

birbirinden farklıdır. Bu cinste bulunan türlerin erişkin dişleri 2-4 mm 

uzunlukta, 60 µm çapında erişkin erkekleri ise 1-2 mm uzunlukta ve 30-50 µm 

çapındadır (Şekil 4). Ayrıca erkeklerin kuyruk kısmında çiftleşme sırasında 

dişiye tutunmayı sağlayan bir organa sahip olması, erişkin dişi ve erkeği 

birbirinden ayırt etmede yardımcı olmaktadır (Mitreva, 2006). Çiftleşmeden 

sonar yumurtalar uterusta olgunlaşmakta ve embriyolar yumurtayı patlatarak 

serbest hale geçmektedir. 80 µm uzunluğunda, 7-8 µm çapında olan larvalar, 

enfeksiyondan yaklaşık 19 gün sonar enfektif hale gelerek yaklaşık 1mm 

uzunluğa ve 36 µm çapa ulaşmaktadır (Özcel, 2007).  

 

 

Şekil 4. Trichinella spiralis (CDC) 

 

Evrim 

Trichinella’nın tüm gelişim evreleri tek bir konakta meydana gelerek 

monoksen tip parazitlik yapmaktadır. Yaşam döngüsü bağırsaklarda 

(enteral), damarlarda (vasküler) vekaslarda (müsküler) gerçekleşmektedir 

(Bruschi, 2002). Enfekte kas dokusunun çiğ ya da az pişirilerek yenmesiyle 

enkiste larvalar konak midesinde serbest hale geçmekte ve incebağırsakta 4 
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gömlek değiştirerek 30-40 saat içerisinde seksüel olgunluğa erişmiş erişkin 

erkek ve dişi haline dönüşmektedir (Özcel, 2007). Olgunlaşan parazitlerin 

çiftleşmesinden sonar erişkin erkekler ölmekte ve dışkı ile konaktan dışarı 

atılmaktadır (Anderson, 2000). İnce bağırsakta bulunan erişkin dişinin 

uterusundaki yumurtalar bağırsak viluslarında, bağırsak duvarında ve 

mezenter lenf nodüllerinde olgunlaşır ve oluşan embriyo uterus içindeyken 

yumurtadan çıkar. Çiftleştikten üç gün sonar bu larvalar dişi parazitten 

ayrılarak bağırsakta depolanır. Erişkin dişi, konakta bulunduğu sürece 

doğurur ve yeni doğan larvalar bağırsak içerisinde birikir. Bir dişi yaşamı 

boyunca 1000-2000 larva doğurmakta ve 20-30 gün sonar erişkin dişi dışkı 

ile konak dışına atılmaktadır (Capo, 1996). Sub mukoza ya penetre olan 

larvalar lenf damarlarıyla genel dolaşıma katılır ve beyin, kalp kası, retina, 

serebro spinal sıvı lenf nodülleri ve akciğeri de içeren çeşitli organlara taşınır 

(Brusch, 2002). Larvalar dolaşımla tüm vücuda dağılsa da büyüme ve 

gelişmesi için en uygun ortam çizgili kas dokusudur. Kas dokusuna girdikten 

20 gün sonar larvanın yaşam destek sistemini oluşturan ve yıllarca canlı 

kalmasını sağlayan hemşire hücreleri oluşturur. Yaşam döngüsünün sonunda 

bu yapı içerisinde büyümesine devam eden larva kendi üzerine kıvrılarak 

karakteristik spiral şeklini alır (Şekil 5) (Karaman, 2008).  
 

 

Şekil 5. Trichinella spp. yaşam döngüsü ve meydana getirdiği patolojiler (Mitreva, 

2006). 
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Epidemiyoloji 

Trichinella enfeksiyonları, Antarktika dışındaki tüm kıtalarda evcil 

ve/veya vahşi hayvanlarda görülebilen çiğ ya da az pişmiş enfekte etlerin 

yenmesi ile bulaşan paraziter bir hastalıktır. Parazitin hayvanlar arasındaki 

doğal yaşam döngüsüne insanların girmesiyle Trichinella’nın insan 

enfeksiyonları oluşmaktadır (Pozio, 2007). Bu döngü ye insanların, avladıkları 

vahşi karnivorlardan elde ettikleri et ve et ürünlerini tüketmeleri sonucu 

girdikleri bilinmektedir. Ayrıca avladıkları bu enfekte hayvanların iç 

organlarını avlanılan bölgeye bıraktıklarında da doğayı kontamine etmekte ve 

diğer karnivorların bunları yemesi ile de av hayvanlarına bağlı salgınların 

yayılmasında rol oynamaktadır (Bruschi, 2002). Parazitin evcil hayvanlar 

arasındaki yaşam döngüsünde at ve domuzlar rol oynamaktadır. Domuz 

çiftliklerinde pişmemiş et ve hayvan leşleri ile beslenen domuzların et ve et 

ürünlerinin insanlar tarafından çiğ veya az pişmiş olarak yenmesiyle bu 

döngüye insanlar da dahil olmaktadır (Bruschi, 2002). Evcil veya vahşi 

hayvanlar ile bulaşta genellikle ülkelerin komşulukları ve kıtasal özellikleri rol 

oynamaktadır. Bu nedenle enfeksiyonun komşu ülkelere kolayca 

yayılabilmesinde vahşi hayatın kontrolünün zor olması önemli bir etkendir 

(Karaman, 2008). Trichinella nativa, Baltık ve İskandinavya ülkeleri gibi soğuk 

iklimli ülkelerde görülürken, T. britovi İskandinavya ülkelerinden Güney, 

Güneydoğu Avrupa’ya kadar olan coğrafya içerisinde rastlanır. Kuşların 

paraziti olduğu bilinen T. pseudospiralis İspanya, İtalya, Rusya, Hollanda, 

Slovakya, Litvanya ve Finlandiya’yı içine alan geniş bir coğrafyada 

görülmektedir. T. spiralis ise özellikle evcil domuz tüketimine bağlı olarak tüm 

Avrupa’da rastlanmaktadır (Çakır, 2005). İtalya ve Fransa’da yurt dışından 

ithal edilen at etleri enfeksiyonların en önemli kaynağını oluşturmaktadır. 1975 

- 2005 yılları arasında İtalya’da 6 salgında 1038 vaka olduğu, 1985 yılında 

Fransa’da insane trişinelloz salgınının 2 ölümle sonuçlandığı, 1975-1999 yılları 

arasında ise toplam 2296 vaka görüldüğü bildirilmiştir (Pozio, 2005; Pozio, 

2007). Çin’de trişinelloz en önemli besin kaynaklı zoonoz olup salgınların 

%94,3'ünün çiğ veya az pişmiş domuz eti tüketilmesine bağlı olarak ortaya 

çıktığı rapor edilmektedir. Çin’de ilk insane enfeksiyonu Tibet’te 1967 yılında 

görüldüğü, bu zamana kadar 25.161 kişinin enfeksiyondan etkilendiği ve 

Trichinella kaynaklı 240 kişinin öldüğü ve rapor edilmiştir (Liu, 2002). Ayrıca 

2000-2003 yılları arasında 11 ölüm ve 828 vakanın görüldüğü 17 salgın rapor 



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR | 152 

 

edilmiştir. Bu salgınlarda enfeksiyonun kaynağı olarak çiğ domuz, kopek ve av 

hayvanı etleri gösterilmiştir (Cui, 2006; Wang, 2006). Amerika ve Kanada’da 

sporadik olgular haricinde, evcil trişinellozun gözlenmediği bildirilmiştir. Orta 

ve Güney Amerika’da ise trişinelloz halen (Meksika, Arjantin, Bolivya, Şili) 

endemic durumdadır. Arjantin’ de 1990-1999 yılları arasında evcil hayvan 

kaynaklı toplam 517 insan enfeksiyonu bildirilmiştir. Amerika kıtasında her yıl 

150.000-300.000 yeni enfeksiyonun gerçekleştiği ve 1,5 milyondan fazla 

kişinin kas dokusunda Trichinella kistlerinin bulunduğu tahmin edilmektedir 

(Ortega-Pierres, 2000). Amerika’da 1991-1996 yılları arasında 230 olgu 

bildirilmiş ve bunların üçü trişinelloza bağlı komplikasyonları nedeniyle 

ölümle sonuçlanmıştır (Moorhead, 1999). Türkiye’de 1971 yılında M. Rommel 

tarafından ilk trişinelloz vakası yaban domuzlarında saptanmıştır. Ayrıca 1979-

1983 yılları arasında yapılan bir tarama çalışmasında, 1165 yaban domuzunun 

ikisinde T. spiralis larvası görüldüğü bildirilmiştir (Cuperlovic, 2005; Çakır, 

2005). 1977 yılında Kastamonu’da avlanılan bir yaban domuzunun İstanbul’a 

getirilerek satılması ve bu hayvanın etinin çiğ ya da az pişmiş olarak yenmesi 

sonucu 13 kişinin Trichinella ile enfekte olduğunun saptanmasıyla Türkiye’de 

ilk insane enfeksiyonu görülmeye başlanmıştır. Bu kişiler arasından ağır klinik 

semptomları olan bir hastadan yapılan biyopsi sonucu Trichinella larvaları 

görülmüş ve etken T. Spiralis olarak saptanmıştır (Cuperlovic, 2005; Özcel, 

2007). Bursa (40 vaka) ve Antalya (7 vaka)’da, 2002-2004 yılları arasında 

salgınlar bildirilmiştir. İzmir’de ise 2004 yılında domuz eti içeren çiğköftelerin 

yenmesi sonucu 600’den fazla kişinin enfekte olduğu büyük bir salgın 

yaşanmıştır. Hastalardan alınan biyopsi örneğinde ve yedikleri çiğköftelerde 

Trichinella larvalarının incelenmesi sonucu T. britovi olarak saptanmıştır 

(Pozio, 2005; Pozio, 2007).  

 

Patogenez 

Trichinella enfeksiyonunda görülen semptomlar parazitin parenteral ve 

enteral safhalarında gelişen immunopatolojik mekanizmalar sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu mekanizmalar enflamatuar hücreler ve bunların salgıladıkları 

sitokinler, enzimler, lizozimal antikor ve kompleman sistemi ürünleri olmak 

üzere birçok faktörden etkilenir (Bruschi, 2002; Kocięcka, 2000). Enfeksiyon 

genellikle birlikte yemek yiyen insane grupları ile aynı yemek ile beslenen aile 

bireylerinde görülmektedir. Ortaya çıkan semptomlar farklı enfeksiyonlarla 
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benzer özellikler gösterebilmektedir. Trichinella türüne ait larva sayısı 

semptomların ortaya çıkışındaki en önemli faktörü oluşturmaktadır. Ayrıca 

konağın yaşı, cinsiyeti, bağışıklık durumu ve genel sağlık durumu gibi faktörler 

de hastalığın ilerlemesini etkilemektedir (Capo, 1996). Eozinofiller, fagosite 

olmayan parazitin yapısının harap edilmesinde ve bazı mast hücrelerinin 

yıkımında rol oynamaktadır. Eozinofiller tarafından salınan proteinler, 

eozinofil katyonik proteinler (ECP), eozinofil peroksidaz (EP) ve major basic 

proteinler (MBP) larvaların yapısında biyokimyasal tahribata neden 

olmaktadır. Eozinofil düzeyi hücresel bağışıklığın yeterliliğine, alınan parazit 

sayısına ve konağın genetic yapısına gore değişmektedir. Kas enzim seviyeleri 

ile eozinofil arasında görülen korelasyon kas tahribatında eozinofillerin rol 

oynadığını düşündürmektedir (Kocięcka, 2000). Larva sayısı düşük olduğunda 

ilk semptomlar göç ve parenteral safhada görülürken enteral safhada herhangi 

bir semptom görülmez. Parenteral safha, enfeksiyondan sonra 2-6 hafta 

arasında gözlemlenir. Bağırsak semptomları hafiflemeye başlar ve yeni larvalar 

sistemik dolaşım ile kalp, beyin, böbrek ve karaciğer gibi organlara gitse bile 

sıklıkla çizgili kas hücrelerine yerleşir. Larvaların, göç sırasında kan ve lenf 

dolaşımına kendisiyle beraber getirdikleri enterik flora üyeleri nedeniyle sepsis 

sonucu ölümler görülebilmektedir (Capo, 1996). 

 

Klinik belirtiler 

Enfeksiyonun kliniğinde iki önemli safha bulunmaktadır. Mide-bağırsak 

safhasında, enfekte etin yenmesiyle birlikte midede serbest larvalar, 

incebağırsak mukozasında 4-5 gün içerisinde erişkin hale ulaşırlar. Bağırsak 

mukozasındaki larvalar, epitelyal hücrelere, jejunumun lamina propriası ve düz 

kaslara, villusların fırçamsı uçlarına zarar verebilir. Erişkin erkek ve dişi parazit 

bağırsakta çiftleştikten sonra, dişiler lenf kanallarına yakın olarak larva 

doğururlar. Domuzda, erişkin bir dişi 3-4 hafta boyunca larva doğurma işlemine 

devam eder. Bu sırada hastada ateş, eozinofili ve miyalji gözlenebilir. Bu 

sürecin sonunda larva doğurma işlemini tamamlayan erişkin dişi ölür veya 

immün sistem tarafından yok edilir (Capo, 1996; Bruschi, 2002,). Hastalığın 

şiddetine bağlı olarak ağır, orta, tehlikesiz, abortif ve asemptomatik olmak 

üzere 5 farklı klinik formu tanımlanmaktadır. Ağır trişinelloz, tüm klinik 

semptomlar görülmekte, metabolic bozukluklar, sinir ve dolaşım sistemi 

komplikasyonlarına rastlanmaktadır. Orta dereceli trişinelloz, tüm klinik 
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semptomlar görülmektedir fakat komplikasyonlara nadir rastlanmaktadır. İyi 

huylu veya tehlikesiz trişinellozda, semptomlar ılımlı ve komplikasyonsuz bir 

şekilde görülmektedir. Enfekte kişilerde bu form, semptomların ortaya çıkışına 

kadar kolay kolay tanınmaz. Abortif formda, semptomlar hafif düzeyde 

seyretmektedir ve genellikle birkaç gün içerisinde kaybolmaktadır. 

Asemptomatik formda ise ancak serolojik testler ile tespit edilebilmektedir 

(Bruschi, 2002; Capo, 1996).  

 

Tanı 

İmmünolojikTanı: Spesifik antikorların tespit edilebilmesinde, anti-

Trichinella antikorları değerlidir. Antikorlar, klinik semptomların başlamasıyla 

birlikte tespit edilemesse de spesifik antikorların ortaya çıkış zamanına gore 

takip edilebilmektedir. Enfeksiyonun akut döneminde ilk ortaya çıkan en tipik 

bulgu IgE antikorlarıdır. Serumdaki IgE’nin yarılanma ömrünün kısa olması, 

tespit güvenilirliğini etkilemektedir. Bu nedenle amplifiye edilmiş ELISA ya 

da tyvelose antijenin kullanılması tanının güvenilirliğini güçlendirmektedir. 

Ağır enfekte hastalarda enfeksiyonun 2-3 üncü haftalarında Ig titresi yükselir. 

Enfeksiyonuna semptomatik veya hafif olduğu vakalarda bile IgG antikorları 

yüksek seviyelerde kalır. Enfeksiyonun ateşli döneminde serolojik testler 

negative çıkabilir. Bu yüzden testler birkaç gün içinde tekrarlanmasıyla durum 

açıklığa kavuşturulur (Akisu, 2005).  

Trichinella antijenlerine karşı oluşturulan antikorların tespit edilmesinde IFAT 

ve ben tonitflokülasyon testleri de kullanılmaktadır. Günümüzde rutin tanım 

etodu olarak ELISA testi kullanılmaktadır. ELISA testi pozitif olan örnekler ile 

yanlış pozitif olan örnekler doğrulanması amacıyla western blot yöntemi 

uygulanmaktadır (Akisu, 2005). Ticari birçok tanı kiti bulunmaktadır. Bu 

nedenle seçim yaparken özellikle yanlış pozitifliğe yol açmayacak ve çapraz 

reaksiyon vermeyecek kitler tercih edilmelidir (Capo, 1996). 

ParazitolojikTanı: Tanı amacıyla yapılan kas biyopsisi tercihen deltoid 

kaslardan olabileceği gibi hangi bir iskelet kasından da yapılabilir. 

Biyopsisiyapılan kas dokusu, 0,2-0,5 gr dan az olmamalıdır ve deri kalıntısı 

içermemelidir. Çıkarılan kas parçası tartımı yapıldıktan sonra hiçbir fiksatif 

uygulanmamalı ve kuruması önlenerek saklanmalıdır. Parazitolojik tanının 

duyarlılığı kullanılan kas örneğinin miktarı ile doğru orantılıdır (Webster, 

2006).  



155| TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR 

 

Tedavi 

Tedavi de kullanılan başlıca ilaçlar antihelmintiklerdir (mebendazol, 

albendazol ve pyrantel). Bunun dışında elektrolit ve protein açığını telafi eden 

preparatlar ile glukokortikosteroidler de tedavide kullanılır (Kocięcka, 2000). 

Benzimidazol grubu olan mebendazole, bağırsak lümeninden absorbsiyonu 

yetersiz olmasına rağmen iyi tolere edilmektedir. Süspansiyon veya tablet 

olarak üretilmekte olup 50mg/kg doz da kullanılması önerilmektedir. 

Albendazol ise sindirim sistemindeki parazitin formlarına etkilidir ve iyi tolere 

edilmektedir. Hem albendazol hem de mebendazole, 2 yaşından küçük 

çocuklarda ve hamilelerde kontrendikedir (Bruschi, 2002; Kocięcka, 2000). 

Gastrointestinal lümenden larvaları uzaklaştırmak veya kaslara göçünün 

önlenebilmesi için enfeksiyonu takip eden bir hafta içerisinde antihelmintik ilaç 

tedavisi başlamalıdır. Ayrıca Trichinella enfeksiyonu olan hastalarda, erişkin 

dişinin yaşam süresi veya larva üretim süresi bilinemediği için enfeksiyondan 

sonraki 4-6 hafta boyunca antihelmintik ilaç kullanılması gerekmektedir 

(Bruschi, 2002).  

 

Çengelli Solucanlar 

Tarihçe 

Ancylostoma duodonale ilk kez Angelo Dubini tarafından 1838’de bir 

kadavranın insan bağırsağında bulunmuştur. Yine Angelo Dubini 1843’de 

solucanların ağız yapılarının sırt yönünden kıvrık olduğundan yola çıkarak 

bunlara Yunanca da Agchylostoma ve daha çok duodenumda saptandıklarından 

dolayı Agchylostoma duodenale olarak isimlendirilmiştir. 1814’de ise Creplin 

Ancylostoma olarak latinceye çevrilmiştir. Necator americanus’un Afrikadan 

köle ticareti ile Amerika kıtasına yayıldığı söylenmektedir. 1903 yılında Stiles, 

Nector cinsini tanımlamış ve Necator americanus olarak isimlendirmiştir. 

Türkiye de ilk defa 1923’te kancalı jurt enfeksiyonu bildirilmiştir (Üner ve 

Ertuğ, 2007). 

 

Sınıflandırma 

Alem: Animalia 

Şube: Nematoda 

Sınıf: Rhabditidae 

Takım: Strongylida 
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Familya: Anclostomidae 

Cins: Ancylostoma/Necator 

Tür: Ancylostoma duodenale / Necator americanus 

 

Morfoloji 

Çengelli solucanlar, periyodik parazit olarak adlandırılırlar. Parazitik 

yaşam ve özgür yaşam birbirini izler. Parazitik yaşam insan da özgür yaşam ise 

toprakta olmaktadır. A. duodenale, Eski dünya çengelli solucanı olarakta 

bilinmektedir. Beyaz, pembemsi renkte, silindirik uçtaraflara doğru sivri biten 

gövdeye sahiplerdir, Ağız kısımları sırt tarafa doğru kıvrıktır. Erkek erişkin 

parazit 8-13 mm boyunda, 0,4-0,5 mm çapındadır, dişiler biraz daha büyük 

olmaktadır. Ağız kapsülü denilen yapı ön kısımda, kitin tabakasından yapılmış, 

oval ve düzgün kenarlıdır. Bunun karın tarafında iki çift diş bulunmaktadır. 

Erkek parazitle kuyruk ekstremiteleri çiftleşme keselerini (bursa) meydana 

getirmek için genişlemiştir ve iki lob halinde görülmektedir. Uzun olan bir çift 

spikül mevcut olup uçları birleşmemiştir. Dişileri bir sivri çıkıntı taşırlar ve 

vulva kısımları vücutlarının 1/3 arka kısımdadır (Üner ve Ertuğ, 2007). 

Yumurtaları; elips şeklinde olup 40-60 um büyüklüğündedir, şeffaf ve ince 

yapıya sahiptirler, yumurtlandığında içinde 2-8 blastomer bulunur 

(Ergüven,1999). A. duodenale vücut kavsi ve ağızda bulunan kapsülünde diş 

olmasıile Necator americanus’tan ayırt edilebilmektedir (Yazar ve ark, 2016). 

N. americanus yeni dünya çengelli solucanları olarak bilinirler. N. americanus 

A. duodenaleye benzer fakat ondan biraz daha küçüktür. Öndeki çengel daha 

belirgindir. Grimsi, sarı renkte olmaktadır. Erkekler 7-9 mm uzunluğunda, 0,3 

mm çapında, dişiler ise 9-11 mm uzunluğunda 0,4 mm çapındadırlar. Dorsalde 

bir çift diş, ventralde ise iki kesici plakları bulunmaktadır. Kaburga dalakları 

destekleme görevi görürken dalaklarının uç kısımları ikiye ayrılmıştır. 

Spikülleri uçları birleşerek çengel meydana gelmiştir. Dişilerin arka uçları künt 

ve vulvaları vücut kısımlarının arka-ön kısımlarında bulunmaktadır (Üner ve 

Ertuğ, 2007). Yumurtaları; 64-76x 36-40 um boylarında olup A. duodenaleden 

biraz daha uzundur. Kabuğu ince ve şeffaftır. İçlerinde oluşan blastomer 

sayısıda daha fazladır (4-8 blastomer), (Ergüven, 1999; Yazar ve ark, 2016). 
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Evrim  

Çengelli solucan enfeksiyonları gübrelenmiş toprakta bulunan kılıflı 

larva olarak adlandırılan filariform larvanın deriden insan vücuduna girmesi ile 

oluşmaktadır (Altuntaş, 2002). Kılıflı larvalar deriye girerken kılıflarını 

bırakmaktadırlar, içeri giren larva eğer şartlar uygunsa evrimini sürdürür, 

değilse visseral larva göçüne neden olabilmektedir. A. duodenale solunum, 

sindirim, plasenta yoluyla enfeksiyon oluşturabilirken, Necator americanus 

sadece deri yoluyla girerek enfeksiyon oluşturabilir (Ergüven, 1999). Larvalar 

salgıladıkları litik enzimler aracılığıyla lenf damarları ve venlere ulaşmaktadır. 

Buradan da dolaşıma katılarak kalp ve akciğerlere gelir burada gelişen larva 

trakea, larinks, forinks, özefagus, mide, duodenum ordan da ince bağırsağa 

yerleşmektedir (Unat ve ark., 1995). Bağırsaklarda 3. gömlek değiştirmesini 

gerçekleştirir ve büyümeye başlar ve bunun sonucunda 4. dönem larva 

olmaktadır. Enfeksiyon başlamasından 15. Günde erişkin hale gelmektedir 

(Üner ve Ertuğ, 2007). Dışkı ile atılan, 2-8 blastomerli yumurtalar uygun 

oksijen, ısı (25-35°C), nötral ph, uygun nem (%10-25), humus varlığında 

embriyon hızla gelişmektedir. Larva 24-48 saat içinde oluşmakta ve 

yumurtanın kabuğunu delerek dışarı çıkmaktadır. Bu larva rabditiform larva 

olarak adlandırılmakta sonra 1. gömlek değiştirerek 2. dönem larva olan 

strongyloid larvaya dönüşmektedir, daha sonra tekrar gömlek değiştirir, bu 

gömlek atılmaz ve larvanın üzerinde kalır. Bu 3. dönem larva strongyloid 

olarak adlandırılmaktadır (kılıflı), (Ergüven, 1999). A. duodenale’nin yaşam 

süreleri 6-12 aydır. Konaktaki enfeksiyon süresi yıllarca olabilmektedir. 

Necator’un yaşam süres, 5 yıldan 18 yıla uzayabilmektedir. Necator larvaları 

ağız yoluyla alındıklarında bağırsaklarda erişkin şekle dönüşemezler, o yüzden 

enfeksiyon oluşturamazlar. Ancylostoma larvaları ile ağız yolu ile alındıkları 

zaman insanlarda dolaşıma girip vücut içindeki göçlerini tamamlamakta, 

enfeksiyon oluşturabilmektedirler (Üner ve Ertuğ, 2007). Filariform larvaların 

deriden mükoz zarlardan girmesinden bir ay sonra dışkıda yumurtaları 

görülmekte ve konak dışkısı ile dışarı atılan yumurtaların yeniden topraktaki 

gelişmesi tamamlanınca döngü yeniden başlamaktadır (Yazar ve ark, 2016). 

 

Epidemiyoloji 

Çengelli solucan enfeksiyonlarında kaynak enfekte insanlardır. 

Normalde bulaşma, toprakta bulunan filariform larvaların deriyi delerek insane 
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vücuduna girmesiyle gerçekleşir. Bulaşmada uygun ısı, nem, oksijen, toprak 

yapısı, toprak kirlenmesi de önemli faktörlerdir. Toprağın humuslu, kumlu 

olması gerekmektedir. İnsan dışkısının gübe olarak kullanılması, insanların 

bazı bölgelerde gelişi güzel dışkılama alışkanlığı toprağın kirlenmesinde 

önemli faktörlerdir. Maden ocakları, kiremit-tuğla ocakları gerekli nem, ısı, 

oksijen, humuslu toprak, karanlık şartlarını sağladığı için larvaların enfektif 

hale gelmesinde çok iyi yerler olarak bildirilmektedir. Bazı tarım şekilleri 

örneğin narenciye, muz, çay bahçeleri gibi gölgeli, nemli, uygun ısı ve 

oksijendeki topraklar çengelli solucan için bulaş alanlarıdır. Türkiye’de doğu 

karadeniz ve doğu akdeniz bu solucanlar için en uygun bölgelerimizdir 

(Altıntaş, 2002). Ancylostoma subtropikal ve ılıman bölgelerde, Hindistan, 

Çin, Orta ve Güney Amerika, Güney Avrupa, Avrupa, Japonya, Okyanus 

adalarında görülmektedir. Necator ise Amerika’nın güney bölgelerinde ve Batı 

Afrika’ nın tropikal bölgelerinde görülmektedir (Yazar ve ark, 2016). 

 

Klinik Belirtiler 

Larvalar deriden vücuda girdikleri zaman irritasyon, papül, nodül, 

vezikül, kaşıntı oluşmaktadır. Bu etkiler larva sayısının fazlalığı ile 

artabilmektedir. En tipik patolojik etkisi parazitin konağın plazmasını, 

alyuvarlarını, doku sıvısını emmesiyle ortaya çıkmaktadır. İnce bağırsağa gelen 

erişkin parazitler ishal, karın ağrısı ve kilo kaybına sebep olabilmektedir. 

Erişkin parazitler kan emerler ve bunun sonucunda hasta kan kaybeder, fakat 

emdikleri kanın daha fazlası boşa akıtılmaktadır. Erişkinler bağırsaklardan 

başka bölgeye yerleştiklerinde eski lezyon yerlerinden kan kaybı devam 

etmektedir. A. duodenale erişkini güne 0,15m kan emerken, N. americanus’dan 

7-8 kat fazla kan emmektedirler. Emilen ve kullanılmayan fazla kan anüsten 

dışarı atılır, kanda bulunan demirin bir kısmı konak tarafından geri emilir. 

Kişideki parazit sayısı çoksa bu kişilerde demir eksikliği anemisi görülmektedir 

(Korkmaz, 2006; Yılmaz ve ark., 2009). Larvalar akciğer göçleri sırasında 

pnömoni ve öksürürken ıslık gibi ses çıkarmaktadırlar. A. duodenale 

bulaştıktan sonra bile aylarca devam etmektedir (Yazar ve ark, 2016).  

 

Tanı 

Kesin tanı, dışkıda parazit yumurtalarını görmekle konmaktadır. Bzaen 

laboratuvar şartlarında 1-2 gün bekletilen dışkı numunelerinde yumurtalar 
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gelişip rabditimsi larvalar çıkabilmektedirler. Tanıda flotasyon yöntemleri, 

modifiye horada mori dışkı kültürü gibi çoğaltma yöntemlerine başvurmak 

önemlidir. Kandaki eozinofili ve anemiye bakarak çengelli solucan 

enfeksiyonundan şüphe edilmelidir. A. duodonale ve N. americanus’un 

yumurtaları birbirinden ayırt edilememektedir (Gül ve ark., 2008).  

 

Tedavi  

Ankilostomiyozun tedavisinde kullanılan bephenium hyctoxynophthoate 

(BHN), Nekatoriyoz için etilen tetraklorürdür. BHN, kg başına 0.1 cm3, en fazla 

5 cm3 olarak verilmektedir. Her ikisinin görüldüğü hastalarda 4 cm3, etilen 

tetraklorür ile 5 g BHN verilmelidir. İlaç sabah aç karnına verilmelidir. 400 mg 

tek doz albendazol veya mebendezol 100 mg/gün x 2, olarak 3 gün 

uygulanmaktadır. Erişkinlere oral yoldan aç karnına 5 g’lık dozun etkili olduğu 

bildirilmiştir. Pyrantel pomoate her 2 çengelli solucan için de etkilidir. 11mg 

tek doz verilir, 3 gün tedavi devam ettirilir. Thiabendazolün 500 mg’lık 

çiğneme tablet 10kg için 1 tablet, günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam 

şeklinde verilmekte, 1-3 gün devam ettirilmektedir (Korkmaz, 2006; Yazar ve 

ark, 2016).  
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GİRİŞ 

Microsporidialar birçok omurgalı ve omurgasız canlıyı enfekte edebilen, 

konak hücre dışında aktif formu bulunmayan, tek hücreli, spor oluşturan 

zorunlu hücre içi parazitleridir. Ökaryotik hücre olarak tanımlanmalarına 

rağmen bazı tipik ökaryotik özelliklerden yoksundurlar. Ribozom, ribozomal 

alt ünite ve rRNA bölge özellikleri; peroksizom, mitokondri ve tipik bir golgi 

aygıtına sahip olmamaları ile prokaryotik organizmalara benzerlerken, 

intrasitoplazmik membran sistemi, zarla çevrili bir çekirdek ve mitotik 

iplikçiklerle gerçekleşen kromozomal bölünme özellikleriyle de ökaryotik 

organizma olarak değerlendirilmektedirler. Bu grubun en karakteristik özelliği 

ise sporaplazmasını konak hücre içine enjekte etmeye yarayan polar flamentte 

sahip olmalarıdır (Han ve ark., 2020, 2021). İlk olarak 19. yüzyılın ortalarında 

ipek böceği yetiştiriciliğine büyük zarar veren biber hastalığının etkeni olarak 

tanımlandılar. Aynı zamanda bazı microsporidia türleri bal arıları, kabuklular 

ve balıklarda da enfeksiyonlara sebep olarak ciddi maddi zarar 

oluşturmaktadırlar. Günümüze kadar tanımlanmış yaklaşık 200 cinse bağlı 

1400 microsporidia türü bulunmaktadır. Bu türler içerisinde 17’sinin insanlarda 

enfeksiyona yol açtığı bilinmektedir. Parazitin ilk insan olgusu 1959’da 

bildirilmiş olup insanlarda en sık enfeksiyonlara sebep olan türler 

Encephalitozoon spp. ve Enterocytozoon bieneusi’dir (Curry, 2007; Han ve 

ark., 2021). 

İn vitro kültür sistemleri, immünoloji, biyokimya, farmakoloji ve genetik 

gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca patojenin tanımlanması,  

antimikrobiyal ajanların değerlendirilmesi, parazit-konak ilişkisinin 

anlaşılması, gen tedavisi ve gen susturma çalışmaları ile serolojik testlerin 

geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturmaktadır (Çetinkaya ve ark., 2018).  

İnsanı enfekte eden microsporidian parazitlerin hepsinin olmasa da bir 

kısmının hücre kültürü yapılabilmektedir. Vittaforma corneae in vitro olarak 

çoğaltılan ilk türdür (Shadduck ve ark., 1990). Sonraki yıllarda benzer 

yaklaşımlarla Encephalitozoon türlerinin de kültürleri yapılmıştır. Literatür 

incelemesi sonucunda bu dört türün birçok farklı memeli hücresinde kültürünün 

yapıldığı ve uzun süreli bu kültürlerin devam ettirildiği görülmektedir 

(Çetinkaya et al., 2018; Joseph & Sharma, 2009; Ludovisi et al., 1998). Klinik 

olarak önemli türlerden biri olan Enterocytozoon bieneusi’nin ise farklı hücre 
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hatlarında tekrarlanan denemelere rağmen uzun süreli ve yeterli spor elde 

edilebilecek kültürü yapılamamıştır (Visvesvara et al., 1995). 

Kültür steril örneklerden veya ticari olarak satılan standart suşlarla 

yapılacaksa hiçbir ön işlem yapılmadan uygun hücre hattına ekim yapılabilir ve 

standart hücre kültürü prosedürler uygulanabilir. Kültür ortamı ise seçilen hücre 

hattına göre belirlenir. Dışkı, idrar veya diğer enfekte dokular gibi çok miktarda 

mikroorganizma içeren örneklerden yapılacaksa farklı ajanlar ve mekanik 

yöntemlerle örnekte bulunan bakteri yoğunluğu azaltıldıktan sonra örnek uygun 

hücre hatlarına ekilir. Kültür ortamı ise klinik örnekte bulunabilecek diğer 

mikroorganizmaların üremesini engelleyecek ajanlarla zenginleştirilmelidir 

(Visvesvara, 2002).  

İnsanda enfeksiyon oluşturan ve sıklıkla karşılaşılan beş microsporidia 

türünün kültür yöntemleri ile ilgili değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır. 

 

A) Vittaforma corneae 

Çekirdeği iki parçalı olan Vittaforma corneae (V. corneae) hücre 

içerisinde konak hücre endoplazmik retikulumu ile çevrilmiş olarak gelişir. 

Polar tüp sarmal sayısı 5-7, spor boyutu ise 3.8x1.2 µm’dir. Keratit gibi lokal 

enfeksiyona ya da yaygın enfeksiyonlara yol açabilir (Curry, 2007; Franzen & 

Han et al., 2021; Müller, 2001). V. corneae insan da enfeksiyona sebep olan 

microsporidia türleri içerisinde in vitro olarak çoğaltılan ilk türdür (Shadduck 

et al., 1990).  

Shadduck ve ark.(1990) paraziti 45 yaşındaki erkek bir hastanın kornea 

biyopsisinden izole etmişler ve aşağıdaki üç farklı hücre hattında kültür 

ettiklerini bildirmişlerdir. 

 

I- SIRC=Rabbit corneal epithelium  

II- MDCK=Madin-Darby canine kidney 

III- Primary rabbit embryo fibroblasts 

 

Örneklerin bir kısmını, %0.1 tripsin ve %0.25 kollajenaz ile muamele 

ettikten sonra, bir kısmını da direkt 24 kuyucuklu hücre kültür flakslarına 

ekmişlerdir. Besiyeri olarak da, %5 FBS ve %0.1 gentamisin ile 

zenginleştirilmiş EMEM kullanmışlar ve %5 CO2 içeren ortamda inkübe 

ettiklerini bildirmişlerdir (Shadduck et al., 1990). Araştırıcılar inokulasyondan 
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otuz gün sonra, tripsin ve kollajenaz ile işlenmiş kornea dokusu ile inoküle 

edilen SIRC ve MDCK hücre dizilerinde enfeksiyon odakları görülürken, 

doğrudan ekimi yapılan dokularda üreme görülmediğini bildirmişlerdir 

(Shadduck et al., 1990). 

Ayrıca V.corneae hücre kültürünün maymun böbrek (Vero), insan fetal 

akciğer fibroblastları (MRC-5), insan akciğer fibroblastı (HLF) gibi farklı hücre 

hatlarında da başarılı bir şekilde gerçekleştiği saptanmıştır (Joseph & Sharma, 

2009; Ludovisi et al., 1998).  

 

B) Encephalitozoon türleri 

Encephalitozoon intestinalis (E. intestinalis), Encephalitozoon hellem 

(E. hellem) ve Encephalitozoon cuniculi’nin (E. cuniculi) ilk yerleşim yeri ince 

bağırsak olup immün sistemi baskılanmış hastalarda dissemine enfeksiyonlara 

sebep olmaktadırlar. Bu türlerin çekirdekleri tek parçalı olup konak hücre 

tarafından oluşturulmuş parazitoforoz vakuol içinde gelişirler. Polar tüp sarmal 

sayısı E. hellem ’de 6-8, E. cuniculi ’de 4-7 ve E. intestinalis ’te 5-7’dir. Spor 

boyutu ise yaklaşık 2.5 x 1.5 µm’dir (Curry, 2007; Franzen & Müller, 2001; 

Han ve ark., 2021).  

Encephalitozoon türlerinde hücre kültürü; idrar, dışkı, bronkoalveoler 

lavaj (BAL), burun mukozası, balgam, duodenal aspirat ve biyopsi örnekleri 

gibi birçok farklı biyolojik materyalden yapılabilmektedir (De Groote ve ark., 

1995; Visvesvara, 2002). 

İn vitro hücre kültürü için tavşan böbrek (RK13), Vero, köpek böbrek 

(MDCK), insan kolon epidermal adenokarsinoma hücresi (Caco-2), insan 

böbrek epitel hücreleri (Hek-293), insan monositik hücreleri (U937), MRC-5 

gibi çok sayıda hücre hattı kullanılmıştır. Farklı çalışmalarda Vero hücre 

hattının parazitin üretilmesi için uygun olduğu bildirilmiştir (Çetinkaya ve ark., 

2018; Joseph & Sharma, 2009; Ludovisi ve ark., 1998; Visvesvara, 2002). 

Klinik örneklerden kültür yapılacaksa örnek türüne göre aşağıdaki ön 

işlemler yapılmalıdır. 

İdrar: 1500xg’de en az 10 dakika santrifüj edilmeli ve süpernatant 

uzaklaştırılmalıdır. Pellet aynı şekilde iki kez steril distile su ile yıkanmalı ve 

ikinci yıkama işleminden sonra pellet, Vero hücre hattına ekilebilir. 2 mM L-

Glutamin, %10 inaktive edilmiş fetal bovine serum (FBS) ile zenginleştirilmiş 

Eagle’s minimal essential medium (EMEM) kullanılır. Ayrıca ortama bakteri 
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ve mantarın aşırı çoğalmasını önlemek için ml başına 50g gentamisin, 1,000g 

piperasilin ve 5g Fungizone eklenmeli (De Groote ve ark., 1995; Visvesvara, 

2002).  

Balgam: Kültür öncesi mukusu parçalamak için sputolizin gibi mukolitik 

bir ajan ile muamele edilmelidir. Daha sonrasında ise pellet aynı şekilde iki kez 

steril distile su ile yıkanmalı. İkinci yıkama işleminden sonra pellet, 1ml distile 

su içinde süspanse edilir ve daha sonra yukarıdaki antibiyotiklerle birlikte insan 

akciğer fibroblastı (HLF) hücre hattına ekilir (De Groote et al., 1995; 

Visvesvara, 2002). 

Bazı farklı hücre hatları için E. intestinalis kültür prosedürleri aşağıda 

verilmiştir. 

Vero, Hek-293, CaCo-2 hücre hatlarında E. intestinalis kültürü 

(Çetinkaya ve ark., 2018) 

Besiyeri: 2mM L- Glutamin, %10 inaktive edilmiş Fetal Bovine Serum 

(FBS), 100 I.U. /ml penniciline + 100 µg/ml Streptomicine ile zenginleştirilmiş 

(Dulbecco's Modified Eagle Medium) DMEM-HG.  

 

1. Sıvı azot veya -80 °C saklanan hücreler 37 °C’deki sıcak su 

banyosunda hızlı bir şekilde çözdürülür ve bekletilmeden 9 ml besiyeri 

içerisinde 1000 devirde 10 dk santrifüj edilir. 

2. Süpernatant uzaklaştırılır. 

3. 1 ml besiyeri ile süspanse edilen hücreler kültür flakslarına ekilir. 

4. 37 °C’de %5 CO2’li ortamda 1 gece inkübe edilir. 

5. İnkübasyon sonrasında flakslardaki besiyeri dökülerek yenisi eklenir 

böylece tutunamayan konak hücreleri uzaklaştırılmış olur. 

6. Konak hücreleri flaksın %50’sini doldurunca sporlar 500µl besiyeri 

içerisinde kültür ortamına aktarılır. Bu aşamadan sonra %2 FBS içeren 

besiyeri kullanılır. 

7. 37°C’de %5 CO2’li ortamda 1 gece inkübe edilir. 

8. İnkübasyon sonrasında flakslardaki besiyeri dökülerek yenisi eklenir 

böylece medium içindeki sporlar uzaklaştırılır. 

9. Haftada iki kez veya besiyerinin rengi değişince kültür ortamı 

uzaklaştırılır ve yeni besiyeri eklenir.  

10. Yaklaşık iki hafta sonra besiyeri ortamında serbest sporlar görülür. 

11. Sporları içeren besiyeri 15 ml’lik steril falkon tüpüne alınır.  
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12. Besiyeri içerisindeki ölmüş hücre kirliliğinden uzaklaştırmak için 5 µm 

porluk filtreden geçirilir. 

13. 4000 devirde 10 dk santrifüj edilerek sporlar toplanır. 

 

  

 

Resim 1. Encephalitozoon intestinalis hücre kültürü. A: Vero hücreleri, B: Vero 

hücreleri ve besiyeri içerisindeki serbest sporlar (Sporlardan bazıları siyah ok ile 

gösterilmiştir), C: Hücre içerisinde çoğalan parazitler (bazı enfeksiyon odakları 

siyah ok ile gösterilmiştir). (invert mikroskop, 400x).(Çetinkaya et al., 2018) 
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U937 hücre hattında E. intestinalis kültürü (Çetinkaya ve ark., 2018) 

Besiyeri: 2mM L- Glutamin, %10 inaktive edilmiş FBS, 100 I.U. /ml 

penniciline + 100 µg/ml Streptomicine ve 10 mM HEPES buffer içerecek 

şekilde zenginleştirilmiş RPMI-1640. 

 

1. Sıvı azot veya -80°C saklanan hücreler 37°C’deki sıcak su banyosunda 

hızlı bir şekilde çözdürülür ve bekletilmeden 9ml besiyeri içerisinde 

1000 devirde 10dk santrifüj edilir. 

2. Süpernatant uzaklaştırılır. 

3. 1ml besiyeri ile süspanse edilen hücreler kültür flakslarına ekilir. 

4. Öncül monositik hücrelerin stimülasyonu için RPMI-1640 besiyerine 

10 ng/ml konsantrasyonunda Phorbol-12-Myristate-13-Asetate (PMA) 

eklenir ve hücrelerin olgunlaşması için 72 saat boyunca 37 °C’de %5 

CO2’li ortamda inkübasyon sağlanır. 

5. Süspanse haldeki hücreler olgunlaştıktan sonra flaksa tutunur. 

6. Sporlar 500 µl besiyeri içerisinde kültür ortamına aktarılır. Bu 

aşamadan sonra %2 FBS içeren besiyeri kullanılır. 

7. 37 °C’de %5 CO2’li ortamda 1 gece inkübe edilir. 

8. İnkübasyon sonrasında medium içindeki sporlar uzaklaştırılır. 

9. Haftada iki kez veya besiyerinin rengi değişince kültür ortamı 

uzaklaştırılır ve yeni besiyeri eklenir.  

10. Yaklaşık iki hafta sonra besiyeri ortamında serbest sporlar görülür. 

11. Sporları içeren besiyeri 15 ml’lik steril falkon tüpüne alınır.  

12. Besiyeri içerisindeki ölmüş hücre kirliliğinden uzaklaştırmak için 5 µm 

porluk filtreden geçirilir. 

13. 4000 devirde 10 dk santrifüj edilerek sporlar toplanır. 

 

Yukarıda belirtildiği şekilde elde edilen sporlar 0,5-1 ml besiyeri içerisinde 

dondurulur. Spor konsantrasyonu 1.0-2.0 x 107 spor/mL olmalı ve 10% DMSO 

içermelidir. Dondurma işlemi kademeli olarak yapılmalıdır. Öncelikle bir gece 

-20°C’de bekletilmeli. Daha sonra ise -80°C’de saklanmalıdır. 
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Resim 2: U937 hücreleri. A: Uyarılmamış immature hücreler, B: Uyarıldıktan 24 

saat sonra, C: Uyarıldıktan 72 saat sonra olgun hücreler, D: E.intestinalis ile enfekte 

olmuş hücreler. Ortamda serbest sporlar ve hücre içinde çoğalan parazitler beyaz ok 

ile gösterilmiştir. (invert mikroskop, 400x)(Çetinkaya et al., 2018) 

 

C) Enterocytozoon bieneusi 

Çekirdeği tek parçalı olan E. bieneusi, hücre içerisinde konak hücre 

sitoplazması ile direkt temas halinde bulunur. Polar tüp sarmal sayısı 4-6, spor 

boyutu ise diğer türlere göre oldukça küçük olup 1.5 x 0.5 µm’dir. Parazitin ilk 

yerleşim yeri ince bağırsak olup immün sistemidir (Curry, 2007; Franzen & 

Müller, 2001; Han et al., 2021).  E. bieneusi AIDS hastalarında en sık 

tanımlanan tür olmasına rağmen hala uzun süreli kültürü yapılamamıştır. E. 

intestinalis ile mix enfeksiyonlarda elde edilen klinik örneklerden yapılan 

kültürlerde E. intestinalis kolaylıkla hücrelere yerleşip ürerken, E. bieneusi’nin 

ise üremediği saptanmıştır (Van Gool ve ark., 1994). Bununla birlikte, 

Visvesvara ve ark. (1995) birkaç E. bieneusi izolatının kısa süreli kültürü 

duodenal aspirat ve biyopsi numunelerinin E6 ve HLF hücre hatlarına inoküle 

edilmesiyle elde edildiğini bildirmişlerdir. 
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GİRİŞ 

Suç çok yönlü değerlendirilen bir kavramdır. Kendi içerisinde psikolojik, 

mekânsal, kriminolojik, hukuksal ve sosyolojik ögeler barındırır (Ataç ve 

Gürbüz, 2009). Psikoloji suçu bireysel bir davranış olarak tanımlar ve analiz 

eder. Buna göre suç davranışını gösteren kimselerin diğer insanlardan farklı 

özelliklere sahip olabilecekleri ve bu durumların suçluluğu oluşturduğu böylece 

suça neden olan faktörlere ulaşılabileceğini varsayar (Koçak ve Durak Batıgün, 

2017). Suçun hukuki olarak değerlendirilmesinde, kişinin suçun durumunu 

anlayabilecek yeterlilikte olması ve istemi, kasıt ve ihmal ile birlikte ceza ya da 

güvenlik tedbirinin gerekliliği öne çıkmaktadır (Kılıç, 2016). Sosyolojik olarak 

ise suç toplum tarafından onaylanmayan davranışları içeren bir sosyal problem 

olarak ele alınmaktadır (Kızmaz, 2003). Bu doğrultuda oluşturulan Toplumsal 

Gelişim Modeli, bireyin gelişimsel sürecinde toplumla ilişkilerinde etkili olan 

faktörleri, bütünleyici olarak değerlendirir (Eryılmaz, 2008). Ayrıca 

bütünleyici olarak suçluluğu bireysel özelliklerin yanı sıra kişilerarası 

farklılıklara göre yapılan sosyopsikolojik incelemelerde bulunmaktadır 

(Farrington & Welsh, 2002). Sosyal psikolojiye göre suç toplumu oluşturan 

sosyal grupların üyeleri tarafından kabul görmüş inanç, gelenek, örf ve 

adetlerin dayandığı kurallara karşı işlenmiş davranışlardır (Güler, 2010). 

Gerçekte suç davranışı bireysel ve çevre kaynaklı iç ve dış etkenlerin 

etkileşiminin bir sonucudur (Palmer, 2011).  

Suç kavramı alanyazında farklı şekillerde kategorilendirilmiştir. Suçun 

oluşumunda psikososyal nedenlerin olduğunu öne süren tek boyutlu 

çalışmaların (Cornish ve Clarke, 1987) yanı sıra suç türlerinin yaygınlık ve 

sıklığına göre risk faktörlerini belirmeye yönelik çok boyutlu çalışmalarda 

mevcuttur (Brame, Bushway, Paternoster ve Thornberry, 2005). Diğer taraftan 

suç davranışı eylemsel olarak şiddet içeren ve içermeyen suçluluk olarak ikiye 

ayrılabilir. Bireyin fiziksel bütünlüğüne zarar vermeye yönelik davranışlar 

şiddet içeren suçlardır (Tzoumakis, Lussier, Le Blanc ve Davies, 2013). Burada 

esas olan şiddet mağduruna yapılan güç kullanımının fiziksel bütünlüğe zarar 

verici nitelikte olmasıdır (Koçak ve Durak Batıgün, 2017). Şiddet içermeyen 

suçlar ise hırsızlık, sahtecilik, kamu malına zarar verme, iftira gibi 

davranışlardır (Dickinson, 2017). 

Suç kavramı ile ilgili tartışmalı bir konu ise hangi yaştan itibaren suçun 

sorumluluğunun taşınması gerektiğidir. Suçun sorumluluğunda kişinin 
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psikolojik, bilişsel ve ahlaki gelişimi başat konulardır (Kramers-Olen, 2015). 

Çeşitli kültürlerde ve farklı coğrafyalarda suçun sorumluluğu kabulleri 

değişmek ile birlikte evrensel kriterlere göre çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Bunlardan Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre yasalar ilgili kurumların yardımı 

ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar 

altında çocukların özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi 

doğrultusunda çıkarılmalıdır (Uysal, 2016). Avrupa’da genellikle 10-12 yaş 

arası çocukların suçlu kabul edileceği ve 12 yaş altının yargılanamayacağı 

hükmü yer almaktadır (McDiarmid, 2013).  Benzer olarak Türk Ceza 

Kanunu’nun 31. Maddesi “Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan 

çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması 

yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.” 

şeklindedir (Uysal, 2016). Genellikle 18 yaş altı çocuk kabul edilmiş ve 8 yaş 

suçluluk olarak en alt yaş olarak belirlenmiştir. Bu konu ile ilgili belirsizlikler 

ahlaki sorumluluk tutulabilirlilik ön şartı ile aşılabilir (Uysal, 2016).  

 

SUÇUN NEDENLERİ 

Alanyazında suçun oluşumunun kaynakları ikiye ayrılmaktadır. Buna 

göre birinci görüş kişi suçu bilerek ve isteyerek kendi iradesi ile işler. Burada 

etkenler olarak iç ödüller (hoşlanmak, eğlenmek, heyecan ya da korku 

duymak..vs.), kişisel ve psikolojik ödüller (stres, gerginlik ya da bunalmayı 

gidermek, sorumluluktan kaçmak), ekonomik ödüller, sosyal ödüller ya da 

politik ödüller sıralanabilir. İkinci görüş ise suç işlemede özgür iradenin rol 

oynamadığını suçun oluşumunu sağlayıcı ortamın veya koşulların etken 

olduğunu ileri sürer. Burada ise genetik anormallikler, fiziksel anormallikler, 

yetersiz sosyalizasyon, taklit ve öğrenme gibi faktörler öne çıkar (Ayna, 2005). 

Bu doğrultuda suçun nedenleri biyolojik, sosyolojik, siber ve psikolojik olmak 

üzere dört temel alan altında analiz edilebilir. 

 

Biyolojik Nedenler 

Literatürde biyolojik nedenleri bedensel özellikler ile açıklayanların yanı 

sıra vücudun temel içerikleri ile açıklayanlar da bulunmaktadır. Biyolojik 

özelliklerin davranışın belirleyicisi olduğunu öne süren görüşlere göre 

davranışlar bireyin kontrolü dışında gerçekleşir (Öter, 2005). Bunlardan 

Sheldon beden yapısı ile suç arasında bağ kurmuştur. Bu doğrultuda “Bedensel 



181 | TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR 

 

Yapı Tiplemesi” adını verdiği suç teorisinde insanları endomorflar, 

mezoformlar ve ektomorflar olamak üzere üçe ayırmıştır (akt. Gürsel,1997) 

Buna göre endomorflar yuvarlak vücuda sahip şişman tiplerdir. Mezoformlar 

ise saldırgan eğilimli kendine güvenen tiplerdir. Son olarak ektomorflar içe 

kapanık ve utangaç tiplerdir. (akt. Gürsel,1997). Benzer olarak Kretschmer yine 

insanları astenik tip, atletik tip ve piknik tip olarak üçe ayırmıştır. Buna göre 

astenik tip ince, zayıf, gösterişsiz, dar omuzlu ve adalesiz vücut olarak 

tanımlanır ve bunlar ufak hırsızlık ve hilekârlık suçlarını işlerler. Atletik tip orta 

boylu, iri kemikli, geniş omuzlu, adaleli vücut özelliklerine sahiptir ve bunlar 

zor ve şiddetle ilgili suçları işlerler. Piknik tiptekiler ise tıknazlardır ve hileli 

suçlara eğilimlidirler (Hazar, 2006). Yine insanları kafa yapısına göre 

değerlendirip suça yatkınlığını açıklayan Frenoloji bilimini öne süren Gall, suç 

olaylarının bu şekilde çözülebileceğini iddia etmiştir (Özaşçılar, 2016: 17). 

Farklı olarak Lombroso insanların evrimsel olarak ilkel atalarından suçu miras 

aldıklarını ve suçlu olarak doğduklarını öne sürmüştür (akt. Tatar, 1993 akt. 

Öter, 2005). Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda Lombrosso’nun görüşleri 

ile ilgili bir sonuca ulaşılamamıştır (Durmaz, 2005). Diğer taraftan suçlulukta 

kalıtımsal bozuklukların, endokrin dengesindeki patolojilerin veya beyinde 

oluşan hasarların rol oynadığını belirten vücudun temel içerikleri ile ilgili 

görüşlerde bulunmaktadır (Öter, 2005). Bunlara göre insanlar çevresel 

değişkenlere kalıtsal ve bedensel özellikleri doğrultusunda tepki verirler 

(Süleymanoğlu Dinçer ve Canatan, 2022). Kalıtsal nitelikli suç eğilimi üzerine 

yapılan ikizler ile ilgili çalışmalarda (Coccaro ve arkadaşları,1997) ve evlat 

edinme çalışmalarında (Coccaro ve arkadaşları,1998) genetik geçişin 

saldırganlıkta rol oynadığı tespit edilmiştir. Yine insanlarda kromozon 

fazlalığının santral sisteminde gelişimsel sorunlara neden olarak suç teşkil eden 

saldırgan davranışlara yol açtığı belirtilmiştir (Abay ve Tuğlu, 2000). Diğer 

taraftan DNA polimorfizminde (iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür 

popülasyonunda bulunması) dürtüsel nitelikli suç oluşumlarında etken olduğu 

bildirilmiştir (Nielsen ve ark., 1994). 

Nörotransmiterler olarak saldırganlığı engelleyici rolü olan serotoninin 

sentezlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

Bunlardan serotonin sentezinde hız sınırlayıcı olan TPH genotipinin dürtüsel 

saldırgan davranışlar ile intihar girişimlerinde rol oynadığı belirlenmiştir 

(Nielsen ve ark., 1994). Yine TPH genotipi ile ilişkili beyin omurilik sıvısı 5-
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HİAA seviyelerinin saldırganlık içerikli intihar ve kişilik bozukluklarına yol 

açtığı bildirilmiştir (Abay ve Tuğlu, 2000). Benzer olarak yıkıcı davranış 

bozukluğu olan çocuklarda yapılan bir çalışmada saldırganlık derecesi ile BOS 

5-HIAA seviyeleri arasında ters orantılı ilişki bulunmuştur (Virkkunen ve ark. 

1994). Bir başka nörotransmiter olan norepinefrininde yüksek veya düşük 

aktive olması saldırgan davranışlara neden olmaktadır (Abay ve Tuğlu, 2000) 

Ayrıca alkol yoksunluğu sürecinde dopamin ile saldırganlık arasında ters orantı 

olduğu (Limson ve ark. 1991), vasopressinin 5-HT ile birlikte saldırganlıkta rol 

oynadığı (Coccaro ve McNamee 1998) ve gama amino bütrik asiti 

antagonistlerinin saldırganlığı olumlu veya olumsuz olarak etkilediği (Abay ve 

Tuğlu, 2000) belirtilmiştir. 

Metabolik olarak ise saldırgan tipli antisosyal kişilerin glukoza karşı 

yüksek insülin salgıladıkları tespit edilmiştir (Volavka 1999). Diğer taraftan 

hormonal olarak testesteron (Virkkunen ve ark. 1994)  ile  kortizol (Virkkunen 

1985) yüksekliğinin  saldırganlıkla ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca nörofizyolojik 

işlev bozuklukları açısından temporal lop epilepsisi ile limpus iktus ve epizodik 

kontrol bozukluğunun şiddet ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir (Abay ve 

Tuğlu, 2000). Ek olarak limpik sistem içerisinde yer alan amigdala ile 

hipokampusun işlev bozuklukları (Bear 1991) ile baskın hemisfer frontal ve 

temporal lop anomalilerinin (Volavka 1999) saldırganlıkta rol oynadığı 

belirlenmiştir. 

 

Sosyolojik Nedenler 

Suçun sosyolojisi ile ilgili çeşitli kuramlar oluşturulmuştur. Bunlardan 

Merton tarafından geliştirilen Gerilim Kuramı’na göre bir toplumda alt sınıfı 

meydana getiren bireyler hedeflerine yasal yollarla ulaşmanın engellendiğini 

inanırlar. Bu nedenle gayri meşru yolları denerler. Bundan dolayı suçun 

kaynağı sosyal yapıdır(Cömert ve Sevim, 2017). Benzer olarak Alt Kültür 

Kuramı’nda alt sınıf üyelerine vurgu yapılırken kültürel öğelerin önemini 

özellikle öne çıkararak farklılaşır. Buna göre alt kültür oluşumunda sosyal statü 

belirleyicileri işsizlik, yoksulluk ve imkânların kısıtlılığıdır. Bu çerçevede 

gençler aşağılık duygusu ile birlikte üst kültürlere düşmanlık besleyebilirler. 

Daha sonra birleşen bu gençler çeteleşerek alt kültürlerini meydana getirirler. 

Böylece hem toplumdan intikamlarını almış olurlar hem de kendilerine 

korkarak da olsa saygı duyulduğundan, statü problemlerini çözmüş olurlar 



183 | TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR 

 

(Cömert ve Sevim, 2017). Shaw ve McKay tarafından geliştirilen Sosyal 

Organizasyonsuzluk Kuramı’nda ise suçun sosyal çözülmelerle ilişkili olduğu 

belirtilmiştir. Buna göre sosyal çözülmeler en fazla kentlerde olduğu için suç 

artışlarının kentlerde çoğaldığı vurgulanmıştır (kızmaz,2005). Kentlerdeki 

sosyal çözülmeler yoksulluk, kültürel karmaşıklık ve şehirlerdeki 

değişikliklerin toplumsal değerleri zayıflatmasına bağlanmıştır (Cömert ve 

Sevim, 2017). Farklı olarak Sosyal Öğrenme Kuramları suçun sosyal 

etkileşimler sonucu ortaya çıktığını iddia eder. Buna göre çevresinde işlenen 

suçları gören bireyler öğrenme faaliyeti sonucu suç davranışını içselleştirirler 

(Cömert ve Sevim, 2017). Suç davranışına başka bir açıdan yaklaşan Sosyal 

Kontrol Kuramı’na göre bireylerin sosyal bağlarının güçlü olmaması suç 

davranışını tetikler. Tersi olarak suçu engellemek için bireyin toplumsal 

bağlarını güçlendirmek gerekir (Cömert ve Sevim, 2017). Çünkü suç 

davranışları çocukluk yıllarında içsel denetim mekanizmalarının 

gelişememesine ya da daha sonra bozulması sonucu sosyal rol çatışmalarına 

bağlanmıştır. Diğer taraftan Damgalama Kuramı suç davranışlarını bireyin 

suçlu damgası yemesi ile ilişkilendirmiştir. Buna göre suçlu olarak 

damgalanmak suç işleme davranışlarına teşvik eder (Cömert ve Sevim, 2017).  

Yukarıda açıklanan kuramları destekler nitelikte çalışmalar 

bulunmaktadır. Bunlardan Yamak ve Topbaş (2005) yaptıkları çalışmada 

işsizlik ile suç türleri (gasp, hırsızlık, dolandırıcılık vb.) arasında anlamlı ilişki 

elde etmişlerdir. Yine aile yapılarının özellikle büyük şehirlerde bozulması ve 

boşanmaların artmasıyla suç oranlarının arttığı belirtilmiştir (Bilici, 2016). Bir 

başka çalışmada ise suç oranlarının artışlarının belirleyicileri olarak gelir 

düzeyi, göç, eğitim seviyesi, nüfus yoğunluğu, doğum hızları ile şehirleşme 

tespit edilmiştir (Cömertler ve Kar, 2007). Bu faktörler ile birlikte artan suç 

oranları medya ile araçsallandırılmakta, ailede ve toplumda görülen şiddet bir 

süre sonra normalleştirilmektedir. Böylece suç davranışlarını sergileme 

eğilimleri artmakta ve hatta kusursuz suç işleyen “başarılı suçlu” rol model 

olabilmektedir (Bilici, 2016).  

Suç kuramlarında suçun kentlerde genellikle görülmesi ve artmasına 

yönelik görüşler bulunmaktadır. Bunlardan Chicago Okulu suç davranışını 

genetik faktörler dışında mekânsal ve sosyal çevrenin şekillendirdiğini 

belirtmiştir (Karasu, 2008). Chicago sosyologları Ekolojik Kuram ve Sosyal 

Organisazyonluk Kuramları doğrultusunda Chicago Projesi 
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gerçekleştirmişlerdir. Buna göre kentlerde binalar ve yerleşim alanları büyüme 

ile birlikte yaşanması güç alanlara dönüşür ve suç ortamı oluşur (Yanjinlkham, 

2011). Çünkü büyüme beraberinde farklı kültürlerden oluşan heterojen yapıyı 

güçlendirir ve bu da yabancılaşma hissi ile birlikte suçu tetikleyici bir nitelik 

kazanır (Fırat, 2008). Burada kentsel mekânlardaki kontrol olgusunun 

zayıflaması başat rol oynar (Yüceyılmaz, 2007).  

Sosyolojik suç türlerinden biri de ekonomik suçlardır. Günümüzde 

ekonomik suçlar giderek artış göstermektedir. Bunda teknolojik gelişmeler ve 

iletişimin kolaylaşmasının örgütlü suç yapılarını oluşturmadaki kolaylığı da 

önemli bir etkendir (Şentürk ve Kasap, 2013). Ekonomik suç “ekonomik 

faaliyetlerin düzenli işleyişi şeklindeki genel ekonomik yararı ve bu hukuksal 

yararı koruma altına alan hukuk kurallarını ihlal eden eylemler” olarak 

tanımlanmıştır (Dursun, 2006, Güner, 2019).  Ekonomik suçların temelinde 

gelir dağılımı adaletsizliğinin oluşturduğu güç ve çıkar çatışmalarının yer 

aldığını belirten Beşe (2006), ekonomik suçun oluşması için şu kriterlerin 

gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiştir; 

• Ekonomi ile ilgili olarak kişinin ceza oluşturacak davranışta bulunması, 

• Bu davranışın bir mesleğin icrası esnasında sonuçlanması,  

• Yetkinin, güven ve itimadın kötüye kullanılması. 

Ekonomik suçların özellikleri olarak ekonomik bir zararın oluşması, 

mağdur sayısının çokluğu, genellikle suç faillerinin yüksek statüde yer alması 

ve organize bir yapının olması sıralanabilir (Güner, 2019; İnceoğlu, 2006). 

 

Siber Suçlarin Nedenleri 

İnternet 20. yüzyılın en büyük buluşlarından biri olarak sınırları ve 

kuralları kontrol edilemeyen bir yapıya dönüşmüştür. İnternetin kullanımı 

birçok konuda yararlı olmakla birlikte zararlı kullanımları ile yaşamın ayrılmaz 

bir parçası haline gelmiştir. Bunlardan biri de siber suçlardır. Her gün 

milyarlarca e-mail, tweet, Google araması, ticari işlemler ve paylaşımların 

yapıldığı internet ortamında suç kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştır. Çeşitli 

tanımları olan siber suç, internet ortamında devlete veya kamuya, kişilere ya da 

mal varlıklarına karşı işlenen yetki dışı, ahlaka aykırı ya da hukuka uygun 

olmayan eylemler olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda yapılan eylemler ise 

verilerin işlenmesi, saklanması, tasnif edilmesi, içeriği ve iletilmesi ile ilgili 
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süreçlerde yapılan haksız uygulamalardır (Erdem ve Özocak, 2017). Siber 

suçların ayırıcı özellikleri şöyle sıralanabilir; 

a. Uluslararası özelliğinden dolayı delil toplamada zorluk 

yaşanmaktadır, 

b. Yasal boşluklar suçun işlenmesine yönelik uygun ortam 

hazırlamaktadır, 

c. İşlenen suçun siber dünyada kalması kolaylaştırıcı etki yaratmaktadır, 

d. Farklı kültürlerden ve ülkelerden oluşan işbirlikleri 

görülebilmektedir, 

e. Teknolojik hızlı gelişim suçun önlenmesi engellemede güçlükler 

meydana getirmektedir, 

f. Suçun önlenmesinde çoğunlukla farklı ülkelerin ortak mücadele 

etmesi gerekir, 

g. Çok az bir teknik bilgi ile suç işlenebilmektedir, 

h. İlişkiler genellikle ticari ve geçici niteliktedir. 

i. Sanal ortamda işlenen suçlar genellikle oluşan zararların 

gözlenememesi dolayısıyla sorumluluk hissini yok edebilmektedir 

(Taşçı ve Can, 2015). 

Diğer taraftan siber suçun nedenlerini Shinder (2012) beş başlık altında 

toplamıştır (akt.Altun, 2022);  

1. Oyun amaçlı (just for fun): Meraklı gençler ve hackerler tarafından 

internet bir oyun alanı bilgisayarlarda bir oyuncak gibi görülmektedir. Bu 

nedenle eğlenmek amacıyla müzik ve film indirmek, diğer kişilerin ağlarına 

izinsiz girmek, web sayfalarını kopyalamak, bireysel yeteneklerini sergilemek 

için virüs göndermek veya küçük miktarlarda para kazanmaktır. Esas niyetleri 

zarar vermek değildir ancak bu eylemleriyle başkalarına zarar 

verebilmektedirler.  

2. Para (Money): Bireyleri suç işlemeye yönelten en önemli sebeplerden 

birisi de önemli bir değer olan paradır. Bankada çalışan bir kişi veya hacker 

tarafından bankada hesabı olan başka birinin hesabının ya da kredi kartının 

çalınması bazen de bir şirketin ticari sırları gibi maddi değer taşıyan 

unsurların çalınmasıdır. Bu grupta beyaz yakalı suçlar olarak tanımlanan 

gençler, yaşlılar, erkekler, kadınlar, profesyoneller ve sosyo-ekonomik düzeyi 

farklı olan kişiler de olabilir.  



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR | 186 

 

3. Duygu/öfke/intikam (emotion): Öfke, kin ve aşk gibi duygusal 

etkenlerin paradan daha öne çıktığı bir durumdur. Hoşnut olunmayan ilişkiler 

ağı, memnun olunmayan alışverişler, düşük not alınan ders öğretmenleri gibi 

etkenlerden olumsuz etkilenen kişiler e-mail yoluyla taciz, hakaret, tehdit, 

hesaplara izinsiz giriş, gizli kalması gereken özel sır ve fotoğrafları açığa 

çıkarma, şirketlerin bilgilerini çalma, kopyalama, silme ve Ddos saldırıları 

gerçekleştirme gibi suçları işlemekte veya işlenmesine neden olmaktadır.  

4. Cinsel amaçlar (sexual impulses): Bu gruptakiler seri tecavüzcüler, 

çocuk pornosu sapkınları ve istismarcılarıdır. Çocuk pornografisi 

başkalarından ticari kazanç elde etmek için de yapılabilmektedir.  

5. Politik ve dini amaçlı (politic/religion): Bu amaçla suç işleyenler 

interneti bir propaganda aracı olarak kullanmakta ve kendi politik hedeflerine 

yönelik saldırılar gerçekleştirmektedir. Dinsel inanışlar ve siyasi bağlılıklar da 

insanların suç işlemesine neden olmaktadır. Siber terör saldırıları bu grupta 

yer almaktadır. Siber suçlar için politik motivasyon, devlet düzeyinde olmak 

üzere aktör ve devlet dışı aktör düzeyinde iki düzeyde görülebilir. Devlet dışı 

aktör düzeyinde siyasi motivasyonlar duygularla yakından ilişkilidir, çünkü 

insanlar politika hakkında çok tutkulu olabilirler. 

Siber suçlular ise acemiler, siber serseriler, hacktivistler veya siyasi 

aktivistler, hırsızlar, virüs yazarlar, içeridekiler, koruyucu hackerlar, 

profesyonel suçlular ve siber teröristler olmak üzere dokuza ayrılabilir (Altun, 

2022). Bunlardan hacktivistlerin yaş ortalamaları 14-21 yaş arasındadır ve 

bundan dolayı yaşlılara göre caydırıcılıktan etkilenmeleri düşük olasılıklıdır 

(Yılmaz ve Güllüpınar, 2020). Diğer taraftan şiddet içerikli medya saldırgan 

eğilimi artırmaktadır. Özellikle kusursuz işlenen suç veya başarılı suç örnekleri 

rol model oluşturabilmektedir (Bilici, 2016).  

 

Psikolojik Nedenler 

Bireyin suç davranışı Sutherland tarafından Farklılıkların Birleşme 

Teorisi’nde öğrenme merkezli açıklanmıştır. Buna göre birey bulunduğu 

kültürel çevre içerisinde suç eylemlerini görür ve taklit eder. Böylece öğrenme 

gerçekleşir. Eylemden sonra çevrenin motivasyonlar, yönlendirmeler ve haklı 

gösterme kriterleri, suç davranışını kalıp davranışlara dönüştürür (Öter, 2005). 

Suç gelişimsel olarak en çok ergenlikten genç yetişkinliğe geçişte meydana 

gelir (Eryılmaz, 2018). Çünkü ergenlikte benlik algısı hızlı bir dinamik ile 
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gerçekleşir (Güler, 2010). Ancak gelişimin belirli dönemlerinde oluşan 

blokajlar ya da travmatik yaşantılar da suç davranışında etken olabilir (Oral, 

2010). Örneğin çocukluk döneminde yaşanan örseleyici yaşantılar yıkıcı 

davranışlara neden olabilir ve gelecek gelişim dönemlerine yansıyabilir 

(Burgess ve arkadaşları,1995).  

Bireyin yaşantılarıyla oluşturduğu suç yönelimli benlik şemaları da suç 

davranışının psikolojik nedenleri arasında sayılabilir. Benlik şemaları bireyin 

geçmiş yaşantıları ile oluşturduğu kendine ait ilgileri, özellikleri ve 

beklentilerine yönelik yatırımlarını içeren yapılardır. Birey bu doğrultuda 

seçimler yapar, yorumlar, yeni bilgileri değerlendirir ve tahminlerde bulunur. 

Buna göre benlik şeması şiddet ve saldırganlıkla ilgili yapılandırılmış ise birey 

öyle davranışlarda bulunacaktır (Markus, 1983). Bununla ilgili Zelli ve 

arkadaşlarının (1999) çocuklar üzerinde yaptığı çalışmada saldırganlık şemaları 

gelişmiş olan çocukların suç eğilimlerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir (akt. 

Taylor ve ark., 2007). Diğer taraftan anne-babaların sıcak ve koruyucu 

davranışlarının da suç işlememede etkili olduğu tespit edilmiştir (Palmer ve 

Gough, 2007). Ayrıca içtepisel düşünme ile alt düzey ahlaki yapıda suç 

işlemede önemli faktörlerdir (Çeliköz ve arkadaşları,2008).  

Suç işleme davranışının bireyin bağlanma stilleri ile de ilişkisi 

bulunmaktadır. Bireyin anne-babası ile ilişkisi suça yönelimde etken rol oynar 

(Deleş ve ark., 2021). Buna göre kaçınmacı ile kaygılı ve kararsız bağlanma 

stili suç işlemeye neden olabilmektedir (Berlanda ve diğerleri, 2019). Benzer 

olarak güvenli bağlanma düzeylerinin düşüklüğünde suç davranışının 

görülmesinin arttığı bildirilmiştir (Martins ve diğerleri, 2018).  

Psikolojik olarak psikiyatrik vakalardan şizofreni, bipolar bozukluk, 

depresyon ve bazı kişilik bozukluklarında patlayıcı ve taşkın afekt bireyi 

şiddete yöneltebilir (Oral, 2014). Bu durumlara maddeyi kötüye kullanım 

eklendiğinde ise suç davranışı riski yükselir (Volavka, 2012). Şiddet içerikli 

suç davranışlarının hazırlayıcı etkenleri olarak kendine güven duygusunda 

düşüş, benlik saygısının yitirilmesi, çaresizlik ve umutsuzluk hisleri ile 

başlayan dissosiyasyon gösterilebilir (Malmquist, 1995). Özellikle antisosyal 

kişilik bozukluğu ile suç arasında belirleyici bir bağ bulunmaktadır. Yapılan bir 

çalışmada tutukluların %50 ile %80’ninin Antisosyal Kişilik Bozukluğu tanı 

kriterlerini karşıladığı tespit edilmiştir (Deniz, 2017).  
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SONUÇ 

Suçu önleme ile ilgili yapılacak çalışmalarda multidisipliner bir yaklaşım 

gerekmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen geniş tabanlı projelerde suçun 

oluşumunda biyolojik, sosyolojik, psikolojik ve siber nedenler kategorize 

edilerek suç önleme politikaları gerçekleştirilmelidir. Böylece daha etkili 

çözümler bulunabilecektir. Toplumun devlet nezdinde her kesiminin uzlaştığı 

partiler üstü politikalar, yıllara dağılarak uzun vadede kayda değer sonuçlara 

ulaştırabilir. Aksi durumda suç kangrenleşerek artarak devam edecektir. 
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GİRİŞ 

Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) çocuklarda en sık doktora 

başvuru gerektiren sağlık sorunlarıdır. Üst solunum yolu burun ile başlayan ve 

plika vokalislere kadar uzanan bölümü kapsamaktadır. Bu bölgenin 

enfeksiyonları başlıca soğuk algınlığı, akut tonsillit/farenjit, akut otitis media 

(AOM), akut rinosinüzit ve larenjitten oluşmaktadır. Etyoloji çoğunlukla viral 

kaynaklıdır. En sık görülen viral etken rinovirüstür. Klinik çoğunlukla kendi 

kendini sınırlamaktadır. Ancak bazı özel durumlarda antibiyotik kullanımı 

gerekebilir. Çocuklarda gereksiz antibiyotik kullanımının dirençli 

enfeksiyonlara sebep olması nedeniyle antibiyotik kullanımın gerektiği 

durumların bilinmesi bu anlamda önem taşır. 

1. SOĞUK ALGINLIĞI 

Üst solunum yolu enfeksiyonları arasında en sık görülen, akut, genellikle 

viral patojen kaynaklı enfeksiyonlardır (Heikkinen ve Järvinen, 2003). En sık 

etken rinovirüslerdir. Diğer etkenler Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), 

adenovirüs, parainfluenza, influenza, koronavirüs, enterovirüslerdir. 

Huzursuzluk, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı 

ve halsizlik gibi değişken kliniklerle seyreder ve kendi kendini sınırlar. 

Çocuklarda nadir de olsa subfebril ateş eşlik edebilmektedir. Pürülan burun 

akıntısı bilinenin aksine bakteriyel etkenlere yönelik değil nazofarenks 

florasında değişiklik olduğunu gösterir (Igarashi ve diğerleri, 1993). 

Semptomlar hastalığın 2-3. günlerinde genelde zirveye ulaşır. Büyük 

çocuklarda 5-7 gün sürmekte, küçük çocuklar ve bebeklerde 10-14 güne kadar 

semptomlar uzayabilmektedir (Hay ve Wilson, 2002; Hendley, 1998; Pappas, 

Hendley, Hayden ve Winther, 2008). Öksürük semptomları 4 haftaya kadar 

devam edebilir. Altta yatan kronik hastalıklar, sigara maruziyeti, stres, uyku 

düzensizliği, artmış bazal katekolamin seviyeleri, egzersiz azlığı ve düşük C 

vitamini alımı gibi etkenler söz konusu olduğunda daha uzun sürmekte ve bu 

hastalarda komplikasyon riskleri artmaktadır (Cherry, Demmler-Harrison, 

Kaplan, Steinbach, & Hotez, 2013, Bölüm 26). Tanıda öykü ve klinik muayene 

önemlidir. Laboratuvar testlerinin yeri yoktur. 

 Soğuk algınlığı tedavisinde destekleyici bakım önemlidir. İnfluenza 

dışında spesifik antiviral tedavi kullanılmamaktadır. Antiviral tedavinin uygun 

etkinlik açısından ilk 48 saatte başlanması gerekmektedir (Heikkinen ve 
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Järvinen, 2003). Ağır akut solunum yetmezliği sendromu koronavirüs 2 

(SARS-CoV-2) de; pediatrik multisistem inflamatuar sendrom (MISC) gibi ağır 

tutulumlar dışında diğer viral enfeksiyonlar gibi yönetilmektedir. Çalışmalar 

sınırlı olmakla birlikte, 12 yaş üstü çocuklarda bamlavinimab ve etesevimab 

tedavi ve profilakside kullanılabilmektedir (Long, Prober ve Fischer, 2022, 

Bölüm 26).  

Reçetesiz satılan soğuk algınlığı ilaçları (OTC) (antihistaminikler, 

dekonjestanlar, antitusif, ekspektoran, mukolitik, antipiretik/analjezik) 

semptomatik tedavi olarak kullanılabilmektedir. Bu ilaçların çocuklarda 

kullanımı ile ilgili güvenli doz aralıkları ve yan etkiler konusunda çalışmalar 

yetersizdir. Bununla birlikte OTC ilaçların çoğunun plasebodan daha faydalı 

olduğu gösterilememiştir. Semptomlar çocuğu veya diğer aile üyelerini rahatsız 

etmedikçe tedavi edilmek zorunda değildir. Bu nedenle 2007 Amerika Gıda ve 

İlaç İdaresi (FDA) önerisine göre 2 yaş altı; 2008 Akademik Pediatri Derneği 

(APA) önerisine göre 6 yaş altındaki çocuklarda antipiretik ve analjezik dışında 

ilaç kullanımı yan etki potansiyelinin yüksek olması sebebi ile 

önerilmemektedir. Ateş yönetimi için 3 aydan büyük çocuklarda asetaminofen, 

6 ay üstünde ibuprofen kullanılabilir. Dirençli ve uzayan ateş durumunda 

komplikasyonlar açısından sağlık merkezine başvuru gerekmektedir. 6-12 yaş 

arası çocuklarda OTC ilaçların kullanımına gerekliliğe göre karar verilmekle 

birlikte kullanım önerilmemektedir. 12 yaş üstü çocuk ve adölesanlarda 

semptoma yönelik OTC ilaçlar önerilebilir (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 

26). 

Nazal semptomlara yönelik destek tedavide öncelikle yeterli hidrasyon, 

ılık içecekler, nazal kaviteye topikal salin uygulaması ve nemlendirilmiş ortam 

havası uygulanabilir. Bu tedavilerde amaç nazal mukus akışını artırarak 

ortamdan temizlenmesine yardımcı olmaktır. 6 yaş altında destekleyici 

müdahalelere rağmen devam eden rahatsız edici nazal semptomlarda genellikle 

nazal aspirasyon veya irrigasyon sıklığının artırılması önerilmektedir. OTC 

ilaçların çocuklarda etkinliğinden yan etki potansiyeli daha fazladır. 

İpratropium %0,06 burun spreyi, dört gün boyunca her iki burun deliğine günde 

üç kez kullanılabilir. Burun akıntısını azaltmada etkiliyken burun tıkanıklığına 

belirgin etkisi bulunmamaktadır. Yan etkileri burun kanaması, burun kuruluğu 

ve ağız kuruluğudur. Topikal dekonjestanlar oksimetazolin, ksilometazolin ve 

fenilefrindir. Burun kanaması ve burun mukozasında kuruluk yan etkileri 
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vardır. Sadece 2-3 gün süreyle kullanılmalıdır. Daha uzun süreli kullanımları 

ilaç kesiminden sonra rebound burun tıkanıklıklarına neden olabilir. Oral 

dekonjestanlar taşikardi, diyastolik kan basıncında yükseklik ve çarpıntı gibi 

yan etkilere neden olabilmektedir.  

Soğuk algınlığına eşlik eden öksürük çocuğun uykusunu, okul 

performansını ciddi anlamda etkilemektedir ve diğer aile üyelerini rahatsız 

edebilmektedir. Öksürük solunum yollarındaki salgıları temizler. Bu nedenle 

baskılanması salgıların temizlenememesine ve buna bağlı hava yolu 

tıkanıklığına yol açabilir. Öksürüğe neden olan hava yolu tahrişi oral hidrasyon, 

ılık sıvılar, bal veya pastiller gibi sert şekerlemelerle giderilebilir. Bal; öksürük 

sıklık ve şiddetinin azalmasında etkilidir. 1 yaşından küçük çocuklarda 

botulizm riski nedeniyle önerilmemektedir. Yarım veya 1 çay kaşığı direkt veya 

ılık içeceklerle verilebilir (Wagner ve Pine, 2013).  Balın öksürük üzerine 

etkisinin difenhidramin ve dekstrometorfandan daha etkili olduğu, yan etkisinin 

ise oldukça hafif olduğu (nadiren bulantı) gösterilmiştir  (Abuelgasim, Albury 

ve Lee, 2021).  Pastil ve sert şekerlerin aspirasyon riski olmayan daha çok 6 yaş 

üstü çocuklarda tahriş olmuş boğaz ağrıları için kullanımı önerilmektedir. İnatçı 

öksürük tedavisi için kodein ve dekstrometorfanın çocuklarda etkinlik ve 

güvenirliği ile ilgili kanıtlanmış veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

yapılan bir çalışmada bileşenden ziyade antitusiflerdeki mevcut tatlı tadın 

soliter nükleus düzeyinde opioid düzeyini arttırarak öksürüğü etkilediği 

bildirilmiştir (Eccles, 2006).   

 Enfeksiyonların neden olduğu boğaz ağrısı genellikle birkaç gün 

sürmekte ve kendiliğinden gerilemektedir. Boğaz ağrısını rahatlatmak amacıyla 

ılık içecekler, bal, soğuk donmuş yiyecekler (dondurma), buz, sert şeker,  pastil, 

ılık tuzlu su ile gargara (240 ml ılık su içine çeyrek veya yarım çay kaşığı tuz) 

önerilebilir. Boğaz ağrısında semptomatik tedavi için topikal yerine sistemik 

analjezikler kullanılabilir. Asetaminofen, oral, her 4-6 saatte bir, 10-15mg/kg  

(max tek doz:1gram, max günlük doz: 75mg/kg/gün, 4gr/gün kadar günde max 

5 doz); ibuprofen oral, her 6 saatte bir, 10mg/kg (max tek doz 600 mg; max 

günlük doz 40mg/kg/gün, 2,4 gr/gün) kullanılabilir. Bazı çalışmalar 

ibuprofenin asetaminofene göre daha etkili olduğunu söylese de boğaz ağrısı 

üzerine etkinlikleri benzerdir (Pierce ve Voss, 2010). 

Soğuk alınlığının prognozu çok iyidir. Semptomlar başladıktan en geç 2 

hafta içinde kendiliğinden iyileşme gözlenir. Bununla birlikte müdahalelere 
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rağmen devam eden semptom veya kötüleşen çocuklarda soğuk algınlığı 

dışındaki tanılar ve komplikasyonlar düşünülmelidir. Ayırıcı tanıda alerjik rinit, 

vazomotor rinit, yabancı cisim, sinüzit atlanmamalıdır. En sık görülen 

komplikasyonları ise bakteriyel otitis media, bakteriyel sinüzit, bakteriyel 

pnömoni, astım, epistaksis, östaki disfonksiyonu, konjonktivit, farenjittir. 

Komplikasyonların gelişmesi durumunda hastaya uygun tedaviler verilmelidir.  

Soğuk algınlığı özellikle kreş çocuklarının ve ailelerinin hayat kalitesini 

bozan üst solunum yolu enfeksiyonudur. Bulaşı engellemek ve hastalığa 

yakalanmayı önlemek için maske kullanımı, el yıkama, ellere virüsit uygulama, 

sosyal mesafe ve mevcut aşıların uygulanması (influenza ve SARS-CoV-2 

aşıları) önerilebilir. 

2. AKUT TONSİLLİT/FARENJİT  

Dil ve yumuşak damağı içeren mukozal membran ve boğaz çevresi 

yapıların akut enfeksiyonudur. Akut farenjit tanısı için klinikte eritem, eksüda 

ve ülserasyon olması gerekir. Boğaz ağrısı her zaman eşlik eder ancak tek kriter 

olarak kullanılmamalıdır (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 26).  

Farenjit, nazal semptomların olmasına göre nazofarenjit ya da 

tonsillofarenjit olarak kategorize edilmektedir. Nazofarenjit etkenleri genel 

olarak viral kaynaklı iken; tonsillofarenjit etkenleri bakteri, virüs veya mantar 

kaynaklı olabilmektedir. 

Etyolojik prevalans konağın durumu, yaş, mevsim gibi birçok faktöre 

bağlıdır. Genel olarak akut enfeksiyonların %90’ından fazlasını Streptococcus 

pyogenes, adenovirusler, influenza A-B, parainfluenza 1,2,3, Epstein–Barr 

virüsü (EBV), enterovirüs ve Mycoplasma pneumoniae oluşturur. Farenjite sık 

neden olan diğer solunum yolu virüsleri rinovirüsler, koronavirüsler (yeni 

koronavirüs, SARS-CoV-2 dahil), adenovirüsler, insan metapnömovirüs 

(HMPV), RSV, herpes simpleks virüs (HSV), insan bocavirüsü (HBoV) ve 

EBV’dir. Grup A strepotokok (Streptococcus pyogenes) en sık görülen 

bakteriyel ajan olmakla birlikte diğer bakteriyel ajanlar Fusobacterium 

necrophorum, Grup C (GCS) ve grup G (GGS) β-hemolitik streptokoklar, 

Arcanobacterium haemolyticum ve Neisseria gonorrhoeae (gonokok)’ dir 

(Long ve diğerleri, 2022, Bölüm 26) Anaerobik mikroorganizmalar normal 

boğaz florasında da bulunduğundan etyolojik olarak saptamak zordur. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_trTR832TR832&biw=1600&bih=762&q=Mycoplasma+pneumoniae&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjuir6A8Mf7AhWzVPEDHQpODOQQkeECKAB6BAgHEAE
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Zeminde birçok farklı etyolojik ajan olması sebebiyle klinikte çeşitlilik 

görülmektedir. Ateş genellikle tüm nazofarenjitlere eşlik etmektedir. 

Hiperemik boğaz akut enfeksiyonlarda temel lezyon iken foliküler, ülseratif, 

peteşiyal tutulum da olabilir. Jeneralize veya lokalize eritem görülebilir.  

Konjonktivit, öksürük, ses kısıklığı, koriza, anterior stomatit, farklı ülseratif 

oral lezyonlar, viral ekzantem, miyalji ve ishal gibi klinik bulgular daha çok 

viral etkenlerle seyreder. Farenjitin EBV, HSV, enterovirüs ve adenovirüs gibi 

bazı viral nedenleri etkene özgü karakteristik klinik özellikler ile seyredebilir. 

EBV’nin enfeksiyöz mononükleoz kliniğinde özellikle posterior servikalde 

belirgin olan yaygın lenfadenopati, hepatomegali ve splenomegalinin eşlik 

ettiği eksudatif tonsillit belirgindir. HSV’nin primer enfeksiyonu 

gingivostomatit yapabilir. Enterovirüsler ağrılı papüloveziküler veya ülseratif 

lezyonlarla karakterize herpanjina kliniği (Koksakivirüs A veya B) veya avuç 

içi, ayak tabanı nadiren gövde veya ekstremitelerdeki veziküllerle ilişkili 

orofarinkste ağrılı vezikül ve ülserlerle karakterize El-ayak-ağız hastalığı 

kliniği (Koksakivirüs A16, Enterovirus 71)  ile görülebilir. Adenovirüs 

farenjitinde foliküler eksudatif görünüm yaygındır. Konjonktivitin eşlik etmesi 

adenoviral faringokonjonktival ateşi düşündürür. Adenoviral ve influenza 

etkenlerinde faringeal bulgular belirgindir. Solunum yolu virüslerinde ide nazal 

bulgular ön plandadır. Parainfluenza, influenza ve RSV sıklıkla alt solunum 

yolu bulgularına neden olmaktadır. İnfluenza genellikle daha ağır 

seyretmektedir. Rotavirüs ise gastroenterolojik bulguların ön planda olduğu 

solunum semptomları ile seyreder.  

Genel olarak enteroviral etkenler yaz ve sonbaharda görülürken, 

bakteriyel farenjit kış mevsiminde daha sık görülür. Sık olarak görülen 

bakteriyal etken A grubu streptokok; 5-15 yaş arası çocuklarda; 2-5 günlük 

inkübasyon döneminden sonra hızlı başlayan ateş, boğaz ağrısı ve hassas 

anterior servikal lenfadenopati ile kendini gösterir.  Farenks ve tonsillerde 

belirgin hiperemi ve eksudasyon vardır. Kırmızı/beyaz çilek dili ve kızıla ait 

zımpara kağıdına benzer döküntü görülebilir. Yumuşak damakta peteşi sıklıkla 

A grubu streptokok enfeksiyonlarında görülmekle birlikte EBV, kızamık ve 

kızamıkçıkta da görülür. Haemophilus influenzae veya Neisseria meningitidis 

enfeksiyonlu hastalar esas olarak septisemi menenjit bulgularıyla gelmektedir. 

Nazal semptomların ardından şiddetli sistemik hastalık belirtileri birkaç gün 

içerisinde başlamaktadır. 
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Tonsillitin tanısı fizik muayene ile konulmasına rağmen beta 

streptokoktan şüphelenilen durumlarda hızlı antijen testi veya boğaz kültürü 

tanı koydurucudur. Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) ve 

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) hastanın belirti ve semptomlarının tutarlı 

olması durumunda GAS testi yapmaktan kaçınılmasını önermektedir 

(Kimberly, Brady, Jackson ve Long, 2018; Shulman ve diğerleri, 2012). 

Hastada A grubu beta hemolitik streptokok düşünüldüğünde hastaya 9 gün 

içerisinde penisilin veya türevi antibiyoterapi başlanması gerekmektedir. 

Antibiyoterapideki asıl amaç hastalığın akut evresinden ziyade akut romatizmal 

ateş gibi geç etkilerinin önlenmesidir (Tanz, Gewitz, Kaplan ve Shulman, 

2020). Bununla birlikte etyolojide viral etkenlerin söz konusu olması 

durumunda hastaya soğuk algınlığındaki gibi destekleyici tedaviler verilebilir.  

Sık tekrarlayan kronik tonsillitlerde hastaya tonsillektomi önerilebilmektedir. 

 Tonsillit/farenjit, tedavi alsın veya almasın 2-7 gün sürmektedir 

(Thompson ve diğerleri, 2013). Adenoviral hastalıklarda bu süre uzayabilir. A 

grup streptokokların neden olduğu farenjit ise tedavi edilmediği durumda 

iyileşme süresi uzamaktadır (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 26). Bu 

durumda komplikasyon gelişme ihtimali oluşabilir. Bu nedenle akut 

tonsillit/farenjitte ayırıcı tanının iyi yapılması tedavi sürecinin bu ayırıcı tanıya 

göre düzenlenmesi gerekmektedir.  

 3. AKUT OTİTİS MEDİA 

 Akut otitis media ilk 3 yaşta sık görülmektedir. 9-15. ayda pik 

yapmaktadır. Küçük çocuklarda bağışıklık sisteminin henüz olgunlaşmamış 

olması; östaki borusunun kısa, düz, gevşek ve yatay yerleşimli olması 

enfeksiyona yatkınlık oluşturmaktadır. İlk 6 ayda maternal antikorlar kısmen 

AOM’ye karşı koruyucudur. İlk 3 yaşta AOM geçirmeyen çocukların 

hayatlarının ileri yaşlarında alerjik rinit, tümör veya kafa taban kırığı gibi 

predispozan faktörler olmadıkça AOM geçirmesi beklenmez (Cherry ve 

diğerleri, 2013, Bölüm 29). 

 Yaş, erkek cinsiyet, ırk, düşük doğum ağırlığı prematürite, sonbahar 

mevsimi, biberonla beslenme, kreş, sigara maruziyeti AOM gelişimi için risk 

faktörleridir. Emzirme ise AOM için koruyucudur (Cherry ve diğerleri, 2013, 

Bölüm 29; Kaur, Morris ve Pichichero, 2017). Mevcut etkenlerden en sık 

görüleni Streptococcus pneumoniae iken pnömokok aşılaması ile sıklığında 
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azalma olmuş, böylelikle H. influenzae ve Moraxella catarrhalis sıklıklarında 

oransal bir artış oluşmuştur (Kaur ve diğerleri, 2017; Kawai, Adil, Barrett, 

Manganella ve Kenna, 2018). 

Üst solunum yolu enfeksiyonu ataklarının yaklaşık %35’i AOM ile 

komplike hale gelir. AOM çocukların %90-95’ine ÜSYE semptomları eşlik 

eder. Üst solunum yolundaki mukozal yüzeylerin potansiyel AOM patojenleri 

tarafından kolonizasyonu ile başlar. Otopatojenlerin nazofarinkste kolonize 

olabilmesi için öncelikle nazofarinkste kommensal bakterilerle rekabete 

girmeleri gerekir. Nazofarinkste kolonize olan solunum bakterileri, 

S.pneumoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis ve viral etkenlerin etkileşimi 

AOM zemin hazırlar.  Viral ÜSYE mukus üretimini artırarak nazofarinksteki 

sililerin ritmini yavaşlatarak, nazofarenkste inflamatuar ortam oluşturur ve 

AOM için zemin hazırlar (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 29; Chonmaitree 

ve diğerleri, 2016).  

Östaki tüpü disfonksiyonunun AOM gelişmesinde kritik önemi vardır. 

Orta kulak boşluğunun enfeksiyonu ile kulak zarında hızla değişiklikler 

meydana gelir. Kan damarlarında konjesyon, ödem, kulak zarında bombelik 

orta kulakta basınç altındaki sıvıya işarettir. Bazen de AOM inflamatuar süreci 

yüzey epitelinde kabarcıklar görülmesi A grubu streptokok enfeksiyonu ile 

ilişkilidir (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 29). 

Kulak zarı polimorfonükleer lökositlerin ödem ve infiltrasyonu sonucu 

kalınlaşır.  Kulak apsesi, veya timpanik damarların tromboflebitinden 

kaynaklanan basınç nekrozu ile spontan perforasyon meydana gelebilir 

(Bluestone, 2000). Perforasyon veya terapotik olarak timpanosentez 

uygulanması sonrası orta kulak apse içeriğinin boşaltılması iyileşme sürecini 

hızlandırabilir, perforasyon zarın aşırı kanlanması sebebiyle 24-72 saatte 

onarılır (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 29).  

Akut otitis mediada kulak ağrısı (otalji), kulak kaşıntı, işitme kaybı (orta 

kulakta sıvı birikimine bağlı), kulak akıntısı (otore) ve ateş en sık görülen 

semptomlardır (Niemela ve diğerleri, 1994). AOM’de otalji en önemli 

semptom olmasına rağmen bazı vakalarda ağrı kliniğe eşlik etmeyebilir. 

Özellikle 2 yaş altı çocuklarda AOM nonspesifik bulgularla seyredebilir 

(Hayden ve Schwartz, 1985). Daha nadir görülen semptomlardan vertigo genel 

olarak küçük çocuklarda dengesiz yürüme ve düşme olarak tariflenebilir. 

Komplikasyonlarına bağlı klinik bulgular nadirde olsa görülebilir. Tinnitusun 



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR | 204 

 

olması östaki tüp disfonksiyonu veya efüzyonlu otitis media varlığını 

düşündürür. Özellikle postaurikuler bögede şişlik AOM komplikasyonu olan 

mastoiditin belirtisi olabilir. Çocuklarda fasyal paralizi timpanik membranın 

perforasyonu ile kronik otitis media veya kolesteatomun bir sonucu olarak 

ortaya çıkabilir. Nazofarenks kaynaklı etkenler ise konjonktivite neden olabilir. 

İntrakraniyal komplikasyonlara bağlı meningeal irritayon bulguları, fokal 

nörolojik bulgular görülebilir (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 29). 

 Akut otitis medianın tanısı otoskop ile kulak zarının görüntülenmesine 

dayalı görsel bir tanıdır. Pnömotik otoskopi orta kulak değerlendirilmesinde 

kullanılan primer araçtır. AOM’nin en spesifik otoskopik bulgusu kulak zarı 

bombeliğidir. Bunun yanında timpanik zarın pozisyonu, hareketliliği, şeffaflığı, 

rengi ve diğer bulguların varlığı da (örn. hava-sıvı seviyeleri, perforasyon, 

retraksiyon, kolesteatom) değerlendirilmelidir (Cherry ve diğerleri, 2013, 

Bölüm 29). Kulak zarının kızarıklığı her zaman inflamasyon belirtisi değildir. 

Ateşli veya ağlayan çocuklarda da kulak zarı kızarıklığı olabilir (Isaacson, 

2016). AOM’de otorenin varlığı da external otitin ekarte edildiği durumlarda 

tanı koydurucudur. AOM’de kulak palpasyonu ile diffüz eksternal otit ve 

periauricular enfeksiyon varlığı dışlanmalıdır. Timpanosentez esas olarak 

efüzyon varlığını belirlemede mikrobiyolojik tanı için kullanılır. Miringotomi 

terapötik drenaj için timpanik membranın ön alt kadrandan insizyonudur. 

AOM’nın komplikasyonlarından şüphelenildiği durumlarda temporal kemiğin 

radyografik değerlendirilmesine ihtiyaç duyulabilir (Cherry ve diğerleri, 2013, 

Bölüm 29). 

Akut otitis media tedavisinde ağrıya yönelik öncelikle asetaminofen 

veya ibuprofen denenebilir. Aşırı ağrısı olan çocuklarda terapötik 

timpanosentez ile belirgin rahatlama gözlenmektedir (Roddey, Earle ve 

Haggerty, 1966). AOM’nin asıl tedavisinde bekle-gör stratejisi veya erken 

antibiyotik kullanımı önerilmekle birlikte; bekle-gör tedavisi gereksiz 

antibiyotik kullanımı engellerken, çocuğun durumunun geçici olarak 

kötüleşmesine, semptomların uzamasına ve ekonomik kayıplara sebep 

olabilmektedir (Tähtinen, Laine, Ruuskanen ve Ruohola, 2012). AOM 

antibiyotik tedavisinde özellikle S. pneumoniae H. influenzae ve M. 

catarrhalis’e etki eden antibiyotikler tercih edilmektedir. Yüksek doz 

amoksisilin hastaların çoğunda önerilen birinci basamak tedavidir. Son 30 gün 

içinde antibiyotik kullanımı olan hastalarda ise yüksek doz amoksisilin 



205 | TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR 

 

klavulanat tercih edilmektedir. AOM başlangıç tedavisinin başarısız olması 

durumunda im seftriakson tercih edilen antibiyotikler arasındadır (Cherry ve 

diğerleri, 2013, Bölüm 29). 

 4. AKUT RİNOSİNÜZİT 

 Akut rinosinüzit bir veya daha fazla paranazal sinüsün mukozasının 

iltihaplanmasıdır (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 14). Genelde solunum 

yollarının viral enfeksiyonu ile ortaya çıkar. Viral rinosinüzitler 7-10 günde 

kendi kendini sınırlama eğilimindeyken, bakteriyel etkenler söz konusu olduğu 

da bu süre uzayabilir (Wald, Nash ve Eickhoff, 2009). Kreş çocuğu olma, 

alerjik rinit varlığı, anatomik obstrüksiyon yapan nedenlerin varlığı (septal 

konka deformiteleri, kranyofasyal anomaliler, yabancı cisimler, adenoid 

hipertrofisi nazal kitleler, polipler), kuru hava, tütün dumanı, klorlu su, diş 

enfeksiyonları, ani basınç değişiklikleri (dalış veya uçağa binme) ve siliyer 

fonksiyon bozuklukları (Kistik fibrozis, immotil silya sendromu, Kartagener 

sendromu) predispozan faktörlerdir (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 14). 

Tüm yaş gruplarında en sık görülen viral etken rinovirüs iken 

H.influenzae ve S. pneumoniae başlıca bakteriyel patojenlerdir (Cherry ve 

diğerleri, 2013, Bölüm 14; DeMuri ve diğerleri, 2016 ). Diğer aerobik etkenler; 

M.catarrhalis, S.aureus, S.pyogenes anaerobik etkenler; Peptostreptokok, 

Bakteroides gibidir (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 14). 

 Akut rinosinüzitin patogenezinde siliyer hücre fonksiyon kaybı vardır. 

Siliyer hücrelerin silileri ile farenkse doğru mukus akışı sağlama görevi vardır. 

Siliyer epitele zarar veren, morfolojisini, sayısını veya işlevini etkileyen, mukus 

üretimini veya mukus vizkozitesini bozan nedenler mukus akışının 

engellenmesine neden olur. Bu durum mikroorganizmaların lokal yayılımına 

ve rinosinüzit gelişimine zemin hazırlar (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 14).

 Viral rinosinüzitlerde öksürük, ateş, burun akıntısı, tıkanıklık gibi 

nonspesifik belirtiler görülür ve 3-5 günde şikayetler giderek azalır. Bakteriyel 

etkenler söz konusu olduğunda semptomların süresi uzar, hastanın genel 

durumu kötüleşir, baş ağrısı eklenebilir (Chow ve diğerleri, 2012; DeMuri ve 

diğerleri, 2016). Klinik belirtiler özellikle yaşa göre değişmektedir. Büyük 

çocuk adölesanlarda daha lokalize şikayetler görülürken küçük çocuklarda 

nonspesifik şikayetler mevcuttur. En sık görülen semptomlar nazal 
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semptomlardır. Özellikle geceleri sinüs drenajının faringeal duvarı uyarması ile 

rahatsız edici öksürük şikayeti olmaktadır (Chow ve diğerleri, 2012).  

 Akut rinosinüzitin tanısı klinik ile konulur. Klinik bulguların varlığı 

sinüzit tanısını gösterse de kesin tanı sinüs içeriğini yansıtan radyografiler ve 

kültürlerin elde edilmesidir. Ancak sinüzit tanısını doğrulamak için 

görüntüleme yapılmasını önerilmemektedir (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 

14). Tedaviye yanıtsız, komplikasyon geliştiği düşünülen hastalarda 

görüntüleme tetkiki olarak BT kullanılabilir. MR’ da alternatif görüntüleme 

yöntemidir (Wald ve diğerleri, 2013) 

 Tedavi edilmeyen sinüzitte menenjit, osteomiyelit, kavernöz sinüs 

trombozu ve epidural, subdural, beyin ve orbital apseler gibi ciddi 

komplikasyonlar ortaya çıkar. Etmoidal sinüzit orbital komplikasyonlara neden 

olurken, frontal sinüzitte intrakraniyal komplikasyonlar daha çok görülür. 

Sinüzitin orbital komplikasyonları; periorbital/preseptal selülit, orbital selülit, 

subperiosteal apse, orbital apse ve kavernöz sinüs trombozu şeklinde 

görülebilir. Bu komplikasyonlar herhangi bir sırayla ortaya çıkabilir. Frontal 

kemiğin osteomyeliti frontal sinüzitin komplikasyonu olabilir (Cherry ve 

diğerleri, 2013, Bölüm 14). 

 Tekrarlayan ve kronik sinüzitli çocuklar solunum alerjisi, kistik 

fibrozis, immün yetmezlik, Kartagener sendromu ve diğer immotil silya 

sendromları açısından değerlendirilmelidir. Burundaki yabancı cisimler, kistler 

sinüzitle karıştırılabilir. Palatal yarıklar, tek taraflı koanal atrezi, nazal polipler 

ve septal deviasyon gibi yapısal bozukluklar sinüzit ile karıştırılabilir. Ancak 

daha yaygın olarak bu sorunlar predispozan faktörlerdir. Diş enfeksiyonları 

sıklıkla maksiller sinüs hastalığı ile karışabilir (Cherry ve diğerleri, 2013, 

Bölüm 14; Peters ve diğerleri, 2014). 

 Akut bakteriyel sinüzitin tedavisinde uygun antibiyotiğin en kısa 

zamanda başlanması, yeterli doz ve süre kullanımı önemlidir (Wald ve 

diğerleri, 2013). Akut vakaların etyolojisinde H. influenzae, S. pneumoniae, M. 

catarrhalis, S. aureus veya S. pyogenes %90’dan fazlasından sorumlu 

tutulmakta antibiyotik seçimi ona uygun yapılması gerekmektedir. 

H.influenzae ve M.catarrhalis suşlarının B laktamaz üretimi amoksisiline 

direnç oluşturmaktadır. S. pneumoniae ise %15-38 oranında penisin direncine 

sahiptir. Antimikrobiyal direnci düşünülmeyen nonkomplike vakalarda 

sinüzitin birinci basamak tedavisi olarak amoksisilin 45mg/kg/gün 2 doz 
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kullanımı önerilmektedir. Gerektiğinde 80-90 mg/kg/gün olacak şekilde 

arttırılabilir. 2 yaşından küçük, kreş çocuklarında veya yakın zamanda 

antimikrobiyal tedavi almış hastalarda yüksek doz amoksisilin klavulonat 80-

90 mg/kg/gün 2 doz kullanımı önerilir. Oral tolere edemeyen hastalarda im 

seftriakson 50 mg/kg önerilir (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 14; Chow ve 

diğerleri, 2012). 

 Ciddi enfeksiyonu olan komplikasyon gelişmiş hastalarda 

hospitalizasyon gerekebilir. Bu durumda tedavide vankomisin 40 mg/kg/gün, 

sefotaksim 100-200 mg/kg/gün, seftriakson 100 mg/kg/gün kullanımı önerilir. 

Tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır. Nörolojik komplikasyonları olan veya 

tedavi başarısızlığı olan ciddi vakalarda antral ponksiyon yapılabilir. Topikal 

vazokonstriktör ilaçlar rebound vazodilatasyona sebep olmaları sebebiyle 2-3 

gün süreyle kullanılmalıdır (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 14). 

  Kronik olmayan, yeterli tedavi edilen sinüzitin prognozu iyidir. Ancak 

küçük çocuklarda nonspesifik semptomlar ile başladığı için tanı gecikebilir 

kronikleşebilir veya komplikasyonlar gelişebilir. Kronik hastalık öyküsü olan, 

havuz maruziyeti olan, alerjik yatkınlığı olan çocuklarda tekrarlama olasılığı 

yüksektir. İmmun sistem disfonksiyonu olan çocuklarda daha uzun süreli 

tedaviler gerekebilir. Alerjik rinit, hipertrofik adenoidler veya diğer anatomik 

sorunların neden olduğu burun içi hava yolu tıkanıklığının giderilmesi, 

pnömokok aşısı sinüzit önlenmesinde yardımcıdır. 

5. LARENJİT 

 Larinks bölgesindeki tıkanıklıkla seyreden inspiratuar stridor, öksürük 

ve ses kısıklığı ile karakterize birkaç solunum yolu hastalığını tanımlamak için 

kullanılır. Krup, laringotrakeit, spazmodik krup, laringotrakeobronşit, trakeit, 

laringotrakeobronkopnömoni gibi (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 18). 

 5.1. Krup 

 Krup üst solunum yolu obstrüksiyonlarının en sık görülen 

nedenlerinden biridir. Genelde 6 yaş altındaki çocuklarda, en sık da 6 ay – 3 

yaş arasında rastlanmaktadır (Bjornson ve Johnson, 2008) 

 Krup etkenleri genellikle viraldir. Sonbahar kış aylarındaki 

salgınlardan sorumlu Parainfluenza tip1 krubun en sık nedenidir. İnfluenza A 

ve B, RSV, adenovirus ve rinovirus diğer etkenlerdir (Rihkanen ve diğerleri, 
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2008). İnfluenza A en şiddetli krup etkenidir. Kalabalık yaşam koşullarında en 

sık etken adenovirus tip 4 ve 7’dir. Tekrarlayan krupta ise alerjik faktörlerin rol 

oynadığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Cherry ve diğerleri, 2013, 

Bölüm 18). 

 Viral etkenler ilk olarak nazal ve faringeal mukozal epiteli enfekte eder. 

Sonra lokal olarak solunum epiteli boyunca larinks ve trakeaya ilerler. 

Larinoskopik muayene nadiren gerekir. Ses tellerinin hemen altındaki bölgede 

şişlik ve kızarıklık gözlenir (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 18). 

 Semptomları genel olarak nazal belirtiler, hafif ateş, ses kısıklığı, 

havlar tarzda öksürük, stridor şeklindedir. Hastalık genelde kendi kendini 

sınırlar (Thompson ve diğerleri, 2013). Öksürük üç gün içinde diğer 

semptomlar bir hafta kadar sürer (Cherry ve diğerleri, 2013, Bölüm 18). 

Muayenede solunum sıkıntısı bulgularına dikkat edilmesi gerekir. 

Krupta klinik ciddiyetin belirlenmesi ve tedavi planının değerlendirilmesi için 

Westley skorlaması kullanılabilir. Bu skorlamada hastanın stridor, retraksiyon, 

siyanoz derecesi, bilinç durumu ve hava giriş miktarı değerlendirilir (Westley, 

Cotton ve Brooks, 1978). 

 Tanı öykü ve klinik ile konulur. Ayırıcı tanı için radyografilere ihtiyaç 

duyulması halinde PAAG kalem ucu görünümü gözlenir. 

Son zamanlarda krup tedavisi ile ilgili tartışmalar vardır. Hafif 

vakalarda semptomatik tedavi; ateş düşürme ve sıvı alımını düzenleme 

uygulanır. Soğuk buhar verilmesinin çalışmalarda çocuklarda ajitasyonu 

arttırdığı ve hipokside artışa neden olduğu gösterilmiştir (Pfleger ve Eber, 

2013; Scolnik ve diğerleri, 2006). Kortikosteroid kullanımının antinflamatuar 

etki ile mukozal ödemi azalttığı gözlenmiştir (Gates ve diğerleri, 2018). Sıklıkla 

deksametazon (0,6 mg/kg, max 16mg) tercih edilir. Oral alımı tolere edemeyen 

çocuklarda iv veya im şeklinde de verilebilir. Özellikle kusan, damar yolu 

açılamayan çocuklarda alternatif olarak tek doz nebülize budesonid (2mg) 

verilebilir (Group, 2005). 

Belirgin stridoru olan orta ağır vakalarda nebülize adrenalin 

kullanılabilir. L-adrenalin (1:1000) doz başına 0,5 mL/kg (max 5 mL) 

nebülizatör ile 15 dakikada verilir. Rebound etki yaratabileceği için hastaların 

adrenalin sonrası gözlenmesi gerekmektedir (Waisman ve diğerleri, 1992). 

Tekrarlayan adrenalin ihtiyacı olan, solunum sıkıntısı devam eden hastalar 

entübasyon ve yatış açısından değerlendirilmelidir (Primhak, 2013).  
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5.2. Epiglottit 

Epiglottit ani başlangıçlıdır, hızlı ilerler, tedavi edilmezse hava yolu 

tıkanıklığı ve ölüme neden olabilir (Stroud ve Friedman, 2001). Pediatrik KBB 

acilidir. 

Haemophilus influenzae tip B en sık görülen etken iken aşılama sonrası 

belirgin azalmıştır (Shah, Roberson veJones, 2004). S. aureus, S. pneumoniae, 

B hemolitik streptokok, Klebsiella diğer saptanan etkenlerdir (Pfleger ve Eber, 

2013). 

Haemophilus influenzae tip B’nin azalması ile okul çağı çocuklarında 

okul öncesine göre daha yaygın hale gelmiştir (Shah ve diğerleri, 2004). Kış 

aylarında sıklığı artmaktadır.    

Çocuklarda epiglottitin klasik başlangıcı ani ve hızlı bir seyir gösterir. 

Nefes almada güçlük boğulma hissi huzursuzluk anksiyete ile kendini gösterir. 

Hastalarda yutma güçlüğü ağızdan salya akması gözlenir (Stroud ve Friedman, 

2001). Orofaringeal muayene genelde normal olabilir (Glynn & Fenton, 2008). 

Tıkalı hava yolu çapını arttırmaya yönelik tripod pozisyonu; kollar geride, 

gövde öne doğru eğilmiş, boyun hiperekstansiyonda ve çene öne doğrudur 

(Stroud ve Friedman, 2001). Yan grafide baş parmak bulgusu gözlenir. 

Tedavisiz kalması durumunda hipoksi, hiperkapni ve asidoz gelişir. Bilinç 

bulanıklığı ve sonrasında müdahale edilmezse ani kardiyopulmoner arrest 

gelişir. 

Tedavide uygun hava yolunun sağlanması öncelikli olmalıdır (Sobol ve 

Zapata, 2008). Entübasyon kararında geç kalınmamalıdır. Ampirik tedavi 

vankomisin 40 mg/kg/gün, 6 saatte bir veya sefotaksim 150 mg/kg/gün, her 6 

saatte bir başlangıç tedavisi için uygundur (Shah ve diğerleri, 2004; Ward, 

2002). 

5.3. Bakteriyel Trakeit 

Bakteriyel trakeit; insidansı belli olmamakla birlikte, nadir görülen, 

hayatı tehdit edici olması nedeniyle önemli bir kliniktir (Yamazaki, Hirai ve 

Honda, 2002). Trakea yumuşak dokularının invaziv, eksüdatif enfeksiyonudur 

(Jones, Santos ve Overall, 1979). Bazı vakalarda subglottik laringeal yapılardan 

üst bronşlara doğru yayılım gösterebilir. Bu durumda tablo akut 

laringotrakeobronşit olarak adlandırılabilir. 



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR | 210 

 

Sıklıkla 6 yaşından küçük çocuklarda ve sonbahar-kış aylarında 

gözlenir (Tebruegge, Pantazidou, Thorburn ve diğerleri, 2009; Tebruegge, 

Pantazidou, Yau, Chisti ve Curtis, 2009). En yaygın bakteriyel etken S. aureus 

iken S. pneumoniae, S. pyogenes, M. catarrhalis diğer etkenler arasındadır 

(Salamone, Bobbitt, Myer III, Rutter ve Greinwald Jr, 2004). 

Sağlıklı bireylerde üst hava yollarında kolonize potansiyel patojenlerin 

trakeaya ulaşarak hava yolunda mukozal hasar oluşturması patogenezde rol 

oynar (Hjuler, Hansen, Olsen ve Renneberg, 1995).  

 Bakteriyel trakeit öksürük ateş gibi nonspesifik üst solunum yolu 

semptomları ile sinsi başlar ve hızla ilerleyen stridor ve solunum sıkıntısıyla 

devam eder (Salamone ve diğerleri, 2004). Posterior anterior akciğer grafisinde 

kalem ucu görünümü obstrüksiyonun göstergesidir. 

Tedavi öncelikle en kısa zamanda uygun hava yolu güvenliğinin 

sağlanmasıdır. Hastanın solunum sıkıntısı ve entübasyon ihtiyacı 

değerlendirilir. Bakteriyel trakeit için ampirik antibiyotik sık izole edilen 

patojenleri kapsayacak şekilde olmalıdır Tedavide özellikle S. aureus’a etkili 

geniş spektrumlu sefotaksim, sefolosporin, sulbaktam ampisilin, vankomisin 

veya klindamisin başlanabilir (Tebruegge, Pantazidou, Thorburn ve diğerleri, 

2009). 
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Giriş 

Karaciğer; egzersiz, açlık, diyet, obezite, diyabet, metabolik 

sendrom ve karaciğer disfonksiyonu dahil olmak üzere çeşitli 

metabolik koşullar altında enerji depolama ve kullanımının 

düzenlenmesi yoluyla enerji metabolizmasını sürdüren önemli bir 

organdır. Hepatokinler, hepatositler tarafından salgılanan proteinlerdir 

ve metabolik homeostazın düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Son 

zamanlarda yapılan çalışmaların çoğu, hepatokinlerin yalnızca 

metabolizmadaki merkezi rolünü değil, aynı zamanda obezite, insülin 

direnci, Tip II diyabet ve non alkolik yağlı karaciğer hastalığı 

(NAYKH) dahil olmak üzere metabolik hastalıkların ortaya çıkması ve 

ilerlemesindeki rolünü de açıkça göstermektedir. 

Hepatokinler 

Karaciğer, besin alımını ve enerji harcamasını koordine eden 

metabolik yolları kontrol ederek sistemik metabolizmanın korunmasına 

katkıda bulunur. Kan, kalpten hepatik arter yoluyla (toplam kan 

hacminin ~%25'i) karaciğere gelir. Aynı zamanda besinlerin çoğu 

(örneğin, glikoz ve lipitler) bağırsaklardan emilir ve sistemik dolaşıma 

girmeden önce gastrointestinal sistemden portal ven yoluyla (~%75) 

karaciğere gelir. Bu anatomik ve yapısal özellikler, karaciğerin besin 

mevcudiyetindeki değişiklikleri algılamasını ve bunlara anında yanıt 

vermesini sağlar (Tae ve diğerleri, 2021). 

Karaciğer, hepatik glikoz üretimini ve glikojen depolamasını 

düzenleyerek glikoz metabolizmasının anahtar düzenleyicisi olarak 

hizmet eder. Postprandiyal bir durumda, yüksek plazma glukozu ve 

insülin seviyelerine yanıt olarak hepatik glukoz alımı artar. Karaciğere 

alınan glukoz karaciğerde glikojen olarak depolanır veya yağ asidi 

sentezi için kullanılır (de novo lipogenez). Yüksek kan glukozuna yanıt 

olarak salgılanan insülinin etkisi altında, kan glukoz 

konsantrasyonlarını normale döndürmek için hepatik glukoz üretimi ve 

glikojenoliz baskılanır (Stefan ve diğerleri, 2013, Watt ve diğerleri, 
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2019). Açlık durumunda karaciğer, transkripsiyonel ve transkripsiyonel 

olmayan mekanizmalar yoluyla hepatik glukoz üretimini ve glikojen 

yıkımını uyararak kan glukoz seviyelerini yükselmesini sağlar (Stefan 

ve diğerleri, 2013, Watt ve diğerleri, 2011), böylece hepatik olmayan 

periferik dokulara (örneğin beyin, yağ dokusu, iskelet kası) ana enerji 

kaynağı olarak glukoz tedarikini arttırır. Karaciğer ayrıca, insülinin 

yanısıra besin mevcudiyetine yanıt olarak lipit metabolizmasında da 

önemli bir rol oynar. Bir yemekten sonra insülin, karaciğer yağ asidi 

alımını, diyetteki yağ asitlerinin kullanımı yoluyla trigliseritlerin (TG) 

sentezini ve depolanmasını kolaylaştırır ve karaciğerde de novo 

lipogenezi teşvik ederek (Hodson ve diğerleri, 2019) uzun süreli lipid 

depolanmasını destekler. Bununla birlikte, glukoz mevcudiyetinin 

düşük olduğu açlık durumunda, karaciğer lipid oksidasyonunu 

gerçekleştirir ve enerji taleplerini karşılamak için karaciğer dışı dokular 

için alternatif bir yakıt kaynağı olarak hizmet eden keton cisimlerini 

akut olarak üretir (Hodson ve diğerleri, 2019). Karaciğer canlı 

organizmaların yaşam döngüsü boyunca tekrarlayan açlık-beslenme 

geçişleriyle karşılaştığından, enerji üretimi, harcaması, depolanması ve 

yeniden dağıtımı dahil olmak üzere hepatik metabolizma düzenlemesi, 

normal fizyoloji altında sistemik enerji homeostazını sürdürmek için 

kritik öneme sahiptir. 

Karaciğer, albümin, pıhtılaşma faktörleri, kompleman faktörleri, 

taşıma proteinleri ve diğer faktörler dahil olmak üzere çeşitli plazma 

proteinlerinin üretimi ve salgılanması yoluyla fizyoloji ve 

metabolizmayı düzenler (Watt ve diğerleri, 2011). Karaciğer uzun 

zamandır bir salgı organı olarak kabul edilmiş olsa da kütle 

spektrometrisine dayalı kantitatif proteomikteki son gelişmeler, 

araştırmacıların insan karaciğerinde üretilen ~10.200 proteini (Kim ve 

diğerleri, 2014) tanımlamasını sağlamıştır ve hepatik transkriptlerin 

%40'a kadarı salgı proteinlerini kodlamaktadır (Kim ve diğerleri, 2014, 

Uhlén ve diğerleri, 2015). Benzer şekilde, fare karaciğeri ve plazma 

proteomunun kantitatif analizi, sırasıyla 7099 ve 4727 proteini 
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tanımlamıştır, bunların ~%25'i plazma proteinleri ile örtüşmektedir (Lai 

ve diğerleri, 2008). Yukarıda bahsedildiği gibi, karaciğer doğrudan 

sistemik dolaşıma bağlıdır, kalpten ve gastrointestinal sistemden 

önemli miktarda kan karaciğere gelir, sinüzoidler içindeki besinleri ve 

diğer maddeleri değiştirir ve daha sonra hepatik ven ve inferior vena 

kava yoluyla sistemik dolaşıma karışır. (Watt ve diğerleri, 2011). Bir 

endokrin organ olarak salgılama kapasitesi göz önüne alındığında, 

karaciğer hepatokinler de dahil olmak üzere salgı proteinlerinin 

salınımı yoluyla organlar arası iletişimde temel bir rol oynamaktadır. 

Yağ dokusundan üretilen adipokinlere ve iskelet kasından 

üretilen miyokinlere benzer şekilde, hepatokinler bir organokin 

sınıfıdır; bu, yalnızca ilgili dokunun parankimal hücre tipi tarafından 

üretilen bir grup salgı proteini anlamına gelir. Otokrin, parakrin ve 

endokrin tarzında çeşitli biyolojik süreçlerin düzenlenmesinde 

hepatokinlerin önemi yakın zamanda vurgulanmıştır (Stefan ve 

diğerleri, 2013,). Son yıllarda yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar 

hepatositlerden salgılanan faktörlerin karaciğer ve diğer organlar 

arasındaki metabolik düzenlemeye aktif olarak aracılık ettiğini 

gösterdiğinden, metabolik düzenleme kapasiteleri nedeniyle 

hepatokinler üzerine ilgi giderek artmış ve onları enerji homeostazının 

modülasyonu ve metabolik bozuklukların tedavisi için yeni hedefler 

haline getirmiştir. (Stefan, 2013 ve diğerleri, Watt ve diğerleri, 2019, 

Jensen-Cody ve diğerleri, 2021).  

Anjiyopoietin Benzeri Proteinler (ANGPTL'ler) 

ANGPTL'ler, esas olarak karaciğerden salgılanan bir glikoprotein 

ailesidir (Hato ve diğerleri, 2008, Abu-Farha ve diğerleri, 2020, 

Santulli, 2014). Bugüne kadar, anjiyopoietinler olarak anjiyogenezi 

düzenleyebilen sekiz ANGPTL tanımlanmıştır (ANGPTL1-ANGPTL8) 

(Jensen-Cody ve Potthoff , 2021, Hato ve diğerleri, 2008, Santulli, 

2014, Oike ve diğerleri, 2004). Anjiyopoietin benzeri proteinler, 

özellikle lipoprotein metabolizmasında yer alan ANGPTL3, 4, 6 ve 8 
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lipoprotein lipaz (LPL) ve endotelyal lipaz bağımlı TG hidrolizinin 

düzenlenmesi yoluyla plazma lipid düzeylerini modüle eder. 

ANGPTL3 ağırlıklı olarak karaciğer tarafından sentezlenir ve 

salgılanır.  ANGPTL4 ve ANGPTL8 ise karaciğer dışında yağ dokusu 

gibi diğer dokularda da eksprese edilir (Kersten, 2017). Beslenmeden 

sonra aktive olan ANGPTL3, doğrudan bağlanma yoluyla LPL'yi 

inhibe eder, ardından aktif LPL dimerlerini ANGPTL8 (Jensen-Cody 

ve Potthoff, 2021, Kersten, 2017) yardımıyla inaktif monomerlere 

ayırır, bu da beyaz yağ dokusunda lipoprotein türevli yağ asitlerinin 

depolanmasını artırır. (Kersten, 2017). ANGPTL4, ANGPTL ailesinin 

en kapsamlı çalışılan üyesidir ve esas olarak yağ dokusu ve karaciğer 

dahil olmak üzere çeşitli organlardan üretilir (Yoon ve diğerleri, 2000). 

İnsanlarda, ANGPTL4 ağırlıklı olarak karaciğerde, ardından yağ 

dokusunda eksprese edilirken, farelerde en yüksek ANGPTL4 

seviyeleri beyaz ve kahverengi yağ dokusunda gözlenir (Zandbergen ve 

diğerleri, 2006). ANGPTL4'ün ekspresyonu, açlık veya hipoksi altında 

birden fazla dokuda artmasıyla, başlangıçta açlığa bağlı yağ faktörü 

olarak adlandırılmıştır. Benzer şekilde, karaciğerdeki ANGPTL4 

transkript seviyeleri, peroksizom proliferatörü ile aktive olan reseptör a 

(PPARa) sinyallemesi yoluyla oruç tutulduğunda artar ve yeniden 

beslenmeden sonra baskılanır (Jensen-Cody ve Potthoff, 2021, Cushing 

ve diğerleri,2017). ANGPTL4, enerji homeostazı, TG metabolizması, 

yara onarımı, anjiyogenez, tümörijenez, vb. dahil olmak üzere çeşitli 

biyolojik ve patofizyolojik süreçlerde çok önemli bir rol oynar (Jensen-

Cody ve Potthoff, 2021, Oike ve diğerleri, 2004). Anjiyopoietin ile 

ilişkili büyüme faktörü olarak da adlandırılan ANGPTL6, ağırlıklı 

olarak karaciğerden kana salgılanan, glikoz ve lipid metabolizmasının 

korunmasında anahtar rol oynayan dolaşımdaki başka bir proteindir 

(Oike ve diğerleri, 2005). Lipasin, betatrophin ve RIFL (yağda ve 

karaciğerde indüklenen yeniden beslenme) olarak da adlandırılan 

ANGPTL8, yakın zamanda ANGPTL ailesinin 8. üyesi olarak 

tanımlanmıştır. ANGPTL8, muhtemelen N-terminal alanının 
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ANGPTL3 ve ANGPTL4 ile yüksek yapısal homolojisinden dolayı, 

ANGPTL3 ve ANGPTL4 ile birlikte LPL aktivitesinin 

düzenlenmesinde önemli bir rol oynar (Kersten, 2017). İlginç bir 

şekilde, yapılan çalışmalar, ANGPTL8'in LPL düzenlemesi ile ilgili 

olarak tek başına çalışmadığını, bunun yerine LPL aktivitesi üzerinde 

maksimum bir inhibitör etki ortaya çıkarmak için ANGPTL3 ile bir 

kompleks oluşturduğunu göstermiştir (Kersten, 2017, Kovrov ve 

diğerleri, 2019). Tersine, ANGPTL8, ANGPTL4'e bağlanır ve LPL 

aktivitesini (Kovrov ve diğerleri, 2019) inhibe etme yeteneğini bozar, 

böylece ANGPTL4'ün endojen bir inhibitörü olarak hareket eder. 

Hepatik ANGPTL8 ekspresyonu, açlık/yeniden besleme, 

hiperglisemi, hiperlipidemi ve endoplazmik retikulum stresi dahil 

olmak üzere bir dizi beslenme stres koşuluna yanıt olarak artmaktadır 

(Abu-Farha ve diğerleri, 2020, Li ve diğerleri, 2020). Biriken kanıtlar, 

ANGPTL8'in sayısız metabolik bozukluk için yeni bir biyobelirteç 

ve/veya terapötik hedef olarak potansiyelini gösterirken, dolaşımdaki 

ANGPTL8 düzeylerinin NAFLD, obezite, tip 2 diyabet ve dislipidemi 

ile iki yönlü korelasyonunu gösteren çelişkili sonuçlar da mevcuttur. 

(Jensen-Cody ve Potthoff, 2021, Abu-Farha ve diğerleri, 2020, Dang ve 

diğerleri, 2016, Luo ve Peng, 2018), bu durum konuyla ilgili daha 

kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini göstermektedir. 

Fetuin-A ve Fetuin-B 

Fetuinler, esas olarak karaciğerden sentezlenen ve kan dolaşımına 

salgılanan glikoproteinlerdir. Fetuinler daha çok Fetal yaşam boyunca 

majör plazma proteinleri olarak tanımlanan, doğumdan kısa bir süre 

sonra, geçici bir biçimde konsantrasyonu artan proteinlerdir (Olivier ve 

diğerleri, 2000). Yapılan çalışmalar, Fetuinlerin, yani Fetuin-A ve 

Fetuin-B'nin metabolik homeostazın düzenlenmesiyle ilgili çeşitli 

hücresel süreçlerde önemli roller oynadığını ortaya koymuştur. 

Alfa2-HS-glikoprotein olarak da bilinen Fetuin-A, keşfedilen ilk 

hepatokindir. Fetuin-A, metabolik homeostazın düzenlenmesinde 
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organlar arası iletişime aracılık eder (Stefan ve diğerleri, 2013, Watt ve 

diğerleri, 2019, Jensen-Cody ve Potthoff, 2021). 

Fetuin-A ağırlıklı olarak karaciğerden üretilir ve salgılanır, son 

çalışmalar visseral ve subkutan yağ dokudan da salgılandığını 

göstermiştir. Fetuin-A başlangıçta karaciğer, yağ dokusu ve iskelet 

kasındaki insülin reseptörü tirozin kinazın doğal bir inhibitörü olarak 

büyük ilgi görmüştür (Stefan ve diğerleri, 2013, Goustin ve Abou-

Samra, 2011). Son yıllarda yapılan çalışmalar Fetuin-A’nın gelişmiş 

insülin sinyali, azalan vücut yağı,ve Fetuin-A geni nakavt farelerde 

diyete bağlı vücut ağırlığı artışından korunma sağlandığını göstermiştir. 

(Mathews ve diğerleri, 2002). 

Fetuin-B, kemirgenlerde ve insanlarda Fetuin-A ile homoloji ~% 

24 gösteren fetuin ailesinin başka bir üyesidir (Olivier ve diğerleri, 

2000, Denecke ve diğerleri, 2003). Fetuin-A'ya benzer şekilde, Fetuin 

B öncelikle karaciğer tarafından üretilir ve salgılanır, ancak daha az 

ölçüde diğer dokularda da ekspresyonu tespit edilmiştir ((Olivier ve 

diğerleri, 2000, Denecke ve diğerleri, 2003). Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda Fetuin-B, hepatositlerde ve ayrıca miyotüplerde insülin 

direncini indüklediği (Meex ve diğerleri, 2015) ve HepG2 hücrelerinde 

lipid birikimini teşvik ettiği gösterilmiştir (Zhou ve diğerleri, 2019).  

Bu gözlemlerle uyumlu olarak, zayıf farelere Fetuin-B uygulaması 

glikoz intolerans ve insülin direnci ile sonuçlandığı saptanmıştır (Meex 

ve diğerleri, 2015), 

Fibroblast Büyüme Faktörü (FGF21) 

FGF21, karaciğer, beyaz ve kahverengi yağ dokusu ve pankreas 

(Fon Tacer ve diğerleri, 2010, Staiger ve diğerleri, 2017) dahil olmak 

üzere çeşitli organlarda eksprese edilir, ancak dolaşımdaki FGF21 

ağırlıklı olarak karaciğerden salgılanır (Markan ve diğerleri, 2014). 

Kültüre edilmiş adipositlerde yapılan çalışmalarda; FGF21’nin glukoz 

alımını belirgin şekilde desteklediği (Fon Tacer ve diğerleri, 2010), 

pankreatik hücre fonksiyonunu ve insülin sekresyonunu geliştirdiği, 
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yağ asidi oksidasyonunu, insülin duyarlılığını yükselttiği, hepatik 

steatoz ve glisemik kontrolü geliştirdiği (Fon Tacer ve diğerleri, 2010, 

Camporez ve diğerleri, 2015) gösterilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda, FGF21'in plazma seviyelerinin, insanlarda 

hepatik steatozun ciddiyetine paralel olarak arttığı (Stajger ve diğerleri, 

2017) ve TG, açlık insülini, diğer insülin direnci endeksleri ve vücut 

kitle indeksi ile pozitif korelasyon gösterirken; HDL ile negatif 

korelasyon gösterdiği bildirilmiştir (Chayez ve diğerleri, 2009, Zhang 

ve diğerleri, 2008). Bu görüşle uyumlu olarak, obez çocuklarda ve 

ilerlemiş NASH'li hastalarda serum FGF21 seviyeleri steatoz derecesi 

ve NAYKH aktivite skoru ile pozitif korele olduğu tespit edilmiştir 

(Flisiak-Jackiewiez ve diğerleri, 2019, Yang ve diğerleri, 2015)]. Bu 

sonuçlar birlikte ele alındığında, dolaşımdaki FGF21 seviyesinin 

hepatik steatozun şiddetini yansıtabileceğini ve NAFLD’nin erken 

başlangıcını gösterebileceğini, dolayısıyla metabolik bozukluklara aday 

bir biyobelirteç olabileceğini göstermektedir (Zhang ve diğerleri, 

2008).  

Selenoprotein P 

Selenoprotein P başlangıçta, selenyumun karaciğerden beyin ve 

testisler de dahil olmak üzere ekstrahepatik dokulara taşınmasından 

sorumlu olan 10 selenosistein kalıntısı içeren bir taşıyıcı protein olarak 

tanımlanmıştır (Burk ve Hill, 2005). Selenoprotein P, bir 

glikoproteindir, karaciğer tarafından salgılanır. Selenoprotein P 

ekspresyonunun NAFLD, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıkları 

olan insanlarda arttığı gösterilmiştir. Bu görüş doğrultusunda, hepatik 

selenoprotein P ekspresyonunun, diyete bağlı obezite ve tip 2 diyabet 

hayvan modellerinde arttığı bildirilmiştir (Watt ve diğerleri, 2019, Misu 

ve diğerleri, 2010). Kültüre edilmiş primer hepatositlerin ve 

miyositlerin selenoprotein P ile mualeme edilmesiyle, insülin 

reseptörünün ve Akt'nin insülinle uyarılan fosforilasyonunun 

azalmasıyla sonuçlanmış, insülin sinyalini inhibe olmuş, bu da hepatik 
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glukoz üretiminde bir artışa ve miyotüpler tarafından glukoz alımında 

bir azalmaya yol açmıştır (Misu ve diğerleri, 2010). 

Hepasosin 

Hepatosit türevli fibrinojenle ilişkili protein 1 olarak da bilinen 

hepasosin, karaciğer rejenerasyonu sırasında ekspresyonu artar (Hara 

ve diğerleri, 2000). Hepassosin, hepatositlerin in vitro ve in vivo 

proliferasyonunu artırarak hepatosit apoptozunu azaltır. Ayrıca, 

rekombinant insan hepasosini, kimyasal olarak indüklenen şiddetli 

karaciğer yetmezliği olan sıçanlarda sağkalımı başarılı bir şekilde 

iyileştirdiği gösterilmiştir (Li ve diğerleri, 2010). 

Hepasosin, insülin direncine ve tip 2 diyabete katkıda bulunur. 

Plazma hepassosin seviyelerinin bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş 

glukoz toleransı ve yeni tanı konmuş diyabeti olan katılımcılarda 

normal glukoz toleransına sahip olanlara göre artmış olduğu tespit 

edilmiştir (Wu ve diğerleri, 2016). Yüksek glukoz seviyeleri, STAT3 

ve PP2A-HNF1 yolakları yoluyla hepasosin ekspresyonunu destekler 

(Ou ve diğerleri, 2017). Hiperglisemili hastalarda veya streptozotosin 

ile indüklenen hiperglisemik farelerde, hiperglisemi tedavisinden sonra 

kan veya hepatik hepasosin seviyelerindeki artışın azaldığı bildirilmiştir 

(Ou ve diğerleri, 2017). Yüksek yağlı diyet ile beslenen farelerde 

metformin veya rosiglitazon tedavisini takiben benzer sonuçlar elde 

edilmiştir (Wu ve diğerleri, 2016). Hem rekombinant hepasosin 

uygulaması hem de hepasosinin hepatik aşırı ekspresyonunun farelerde 

insülin direncini artırdığı gösterilmiştir (Wu ve diğerleri, 2016). 

Büyüme Farklılaşma Faktörü 15 (GDF15) 

TGF süper ailesinin bir üyesi olan GDF15, GFRAL reseptörü için 

liganddır. GDF15'in güçlü anti-obezite etkileri vardır (Yang ve 

diğerleri, 2017). GDF15, termojenezi, lipolizi ve oksidatif 

metabolizmayı artırır (Chrysovergis ve diğerleri, 2014). İnsan GDF15 

ile tedavi edilen farelerde, gıda alımını azalttığı, kilo kaybına neden 

olduğu ve insülin duyarlılığını iyileştirdiği gözlenmiştir. (Chung ve 
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diğerleri, 2017, Tsai ve diğerleri, 2014). İnsan GDF15'ini aşırı eksprese 

eden transgenik farelerin gıda tüketimi vahşi tip farelere benzer 

olmasına rağmen daha az ağırlığa sahip olduğu saptanmıştır (Baek ve 

diğerleri, 2006). Hem GDF15 ile tedavi edilen fareler hem de GDF15 

transgenik fareler kontrollere kıyasla daha az vücut ağırlığına sahip 

olduğu gösterilmiştir (Tsai ve diğerleri, 2014). 

Follistatin 

Follistatin, vücuttaki hemen hemen her dokuda eksprese edilen 

bir salgı glikoproteinidir ve dolaşımdaki follistatinin üretiminden 

sorumlu birincil organ karaciğerdir (Hansen ve Plomgaard, 2016). 

Follistatin, TGF ailesinin bir üyesidir ve başlangıçta hipofiz bezinde 

folikül uyarıcı hormon üretiminin bir inhibitörü olarak tanımlanmıştır 

(Watt ve diğerleri, 2019, Ueno ve diğerleri, 1987). Sonraki kanıtlar, 

iskelet kası büyümesini baskılayan miyostatini antagonize edici etkisini 

ortaya çıkardı (Watt ve diğerleri, 2019, Jensen-Cody ve Potthoff, 

2021). Son zamanlarda, follistatin, enerji metabolizması ile olası ilişkisi 

nedeniyle büyük ilgi görmüştür. NAYKH ve tip 2 diyabetli hastalarda 

serum follistatin seviyesi yükseldiği, bariatrik cerrahi sonrası vücut 

ağırlığı azalmış bireylerde, gelişmiş insülin duyarlılığı ve glisemik 

kontrol ile bağlantılı olarak serum follistatin seviyesinde bir düşüş 

gösterdiği tespit edilmiştir (Yndestad ve diğerleri, 2009, Hansen ve 

diğerleri, 2016). İlginç bir şekilde, dolaşımdaki follistatin seviyeleri, 

artan enerji talebine bağlı olarak yüksek glukagon-insülin oranı ile 

karakterize olan uzun süreli açlık ve/veya egzersiz gibi diğer fizyolojik 

faktörler tarafından da kontrol edilir (Hansen ve diğerleri, 2016). 

Önemli bir besin algılayıcı organ olarak karaciğer, bağırsak-

karaciğer ekseni yoluyla veya sistemik olarak besin mevcudiyetindeki 

değişikliklere dinamik olarak maruz kalır ve tüm vücut enerji 

metabolizmasını düzenler. Hepatokin profilleri metabolik durumdan 

büyük ölçüde etkilenir. Karaciğer, bu organlar arası iletişim ağında 

önemli bir rol oynayan hepatokinleri sentezleyip salgılayarak enerji 
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dengesini korumak için diğer büyük metabolik organlarla iletişim 

kurar. Ortaya çıkan kanıtlar, bir dizi hepatokinin, ekstrahepatik 

dokularda sayısız biyolojik süreci düzenlemek için metabolik bir 

kapasiteye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ek olarak, hepatokinler, 

egzersiz (Ennequin ve diğerleri, 2019) ve açlık/yeniden besleme geçişi 

(Lin ve diğerleri, 2021, Wu ve diğerleri, 2021) gibi belirli durumlarda 

fizyolojik faydaya ve/veya etkiye aracılık eder, bu da hepatokinlerin 

metabolik homeostazın sürdürülmesi için çekici ve önemli hedefler 

olabileceğini düşündürmektedir. 
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GİRİŞ 

Solunum yolu enfeksiyonlarının tanımlanmasında, etkenin vücutta 

oluşturduğu enfeksiyonun yeri önemlidir. Trakeanın alt kısmı, bronşlar, 

bronşioller ve alveollerde görülen enfeksiyonlar alt solunum yolu enfeksiyonu 

olarak tanımlanırken, larenks ve trakeanın alt ucuna kadar olan bölgede görülen 

enfeksiyonlar ise üst solunum yolu enfeksiyonları olarak tanımlanmaktadır. 

Çocukluk çağında pnömoni, bronkopnömoni ve akut bronşiolit tablolarına 

genel olarak alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) adı verilmektedir (Sert, 

2019). Çocuklarda yaşamın ilk yılında en sık görülen ASYE akut bronşiolittir. 

Bu dönemde neredeyse her üç çocuktan birine klinik bulgulara göre akut 

bronşiolit tanısı konulabilir. Tanısı konulan çocukların yaklaşık %2-3’ünde de 

hastaneye yatış gerekebilir (National Institute for Health and Care [NICE], 

2015).  

Akut bronşiolit genellikle iki yaşın altındaki çocuklarda görülen ve 2-6 

aylık infantlarda hastaneye yatırılmayı (sıklıkla üç aydan küçük çocuklarda) 

gerektiren bir hastalıktır (Shay ve diğerleri, 1999). Bronkopnömoni, 

peribronşial alveoller ile birlikte bronşiollerin akut inflamasyonuyla seyreden 

klinik durumdur. Pnömoni ise çoğunlukla virüsler ve bakteriler gibi infeksiyöz 

veya noninfeksiyöz etkenlere cevaben akciğer parankiminde (interstisyum ve 

alveol) gelişen akut bir inflamasyondur.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukluk yaş grubundaki en önemli 

morbidite ve mortalite nedenini pnömoniler oluşturmaktadır. Her yıl 150 

milyondan fazla çocuk gelişmekte olan ülkelerde pnömoni tanısı almaktadır. 

Yaklaşık olarak yıl boyu 20 milyon çocuğun pnömoni nedeni ile hastaneye 

yatırıldığı ve bunların %10’dan fazlasının da yaşamını yitirdiği tahmin 

edilmektedir (World Health Organization [WHO], 2005; Scott, Brooks, Peiris, 

Holtzman, Mulhollan, 2008).  

ASYE’ye neden olan en sık etkenler virüslerdir. 

GENEL EPİDEMİYOLOJİ 

Akut bronşiolit, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk bir yaşta 

hospitalizasyonun en sık nedenidir. Yaklaşık olarak yılda 100.000 bronşiolit 

ilişkili yatış bildirilmiştir (Ralston ve diğerleri, 2014). İngiltere’de yapılan bir 

çalışmada ise bu sayı 15.000 olarak bildirilmiştir (NICE, 2015). 

Ülkemizde gerçekleştirilen prospektif bir çalışmada iki yaşından küçük 

çocuklarda akut ASYE’ye bağlı yatış hızının her 1000 çocukta 20.5 olduğu, 

akut bronşiolit vakalarının bu yatışların %50’sini oluşturduğu ve bronşiolitli 
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olguların %41’inde etkenin RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) olduğu 

saptanmıştır (Hacimustafaoglu ve diğerleri, 2013). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005 yılında yayınladığı rapora göre, beş 

yaşından küçük çocuk popülasyonunda yıllık ölüm miktarı 10.5 milyondur. Bu 

ölümlerin yaklaşık %19’undan pnömoniler sorumludur. Neonatal periyotta 

meydana gelen ölümlerin %10’undan sorumlu olan pnömoni vakaları da 

eklenirse, 5 yaş altı çocuklardaki bu oran %29’a kadar çıkmaktadır (WHO, 

2005; Scott ve diğerleri, 2008).  

Afrika ve Asya ülkelerinde önlenebilir çocuk ölümlerinde ikinci sırayı 

pnömoniler almaktadır. Bu coğrafyadaki birçok ülkede, yaşamın özellikle ilk 

iki yılında, her canlı doğan 1000 çocuktan yaklaşık 150’si ağır pnömoni atağı 

geçirmektedir. Bu ülkelerde kabaca canlı doğan her 1000 çocuktan 20’si 

pnömoni nedeni ile ölmektedir (WHO, 2005; Scott ve diğerleri, 2008).  

AKUT BRONŞİOLİT 

Akut bronşiyolit (AB), genellikle iki yaşın altındaki çocuklarda görülen, 

sorumlu tutulan etkenin sıklıkla virüsler olduğu, küçük bronşiollerde lokalize 

alt solunum yolu enfeksiyonudur. 

AB’de küçük hava yollarının inflamasyonuna ve obstrüksiyonuna 

sekonder belirgin hışıltı, takipne, subkostal, interkostal, suprasternal çekilme, 

solunumun ekspiryum fazında uzama ve yaygın krepitan raller tespit edilir. 

Prevelans çalışmalarında sonuçlar değişken olmakla birlikte iki yaş altı çocuk 

grubunda yaklaşık olarak görülme %20’dir (Henrickson, 1998). Görülme 

sıklığının yüksek olması, tekrarlayan bronşiolit klinik durumunun viral 

enfeksiyonların tetiklediği astım tablosu ile karışabilmesi, süt çocukluğu yaş 

grubunda ciddi mortalite ve morbiditeye yol açabilmesi, hastalığın 

ehemmiyetini arttırmaktadır. 

Bronşiolit, klasik olarak viral etkenlerin hakim olduğu bir hastalıktır. 

Rinovirüs ve Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) hakim olan iki etkendir. 

Parainfluenza virüs, İnsan Metapneumovirüs, Adenovirüs, Coronavirüs, 

Bocavirüs ve bazı bakteriyel etkenler baskın olan iki etkeni takip etmektedir. 
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BRONŞİOLİT PATOGENEZİ 

Bronşiolit patogenezindeki hipotez, virüslerin terminal bronşiol epitelini 

enfekte ederek direkt hasara uğratması ve/veya küçük bronş ve bronşiollerde 

inflamasyon meydana getirmesidir. Hava yollarında oluşan aşırı sekresyon, 

epitel hücrelerindeki işlev kaybı, ödem küçük hava yollarında obstrüksiyona ve 

atelektaziye yol açmaktadır. 

Hayvan çalışmalarından ve vakalardan elde edilmiş biyopsi verilerine 

göre enfeksiyonu takiben 18-24 saat içerisinde peribronşioler lenfositik 

infiltrasyon, bronşiollerde hücresel nekroz, siliyalarda hasar gibi patolojik 

değişiklikler görülmektedir (Cunningham S, 2019). 

Enfekte bireyde, virüs replikasyonu ardından bireyin solunum yolu epitel 

hücrelerinden inflamatuar sitokinler sekrete edilir. Bu sitokinler, nötrofiller ve 

alveoler makrofajların uyarılmasına neden olarak lökotrien B4, tromboksan A2 

salınımına sebep olur. Sonuç olarak kemotaksis ve bronkokonstriksiyon oluşur. 

Bronşiollerin konstriksiyonu sonucunda hava giriş çıkışı azalarak başta 

hipoksemi olmak üzere bir dizi klinik bulgu karşımıza çıkar (Cunningham S, 

2019). 

BRONŞİOLİTTE KLİNİK BULGULAR 

Sıklıkla iki yaş altı çocuklarda görülen bronşiolit, birkaç gün süren hafif 

üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) bulgularını (burun akıntısı, burun 

tıkanıklığı, hafif öksürük, subfebril ateş) takiben ASYE bulguları (hışıltı, ral, 

ronküs) ile karakterize bir hastalık tablosudur. 

ASYE bulguları, ÜSYE bulgularının görülmesini takiben 2-3 günde 

tabloya eklenir. Hastalığın başlangıcından itibaren yaklaşık olarak 5-7 gün 

içinde hastalık zirve noktasını yaşar ve daha sonra genellikle selim bir şekilde 

iyileşir. 

Bronşiolit tanılı vakaların yatış sürelerinin değerlendirildiği çalışmalarda 

ek bir hastalığı olmayan özellikle altı ay üzeri çocukların ortalama yatış 

sürelerinin 3-4 gün olduğu, üç ayın altında ve ek risk faktörü olan hastaların ise 

yatış sürelerinin daha uzun olduğu gösterilmiştir (Hasegawa, Tsugawa, Brown, 

Mansbach ve Camargo, 2013). 

Hastaneye yatış endikasyonlarının belirlenmesinde solunum 

sıkıntısı bulguları, letarji atakları, siyanoz, bradikardi, hastanın 

hidrasyon durumu gibi klinik bulgular değerlendirilmeye alınmaktadır. 

Akut bronşiolitin ciddiyeti ve yönetimi ile ilgili ülkemizde sıklıkla tercih 

edilen klinik skorlama Tablo 1’de sunulmuştur (Türk Toraks Derneği 

[TTD], 2009). 
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Tablo 1. Akut Bronşiolitte Sınıflama 

Değişken Ağır Orta Hafif 

Apne Var Yok Yok 

Solunum Sayısı/dk >70 50-70 <50 

Nabız/dk >160 140-160 <140 

Retraksiyonlar Ağır Orta Hafif 

SaO2 <%86 %86-92 >%93 

Siyanoz Var (-) Yok 

SaO2>%93 için gerekli FiO2 >0.4 0.21-0.4 - 

 

Oral alımı kötü olan, dehidratasyonu, interkostal, subkostal ve/veya 

suprasternal çekilmesi, solunum sayısı dakikada 70 in üzerinde, apnesi, 

hipoksisi, toksik görünümü, letarjisi ve evde bakımı zor olan hastaların 

hospitalizasyonu gerekmektedir. 

Üç ayın altında olan bebeklerde hastalığın ağırlığının artması ve 

hastalığa dair komplikasyonların gelişmesi açısından yaş, risk faktörü olmasına 

rağmen hastanın yaşı tek başına yatış kriteri olarak değerlendirilmemektedir 

(Piedra ve Stark, 2017). 

Ağır bronşiolit tablosu için komorbiditesi bulunmayan çocuklarda 

hipoksemi önemli bir yatış kriteri olsa da tek başına kriter olarak 

kullanılamamaktadır. Yapılan çalışmalarda, bronşiolit tanılı süt çocuklarında 

hafif-orta solunum zorluğu ile desatürasyon ataklarının sık görüldüğü ama 

hipoksemi için devamlı monitorizasyonun hastalığın klinik seyrine etki 

etmediği gösterilmiştir (Cunningham S, 2019, Mallory, Shay, Garrett ve 

Bordley, 2003). 

BRONŞİOLİT KLİNİĞİNE GÖRE TEDAVİ 

SEÇENEKLERİ VE UYGULANMASI ÖNERİLMEYEN 

TEDAVİLER 

1. Bronşiolit Kliniğine Göre Tedavi Seçenekleri 

 

Ciddi Olmayan Bronşiolitler: Ciddi bronşiolit tablosu olmayan 

çocuklarda hastanın hidrasyon desteği yeterli sağlanarak, nazal konjesyon 

semptomları giderilerek ve hastalığın klinik ilerleyişi yakın takip edilerek 

hastanın tedavileri sıklıkla evden yürütülebilmektedir. 

Sistemik derlemelerde, metaanalizlerde ve randomize kontrollü 

çalışmalarda oral/inhale bronkodilatatörlerin, lökotrien reseptör 

antagonistlerinin glukokortikoidlerin (sistemik/inhale) faydası gösterilmemiştir 
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(Patel, Gouin ve Platt, 2003, Liu ve diğerleri, 2015, Quinonez ve diğerleri, 

2013). Antibiyotiklerin kullanımı ise ancak eşlik eden bakteriyel enfeksiyonda 

anlamlıdır. 

Hospitalize edilmeyen ve ağır klinik tablosu olmayan bronşiolitli 

çocuklarda hastalığın izlemi, semptomların azalması ve artması üzerinden 

yürütülmektedir. Ön görülen klinik iyileşmenin gözlenmediği olgularda 

akciğer grafisi yabancı cisim aspirasyonu, kalp yetmezliği gibi ayırıcı tanıda 

yer alan durumların değerlendirilmesi için kullanılabilir. 

Ciddi Bronşiolit: Ciddi bronşiolitli olgular hidrasyon ve solunum 

desteği başta olmak üzere destekleyici bakıma ihtiyaç duymaktadır. Hastaneye 

ilk başvuruda hastanın solunum sıkıntısının stabilizasyonu ve hidrasyon 

dengesinin sağlanması sonrasında hastanın takip edileceği hastane ünitesinin 

belirlenmesi (yoğun bakım, servis, acil gözlem odası) gerçekleştirilir. 

İlk bronşiolit atağını yaşayan olguların tedavisinde rutin kullanımda 

inhale bronkodilatatör ve glukokortikoid tedavisi önerilmemektedir (Piedra ve 

Stark, 2017). 

Hastaneye yatışı gerçekleştirilen hastalarda ivedilikle solunum ve sıvı 

desteği gerçekleştirilmelidir. Dengeli parenteral sıvı desteği; orta-ciddi 

solunum sıkıntısının klinik bulgularının (interkostal, subkostal veya 

suprasternal çekilmeler, burun kanadı solunumu, solunum sayısının >70/dk 

olması, siyanoz veya dispne) olduğu bronşiolit olgularında hem uygun sıvı 

desteğinin sağlanması hem de hastaların aspirasyon riskinden korunması için 

gereklidir. 

Enteral beslenmeyi tolere edebilen hastalarda, az miktarda ve sık 

beslenme ya da nazogastrik/orogastrik ile beslenme hidrasyonun sağlanma 

stratejileri arasında sayılabilir. 

Hastaların idrar çıkışının takibi de son derece önemlidir. Plazma 

antidiüretik hormon düzeyleri yükselebilmekte ve sıvı tutulumu ile 

hiponatremiye neden olabilmektedir. Pulmoner konjesyon riski nedeni ile sıvı 

yüklenmesinden kaçınılmalıdır. 

Bronşiolitli infant ve süt çocuklarında solunum desteği kademeli bir 

şekilde olmalıdır. Destekleyici oksijen tedavisi, oksijen saturasyonunun 

(SpO2) %90-92 arasında tutulması için gerekebilmektedir.  

SpO2’nun %90-%92 arasında tutulması için nazal kanül, basit yüz 

maskesi veya rezervuarlı oksijen maskesi ile destek oksijen tedavisinin 

uygulanması gerekmektedir. SpO2 için kesin bir sınır değer bulunmamakla 

birlikte, Amerikan Pediatri Akademisi (APA); destek oksijen tedavisi 

uygulanması için gereken eşik değeri <%90 SpO2 olarak açıklamıştır (Ralston 
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ve diğerleri, 2014). Fakat, puls oksimetrelerin doğruluğundaki değişkenlikler, 

göz önünde bulundurulursa asidoz, ateş veya hemoglobinopatili olgularda daha 

yüksek bir kestirim değerinin kullanılması daha uygun olacaktır. 

Solunum yetmezliğine gidecek olgularda sıklıkla ısıtılmış, 

nemlendirimiş yüksek akımlı nazal kanül oksijen tedavisi (YANKOT) ve/veya 

sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) uygulamaları entübasyon öncesinde 

uygulanması gereken tedavilerdir. Ancak, inatçı apnesi, hemodinamik 

instabilitesi olan ve koruyucu havayolu reflekslerinin bulunmadığı olgularda 

CPAP veya YANKOT’a göre endotrakeal entübasyonun başlangıç döneminde 

tercih edilmesi gerekmektedir. 

2. Uygulanması Önerilmeyen Tedavi Seçenekleri 

Bronkodilatatörler: Bronşiolit tedavisinde ilk tercih olmalarına 

rağmen, etkinlikleri halen tartışmalıdır. Sistemik derlemelerde ve randomize 

kontrollü çalışmalarda, bronkodilatatörlerin kısa-dönemli orta düzeyde klinik 

iyileşmeyi sağladığı fakat tedavi maliyeti ve advers etki profilleri açısından 

sakıncalı bir ilaç grubu olduğu vurgulanmıştır (Hartling ve diğerleri, 2011, 

Gadomski ve Scribani, 2014, Skjerven ve diğerleri, 2013). 

İlk bronşiolit atağını geçiren vakalarda bronkodilatatörlerin kullanılması 

önerilmese de inhale bronkodilatatörlerin (albuterol/salbutamol veya epinefrin) 

ek ciddi klinik bulguları (hipoksemi, persistan artan solunum eforu, apne ve 

solunum yetmezliği) olan olgularda tek-seferliğine verilmesi önerilmektedir. 

İnhale salbutamol uygulanmasını takiben klinik skorda 2 puan ve üzeri düzelme 

sağlanması halinde taburculuk reçetesine inhale salbutamol eklenmesini öneren 

yayınlar da mevcuttur (Piedra ve Stark, 2017). 

İpratropium bromürün ağır ve orta bronşiolitte salbutamol ile arasında 

etkinlik açısından hiçbir farklılığın olmadığı ve plaseboya göre her iki ilaç 

grubunun da sadece erken dönemde oksijen satürasyonunda ve klinik skor 

parametrelerinde düzelmeye neden olduğu gösterilmiştir (Karadağ ve diğerleri, 

2008). 

APA, inhale bronkodilatatörlerin akut bronşiolitte rutin 

kullanımını önermemekle birlikte tedaviden belirgin fayda 

gören vakalarda kullanılabileceğini belirtmektedir (Rha ve diğerleri, 2020). 

Fakat yapılan çalışmalarda rutin kullanımda pediatristlerin büyük bir 

çoğunluğu tarafından inhale bronkodilatatörin uygulandığı da gösterilmiştir 

(Subcommittee on Diagnosis and Management of Bronchiolitis, 2006). 

Glukokortikoidler: Hastalığın patogenezinde bronşial inflamasyonun 

önemli bir yeri olmasından dolayı, glukokortikoidler de tedavide denenen 
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medikasyonlar arasındadır. Sistemik glukokortikodlerin ilk bronşiolit atağında, 

kullanılması önerilmemektedir. Sistemik metaanalizlerde ve randomize 

çalışmalarda inhale glukokortikoidlerin (budesonid, flutikazon) hastaneye 

tekrar başvuru oranlarını ve hastalığın semptom süresini azalttığına dair 

herhangi bir veriye rastlanılmamıştır (Fodha ve diğerleri, 2007, Ong, Wyatt, 

O’Neill, McCaughey ve Coyle, 2001). 

Antibiyotikler: Bronşiolite neden olan mikroorganizmalar virüsler 

olduğu için, antibiyotiklerin rutin tedavide yeri yoktur. Bronşiolite eşlik eden 

ve veya tabloya eklenen sekonder bakteriyel enfeksiyon gibi durumlarda 

antibiyoterapi düşünülebilir. 

PNÖMONİ 

Pnömoni, anormal solunumsal bulguların, ateşin, patolojik göğüs 

radyografisinin eşlik ettiği bakteriler ve virüslerin neden olduğu akciğer 

parankiminde meydana gelen inflamasyon durumudur. Toplum kökenli 

pnömoni denildiğinde yakınmalarının başlangıcından 14 gün öncesine kadar 

hospitalizasyon hikayesi olmayan bireyde doktor tarafından tanısı konulan 

pnömoni kastedilmektedir. 

Pnömoni tüm dünyada çocukluk çağı ölümlerinin en önemli 

sebeplerinden biridir. Her yıl 5 yaş ve altında 155 milyon çocuk pnömoni tanısı 

almakta, 20 milyon kadarı hospitalize edilmekte ve malesef iki milyondan daha 

fazlası hayatını kaybetmektedir (Rudan, Boschi-Pinto, Biloglav, Mulholland ve 

Campbell, 2008). 

İki yaşından daha küçük çocuklarda hastalığın %80’inden viral etkenler 

sorumludur. Daha büyük çocuklarda ve özellikle 10-15 yaş arasında virüsler 

daha az sıklıkla etkendir (Hamano-Hasegawa ve diğerleri, 2008). RSV, viral 

patojenler içinde %40 oran ile birinci sırayı almaktadır. Adenovirüs, bocavirus, 

influenza A ve B, parainfluenza, coronavirus, insan metapneumovirus ve 

rinovirus sıklık açısından RSV’yi takip etmektedir (Drummond, Clark, 

Wheeler, Galloway, Freeman, ve Cant, 2000). 

Bakteriyel pnömoninin tüm yaş grubunda en sık sorumlu etkeni 

Streptococcus pneumoniae’dır. Yenidoğan dönemi haricindeki ilk üç aylık 

dönemdeki pnömonilerde etken olarak virüsler bakterilere göre daha az sıklıkta 

görülür. Yaşa göre etkenler Tablo 2’de gösterilmiştir (Özdoğan, 2015). 
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Tablo 2. Çocuklarda Yaşa Göre Pnömoni Etkenleri 

Yaş Nadir Etkenler  En Sık Etkenler  

5 yaşından büyükler Grup A streptokok Chlamydophila pneumoniae 

 Staphylococcus aureus Mycoplasma pneumoniae 

 Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae 

 Human metapneumovirus Influenza A ve B 

 Parainfluenza virus Rhinovirus 

 RSV Adenovirus 

2-5 yaş arası  Grup A streptokok Rhinovirus 

 Staphylococcus aureus RSV 

  Parainfluenza virus 

  Influenza A ve B 

  Adenovirus 

  Enterovirüs 

  Human metapneumovirus 

  Streptococcus pneumoniae 

  Haemophilus influenzae 

  Chlamydophila pneumoniae 

  Mycoplasma pneumoniae 

1 ay-24 ay Chlamydophila pneumoniae RSV 

 Haemophilus influenzae Rhinovirus 

 Mycoplasma pneumoniae Influenza A ve B 

  Parainfluenza virus 

  Human metapneumovirus 

  Adenovirus 

  Streptococcus pneumoniae 

  Chlamydia trachomatis 

 

PNÖMONİ PATOGENEZİ 

Vücudumuzdaki mekanik bariyerler ve anatomik yapılar, hücresel ve 

hümoral bağışıklık sistemi ile fagositer etkinlik; vücudun pnömoniye karşı 

koruyucu hattını oluşturur. Burun mukozasında mukus üreten ve silyalı 

hücreler bulunmaktadır. Silya hareketleriyle patojenler vücut dışına 

atılmaktadır. Solunum yolundaki sekresyonlar, hücrelerin aktifleşerek 

salgıladığı immünglobülin A ve kompleman sistemi vücut savunmasına katkı 

sağlamaktadır. Makrofajlar ve polimorfonükleer lökositler, öksürük refleksi, 

sekresyonların aspire edilmesini engelleyip enfekte materyalin dışarı atılmasını 

sağlar. Bakteriler, virüsler ve diğer etkenler, alt solunum yollarını işgal ederek 

hava boşluklarının hücre artıkları, alveoler sıvılar ve lökositler ile dolmasına 

sebep olur. Sonuç olarak özellikle küçük hava yollarında obstrüksiyon, distal 
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hava yollarında atelektaziler meydana gelir. Bu durum akciğer kompliyansında 

azalmaya ve ventilasyon-perfüzyon dengesinde bozulmaya neden olur. Ağır 

pnömonilerde inflamasyona sekonder epitel nekrozu görülebilir.  

PNÖMONİDE KLİNİK BULGULAR VE TEDAVİ 

SEÇENEKLERİ 

Esasen çocukluk çağı pnömonilerinde belirgin patognomonik belirti ve 

bulgular yoktur. Özellikle infantlarda pnömoni kendisini sadece lökositoz ve 

ateşle gösterebilir. 

Pnömonide görülen fizik muayene bulgularını kabaca gruplandıracak 

olursak genel görünüm, solunum sıkıntısı bulguları ve oksijenizasyon 

gereksinimi, göğüs muayenesi oskültasyon bulguları şeklindedir. 

Genel Görünüm 

Hastanın bilinç durumu, bakım vereniyle ve etrafla alakası, hareketliliği, 

toksisite bulguları, oral alımı, genel görünümü, cilt rengi (solukluk, siyanoz, 

kutis marmaratus), huzursuzluğu dikkatlice değerlendirilmelidir. 

Vital Bulgular 

Küçük süt çocukluğu döneminde Chlamydia trachomatis ve diğer bazı 

patojenlerle gelişen pnömonilerde ateş görülmese de pnömonili hastalarda ateş 

en çok saptanan bulgulardan birisidir. Öte yandan, küçük çocuklarda yüksek 

ateş pnömoninin yegane bulgusu olarak karşımıza çıkabilir.  

Takipne pnömoni tanısında temel bulgudur. Solunum sayısı hasta 

sakinken bir dakika boyunca sayılmalı ve kaydedilmelidir. Solunum eforunun 

çok arttığı hastalarda kasların yorulması sebebiyle takipnenin 

görülemeyebileceği de akılda tutulmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşa göre 

solunum sayısı değerleri tablo 3’te gösterilmiştir (WHO, 2005). 

Tablo 3. Çocuklarda Yaşa Göre Solunum Sayısı Değerleri 

Yaş Normal solunum hızı/dk Takipne sınırı Solunum hızı/dk 

0-2 ay 40-60 60 

3-11 ay 25-40 50 

1-5 yaş 20-30 40 

≥5 yaş 15-25 30-20 

 

Solunum Sıkıntı Bulguları  

Solunum sıkıntısı bulguları; hipoksemi (puls oksimetrede oksijen 

saturasyonu ≤  92), yardımcı solunum kaslarının ventilasyona katılması sonucu 

oluşan interkostal, subkostal, suprasternal çekilmeler ve burun kanadı 
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solunumu, inleme şeklindedir. Huzursuzluk hipokseminin süt çocuklarındaki 

ilk belirtisi olabilir.  

Göğüs Muayenesi ve Oskültasyon Bulguları 

Pnömonide akciğerin oskültasyonu tanıda, takipte ve eşlik 

edebilecek komplikasyonların tanınmasında son derece önemlidir. 

Pnömonide oskültasyon bulgusu olarak krepitan raller, tuber sufl daha 

çok bakteriyel kaynaklı pnömoniyi düşündürürken; ekspiryum uzunluğu, 

sibilan ronküs gibi bulgular daha çok viral pnömoniyi veya 

bronkopnömoniyi düşündürmektedir. Hastada dehidratasyon durumu 

varsa herhangi bir oskültasyon bulgusuna rastlanılamayabilir. 

Pnömonide Tedavi Seçenekleri  

Pnömoni tedavisinde hastanın oksijenizasyonunun düzeltilmesi, etken 

mikroorganizmaya yönelik antiviral ya da antibiyoterapinin sağlanması, 

hastanın yaşamsal fonksiyonlarının desteklenmesi ve hastanın kliniğinin 

iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Toplum kaynaklı pnömoninin ampirik 

tedavisinde hastanın yaşı, hastalığa neden olan olası mikroorganizma, 

mevsimsel olarak patojenlerin prevelansı, yerel antibiyotik direnci ve hastanın 

kişisel risk faktörleri ile altta yatan hastalıkları dikkate alınmalıdır.  

Pnömonili hastanın yatış kriterleri aşağıdaki özetlenmiştir: 

• 2 ayın altında pnömoni tanısı konulan hastalar  

• 2 ayın üzerindeki hastalarda  

• Solunum güçlüğü bulguları 

• Bilinç düzeyinde bozulma  

• Beslenme güçlüğü (tekrarlayan kusmalar, dehidratasyon 

bulgularının oluşması) 

• Toksik görünüm 

• Oral antibiyoterapilere klinik olarak yanıtsızlık 

• Akciğer grafisinde geniş atelektazi, abse, multilober tutulum, 

pnömotosel, plevral efüzyon bulguları 

• Hızlı radyolojik ilerleme 

• Hastanın tedaviye uyumsuzluğu 

• Sosyal endikasyon 

Ayaktan takip edilen pnömonili hastaların ampirik tedavisi ile yatarak 

takip edilen hastaların tedavisi tablo 4 ve tablo-5’te özetlenmiştir (Özdoğan, 

2015). 
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Tablo 4. Ayaktan Takip Edilen Hastalarda Pnömoni Tedavisi 

Yaş Viral 

pnömoni 

Atipik pnömoni Bakterial pnömoni 

>5 yaş Oseltamivir 

veya 

Zanamivir 

(>7 yaş) 

Azitromisin 10mg/kg/g 

1. gün, 5mg/kg/g (2-5 

gün)  

Alternatif olarak 

Klaritromisin 15 

mg/kg/g 2 dozda (7-10 

gün) 

Amoksisilin (90 

mg/kg/gün 2 dozda, günlük 

maksimum dozu 2-3 gr, 

tedaviye makrolida grubu 

antibiyoterapi eklenebilir. 

Alternatif olarak 

Amoksisilin-klavunat 

(90mg/kg/gün 2 doz) 

(7-10 gün) 

<5 yaş Oseltamivir Azitromisin 10mg/kg/g 

1. gün, 5mg/kg/g (2-5 

gün); <6 ay 10 

mg/kg/doz 1x1 (5 gün)  

Alternatif olarak 

Klaritromisin 15 

mg/kg/g 2 dozda (7-10 

gün) 

Amoksisilin (90mg/kg/gün 

2 dozda) 

Alternatif olarak 

Amoksisilin-klavunat 

(90mg/kg/gün 2 doz) 

(7-10 gün) 

 

Tablo 5. Yatırılarak Takip Edilen Hastalarda Pnömoni Tedavisi 

 Viral pnömoni Atipik  

pnömoni 

Bakterial 

pnömoni 

Pnömokok ve 

Hib aşısı eksik 

pnömokok 

direnci yüksek 

Oseltamivir veya 

zanamivir 

(>7yaş) 

Makrolid grubu 

antibiyotikler ve 

beta laktam 

grubu 

antibiyotikler  

Alternatif olarak 

doksisiklin 

(>8yaş) 

Sefotaksim veya 

seftriakson, 

MRSA 

düşünülüyorsa 

vankomisin veya 

klindamisin ekle  

Pnömokok ve 

Hib aşısı tam 

pnömokok 

direnci düşük 

Oseltamivir veya 

zanamivir 

(>7yaş) 

Makrolid grubu 

antibiyotikler ve 

beta laktam 

grubu 

antibiyotikler  

Alternatif olarak 

doksisiklin 

(>8yaş) 

Penisilin G veya 

ampisilin 

Alternatif olarak 

sefotaksim veya 

seftriakson, 

MRSA 

düşünülüyorsa 

vankomisin veya 

klindamisin ekle 
MRSA: Metisilin dirençli Staphylococcus aureus 
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PNÖMONİDE DESTEK TEDAVİSİ 

Oksijen Desteği 

Oda havasında, puls oksimetre ile ölçülen oksijen satürasyonu 

≤%92 ise hastaya oksijen tedavisi uygulanması gerekmektedir. Oksijen 

verme yöntemleri; nazal kanül, basit oksijen maskesi, rezervuarlı oksijen 

maskesi, yankot şeklindedir. Bu yöntemlerle yeterli oksijenizasyonun 

sağlanamadığı hastalarda CPAP uygulamasına geçilmeli. CPAP 

uygulamasına cevap vermeyen, spontan solunumu ve koruyucu 

refleksleri olmayan hastalar ivedilikle entübe edilmelidir.  

Nazal kanül, minimal miktarda oksijen verilmesi gerektiğinde 

kullanılabilir. 4lt/dk üzeri akımlarda nazofarenkste ciddi iritasyon 

gelişebilir ve maksimum verilebilecek FiO2 %35’lerdedir. Basit oksijen 

maskesi ile maksimum verilebilecek akım 10 lt/dk olup ulaşılabilecek en 

yüksek FiO2 %60’lardadır Geri solumasız rezervuarlı oksijen 

maskesinde akım hızı 10-12 lt/dk’da FiO2 %95’e kadar çıkabilmektedir. 

YANKOT ve CPAP’ta %100 oksijen sağlanabilmektedir.  

Sıvı Tedavisi ve Beslenme 

Solunum iş yükü artan hastalar yeterli sıvıyı alamayabilirler. Bu 

nedenle sıvı tedavisi enteral ya da intravenöz yolla yapılabilir. Hastanın 

serum elektrolitleri, uygunsuz antidiüretik hormon riski nedeniyle 

kontrol edilmelidir. Özellikle solunum iş yükü artan çocuklarda artan 

kalori ihtiyacının sağlanması son derece önemli olmakla birlikte 

malnütrisyonlu hastalarda önem daha da artmaktadır. Çinko, pnömoni 

nedeni ile hastaneye yatırılan malnütrisyonlu çocuklarda iyileşmeyi 

hızlandırarak hastanede yatış süresini kısaltmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

1.1.Gastrointestinal Sistem ve Dışkılama Fizyolojisi: 

1.1.1.  Enterik sinir sistemi:  

    Gastrointestinal sinir sistemi (GİS) santral ve enterik olmak üzere iki 

farklı sistem tarafından kontrol edilir. Enterik sinir sistemi, en kompleks yapıya 

sahip ve büyük periferik sinir sistemidir. Enterik sinir sistemi içindeki 

nöronların sayısı yaklaşık 100 milyon kadar olup, bu miktar tüm medulla 

spinalisteki nöron sayısına hemen hemen eşittir. Bu nedenle çoğu fizyologlar 

enterik sinir sistemini otonom sinir sisteminin üçüncü bir kısmı olarak kabul 

ederler. Enterik sinir sistemi çok fazla sayı ve tipte nöron ve nörotransmitter 

içerir. Kendi içinde ikiye ayrılır; Myenterik (Auerbach's) pleksus ve 

submukozal (Meissner's) pleksus. Bu pleksuslar motilite, kan akımı, 

absorbsiyon, nörotransmitter ve hormon sekresyonundan sorumludur. Santral 

sinir sistemi ise sempatik ve parasempatik olarak ikiye ayrılır. Parasempatik 

kolinerjik etki genellikle düz kaslarının aktivitesini artırır, sempatik 

noradrenerjik etki ise düz kas aktivitesini azaltırken sfinkterlerde kontraksiyona 

neden olur. Myenterik pleksus muskularis eksternanın iç sirküler ve dış 

longitudinal kas tabakası arasında yer alır. Üst özofagustan internal anal 

sfinktere kadar tüm GİS boyunca yer alır.  Submukozal pleksus, aralıklı olarak 

ince ve kalın bağırsakta yerleşmiştir; özofagus ve midede büyük oranda 

submukozal pleksus bulunmaz. 

 

1.1.2. GİS Motilitesi: 

Çıkan kolonda yavaş bir motilite hakimdir. Retrograd motilite hareketi 

vardır. Transvers kısım halka şeklinde lümeni tıkayıcı güçlü hareketler yapar. 

İnen kolon ve son kısımda ise seyrek spontan aktivite vardır. Burası pelvik 

uyarılara en fazla yanıt veren kısmıdır. Aşağı dogru güçlü peristaltik aktivite 

yapar. Anorektal bölge genelde boştur. Çok yavaş hareketler vardır. Kimus 

belli bir miktara ulaşınca defekasyon refleksi başlar. Defekasyon refleksi 2 ana 

hareketten oluşmaktadır; His-distansiyona bağlı rektoanal inhibitör refleks 

(internal anal sfinkter gevşer) ve defekasyon refleksi (çizgili kasın kasılması - 

kişinin istemine bağlı). 
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1.1.2.1.Fazik Aktivite:  

ENS kaynaklı, ilerleyici, ritmik aktivite bir aktivitedir. Beslenme 

aralığında mukozal sekresyonun ilerlemesini sağlayan motilitedir. Elektriksel 

yavaş dalgalar ileri doğru peristaltik hareketi baslatıp devam ettirir. 

 

1.1.2.2.Tonik Aktivite:  

Kasların kasılmasıyla oluşur. Özellikle sfinkterik kasılmalardır.  

 

1.1.3. Normal Dışkılama Ritmi ve Tuvalet Alışkanlığının 

Kazanılma Zamanı:  

Yenidoğan bebeklerde ilk dışkı çıkışı mekonyum denilen yeşilimsi siyah 

renkte, kokusuz, yoğunluğu fazla ve yapışkan görünümde bir kakadır. İlk 24 

saat içinde bu kakanın çıkışın gözlenmesi gerekmektedir. Pasaj, preterm ya da 

düşük doğum ağırlıklı bebeklerde 48 saate kadar gecikebilir. 

Anne sütü ile beslenen yenidoğanlar homojen, hafif ekşi kokulu, açık sarı 

renkte, yapışkan, bulaşık görünümde kaka yaparlar. Bu dönemde her beslenme 

sonrası dışkılama veya 7-10 güne kadar dışkılamama sadece gaz çıkışı 

görülebilir. 2 yaş civarında günde ortalama 2 defa dışkılama görülürken, 4 

yaşından itibaren günde bir veya iki defa dışkılama görülebilir.  

Dışkılama alışkanlığının başlamasında enterik nervöz sistemin, pelvik 

bölge kaslarının gelişimi önemlidir. Enterik nervöz sistem 2 yasına kadar 

devam eder. Bu süreç prematüre bebeklerde biraz daha gecikebilir. Erişkin tipte 

dışkılama 3-4 yasında baslar. 42 aylık üzerinde hala dışkılama alışkanlığı 

kazanmamış çocuklarda enkoprezis tanısı alır. 

 

1.2.Kabızlık Nedir? 

Kabızlık dışkılama sıklığının azalması sonucu sert gaita çıkışının olduğu 

ve ağrılı dışkılamanın eşlik ettiği bir durum olarak tanımlanır. Kabızlık 

çocuklarda en sık görülen kronik hastalıktır. Tüm dünyada görülme sıklığı %1 

ila %30’lara kadar yükselmektedir (1). Çocuklarda kabızlık, doktora başvurma 

sebeplerinin %3’ünü, pediatrik gastroenteroloji uzmanlarının gördüğü 

poliklinik hastalarının ise %10 ila %25’ini oluşturmaktadır (2). Çocukların 

%17-40'ında kabızlık yaşamın ilk yılında başlar (3). 
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Kabızlık sorunu yaşayan çocukların %95’i kabızlığa organik bir nedenin 

eşlik etmediği fonksiyonel kabızlık durumudur. Bebeklerin dik duruş (prone) 

pozisyonuna geçmeye başlamaları itibari ile başlayan pediatrik fonksiyonel 

kabızlık ise en sık 3 dönemde gözlemlenir;  

1.Ek gıdaya başladıktan sonra,  

2.Tuvalet eğitimi sırasında,  

3.Okula başlama dönemindedir.  

Okul çağı ve ergenlik döneminde görülen kabızlık durumunun en sık 

nedeninin genetik nedenler, beslenme alışkanlıkları ve immobil hayat tarzı 

nedeniyle olduğu gözlenmiştir.  Fonksiyonel kabızlık tanısı Roma 3 kriterlerine 

göre tanımlanmıştır (Tablo.1).  

Çocuklarda kabızlık için önemli risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlar; 

sedanter hayat tarzı, az lifli beslenme, günlük yetersiz sıvı alımı, kötü beslenme 

paterni, yan etkisi kabızlık olan ilaç kullanımı, anüs veya rektum bölgesini 

ilgilendiren bir hastalık durumu, ailesel kabızlık öyküsü ve psikolojik nedenler. 

Tablo 1. Roma 3 Kriterleri 
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1.3. Fonksiyonel Kabızlık Nedenleri Nelerdir? 

1.3.1. Tutma Davranışı: 

          Tutma davranışı gözlenen çocuklarda; çömelme, dizleri çaprazlama, 

vücudunu dikleştirme, mobilyaya veya anneye tutunma, kızarma, terleme ve 

ağlama, dışkılama sırasında saklanma gibi davranışlar sık görülmektedir. 

Çocuk tuvaletten korktuğu ya da oyuna ara vermek istemediği için dışkılama 

isteğini erteleyebilir. Bazı çocuklar evlerinden uzak oldukları alanlarda 

kamusal tuvaletleri kullanırken rahatsızlık duyar bu nedenle tutma davranışı 

içerisine girebilir. Büyük ve sert dışkılardan kaynaklanan ağrılı dışkılama da 

tutma davranışına neden olabilir.  Dışkılama durumu çocuk için ağrılı bir hale 

geldiyse, çocuğunuz bu deneyimin tekrarından kaçınmaya çalışabilir. 

1.3.2. Tuvalet Eğitimi: 

Tuvalet eğitimine çok erken başlanırsa, çocuk direnç davranışı içine girip 

kaka yapmaktan kaçınır. Eğer tuvalet eğitimi bir irade savaşı haline gelirse, 

çocuk kaka yapma isteği geldiğinde, erteleme davranışını değiştirmesi zor olan 

bir alışkanlık haline getirebilir. 

1.3.3. Beslenmedeki Değişiklikler:  

Çocuğun lif bakımından zengin meyve ve sebzelerle beslenmemesi ya 

da yetersiz sıvı alımı kabızlığa neden olabilir. Çocuklarda kabızlığın en sık 

beslenme faktörlü nedeni ise; sıvı ve lifli gıdalı bir beslenme şeklinden hızlıca 

katı gıdalar içeren bir beslenmeye geçiş yapmalarıdır. 

1.3.4. Günlük Alışkanlıkların Değişmesi:  

Çocuğun rutinindeki herhangi bir değişiklik; seyahat, sıcak hava veya 

stres gibi değişiklikler bağırsak hareketlerini etkileyebilir. Çocuklar, ilk kez 

okula başlarken evden çıktıklarında kabızlık yaşama olasılıkları daha yüksektir. 

1.4.Organik Kabızlık Nedenleri Nelerdir? 

Organik nedenler ise kabızlık olgularının %5’ini oluşturur. Bunlar ise, 

Anatomik malformasyonlar (imperfore anüs, anal stenoz, ön yerleşimli anüs, 

anormal karın kasları), pelvik kitle (sakral teratom), spinal kord hastalıkları, 

bağırsak hastalıkları, nöropatiler (Hirschprung hastalığı, visseral miyopatiler, 

intestinal nöronal displazi, visseral nöropatiler), endokrinolojik ve metabolik 

nedenler (hipotiroidi, hiperkalsemi, hipokalemi, kistik fibrozis, diyabetes 



259 | TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR 

 

 

mellitus, çölyak hastalığı), genetik nedenler (down sendromu, diğer trizomiler), 

bağırsaktaki kısmi yapışıklıklar, tümörler, ilaç kullanımı (opiatlar, fenobarbital, 

vinkristin, antiasidler, antihipertansifler, antikolinerjikler, antidepresanlar, 

sempatomimetikler) ve ağır metal zehirlenmesi (kurşun), D vitamini 

entoksikasyonu, botulismus, inek sütü proteini intoleransı bu grupta yer alır. En 

sık organik sebep Hirschsprung hastalığıdır (3). 

2. KABIZLIKTA KLİNİK 

Kabızlıkta klinik Roma 3 kriterlerine göre belirlenmiştir. Bristol kaka 

skorlaması hastalık evaluasyonunda önemlidir (Şekil.1). Avrupa ve Kuzey 

Amerika Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Nutrisyon (NASPGAN) 

grubu bir guideline yayınlamıştır (2).  

Bu konsensusa göre; 

• Tanı için Roma 3 kriterleri fonksiyonel kabızlıkta tüm yaş grupları 

için önerilmektedir. 

• Fonksiyonel kabızlık tanısı anamnez ve fizik muayene ile konulur. 

• Alarm semptomları var ise altta yatan bir hastalık açısından dikkatli 

olunmalıdır. (Tablo.2) 

• Eğer Roma 3 kriterlerinden sadece 1’i mevcutsa ve fonksiyonel 

kabızlık için tanımız yetersiz ise mutlaka anorektal muayene ile tanı 

desteklenmeli, altta yatabilecek bir ek hastalık ekarte edilmelidir. 

• Rutin ayakta direkt karın grafisinin (ADBG) fonksiyonel kabızlık 

tanısında yeri yoktur. 

• ADBG sadece fizik muayene ile tespit edilemeyen veya fizik 

muayeneye izin vermeyen çocukta gaita doluluğunu tespit 

edemiyorsak yapılabilir. 

• Alarm semptomu olmayan çocuklarda rutin inek sütü alerjisi testi 

istenmemelidir. 

• Alarm semptomu olmayan çocuklarda rutin laboratuar testi; 

hipotiroidi, çölyak, hiperkalsemi kontrolü önerilmez. 

• Anorektal manometrinin yeri sadece kronik inatçı bir kabızlık 

tablosunda rektoanal inhibitör refleksi kontrol etmek olabilir. 

• Rektal biopsi Hirschsprung hastalığı tanısı için altın standart 

yöntemdir. 
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• Baryum enemanın fonksiyonel kabızlık tanısı veya evaluasyonunda 

yeri yoktur. 

Tablo 2. Kabızlık için Alarm Semptomları (4) 

Kabızlıkta Alarm Semptomları 

Yenidoğan dönemi mekonyum çıkarma zamanının >48 saat üzerinde olması 

Kabızlığın 1 aylık yaştan itibaren başlamış olması 

Ailede Hirschsprung hastalığı varlığı 

Şerit şeklinde gaita çıkışı 

Yutma güçlüğü 

Anal fissür olmamasına rağmen gaitada kan görülmesi 

Safralı kusma 

Batın distansiyonu varlığı 

Anormal tiroid bezi 

Anormal yerleşimli anüs  

Azalmış alt ekstremite tonus, refleks varlığı 

Sakral dimple varlığı 

Omurga üzeri ciltte renk değişimi veya kıllı görünüm 

Gluteal bölge kleft varlığı 

Anal bölge skarları 

 

Şekil 1 Bristol Kaka Skorlaması 

 

https://www.turkcerrahi.com/wp-content/uploads/Bristol-gaita-diski-tablosu.jpeg 
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3. TANI ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? 

3.1.Muayene: 

Öncelikle büyüme parametrelerine bakıp çocuğun normale göre kilo ve 

boy ölçümlerini yapılmalıdır. Karın muayenesi, perine ve anal bölge 

muayenesi, kuyruk sokumu kontrolü, nörolojik distal refleksler (cremasterik, 

anal, patellar) kontrol edilmelidir. Fizik muayenede detaylı yapılması gereken 

anal muayene, öncelikle anal bölgenin ilk bakıda nasıl göründüğü ile başlar.  

• Muayenede anal bölgede kızarıklık, çatlak (fissür), anal kanalın 

açık/kapalı görünümü gözlenmelidir. Ardından anal reflekslerin 

dokunarak kontrolu ile anal tonus gözlenir. 

• Rektal tuşe ile anal kanalın dokusuna, uzunluğuna, polip veya kitle 

varlığına bakması, ampulla kontrolünü (dışkı varlığı/dışkı sertliği) 

yapması gerekmektedir. 

 

3.2.Yardımcı Görüntüleme Tetkikleri: 

3.2.1. Ayakta Direkt Karın Grafisi: 

Kronik kabızlık ve kaka kaçırma durumunda direk grafi ile bağırsak 

doluluğunu gözlemlemek, sakral alanı gözlemlemek (occult/gizli spina bifida 

varlığına bakılması) tanıda yardımcıdır. 

3.2.2. Kolonik Transit Zamanı Ölçümü:  

Nadiren kullanılan bir yöntemdir, dirençli kabızlıklarda 

kullanılabilmektedir. İki yöntemle ölçülür. İlk yöntem radyo-opak kapsül 

yutulması sonrası tekrarlayan aralıklı direkt grafiler ile maddenin hareketi takip 

edilerek yapılır. İkinci yöntem ise radyonükleer sintigrafi yöntemi ile gamma 

kamera eşliğinde radyoaktif izotopun yutulması sonrası takibi şeklindedir.  

3.2.3. Anorektal Manometri:  

Anorektal kas fonksiyonunu ölçmek için kullanılır. Rektoanal inhibitör 

refleks, anal sfinkter basıncı, rektal his, rektal gerginlik (komplians), dışkılama 

dinamiklerini ölçmemizi sağlar. Bu teknik organik nedenleri dışlamak için 

kullanılmaktadır. Özellikle Hirshprung hastalığı tanısında kullanılır. 

 

 



TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR | 262 

 

 

4. KABIZLIKTA KOMPLİKASYONLAR 

Kabızlık çoğu zaman ciddi bir hastalık değildir fakat bazı 

komplikasyonlar geliştiğinde ciddi olarak tedavi edilmelidir. 

• Anal fissür, fistül 

• Rektal prolapsus 

• Enkopresiz 

 

5. KABIZLIKTA TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

5.1.Hayat tarzı değişiklikleri ve Diyet Önerileri  

Kabızlık tedavisinde ilk basamak tedavi önerisidir. Çocuğun günlük 

rutini içerisine spor aktivitelerinin eklenmesi önemlidir. Günlük beslenme 

rutininin değişimi şarttır. Lif içeriği yüksek gıdalar sindirilemeyen kompleks 

karbonhidratlardır ve dışkıya hacim sağlarlar. Bu hacim gaitanın, kolonda daha 

hızlı bir şekilde hareket etmesini ve su içeriğinin korunmasını sağlar. 

Yetişkinlerde yapılan çalışmalarda lifli diyetin kalp ve damar hastalıkları, 

obezite, divertikülit, gastro-özofageal reflü hastalığı gibi gastrointestinal 

hastalık risklerini düşürdüğü gösterilmiştir (5,6). Lifli beslenmenin kabızlık 

üzerinde önemli bir rolü vardır ve çocuklarda yapılan çalışmalarda az lifli 

beslenmenin fonksiyonel kabızlık sebepleri içerisinde olduğu gösterilmiştir (7).  

Önerilen lif alımı çocuklarda günlük ortalama 1000 kalorilik diyet 

içerisinde 14 gr. kadardır. Okul çağı öncesi çocuklarda ortalama günlük 20gr, 

ergenlik dönemi kız çocukları ve genç kızlarda ortalama 29gr. , erkek 

çocuklarında ise 38gr. günlük alınması gereken lif miktarıdır. 

Probiyotik içerikli gıdaların ve destek ürünlerinin beslenme rutinine 

sokulması tedavide ana basamaklardan biridir. Probiyotik kısmında dataylı 

anlatılacaktır. 

Çocuğun sabah, öğle, akşam öğünleri sonrası tuvalete gitme 

alışkanlığının sağlanması bağırsak hareketlerinin istemli olarak arttırılması için 

önemlidir.  Bu alışkanlık kabızlık nedeniyle yavaşlamış bağırsak hareketlerinin 

hızlandırır. Tuvalete her gittiğinde klozette en az 10dk. dışkılama için 

beklemesi gerektiği anlatılmalıdır. 
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5.2.Yeterli miktarda sıvı alımı 

Çocuğun yaşı, kilosu, günlük fiziksel aktivite düzeyi ve kronik 

hastalıklarının varlığı ile değişkenlik gösterebilmekle beraber sıvı ihtiyacı 

değişkenlik gösterebilir. Sıvı ihtiyacını belirlemek için kullanılan en basit 

metod Holiday-Segar hesaplamasıdır. Bu metod çocuğun ağırlığına dayanır. 

Buna göre ağırlığın ilk 10 kg’ı için vücut ağırlığının kg’ı başına 100 ml, sonraki 

10 kg için vücut ağırlığının kg’ı başına 50 ml ve 20 kg’ın üzerindeki her ağırlık 

için vücut ağırlığı kg’ı başına 20 ml’dir. Çocuğun fazla miktarda süt alımı 

kabızlığı arttırabileceğinden fazla miktarda süt alımından kaçınılmalıdır. 

5.3.Ebeveynlerin Destekleyici Tutumu 

Çocuğun dışkılama alışkanlıklarını düzeltmek için gösterdiği efor, 

çocuğu motive edici; örneğin ilgi çekici şekilde çocuk ile birlikte hazırlanmış 

ve sonuna ödül eklenmiş dışkılama çizelgesi gibi materyallerle 

desteklenmelidir. Cezalandırma ve utandırmadan kaçınılmalıdır. Tuvaletin 

yapısı çocuğa uygun olmalı, gerekirse aparatlar, yükselticiler kullanılarak 

optimum dışkılama pozisyonu sağlanmalıdır. Okul çağı çocuklarında tuvalet 

alışkanlığı ebeveyninden bağımsız olduğu için ailelerin dışkı özelliği, sıklığı ile 

ilgili yakın takipte olması gerekmektedir. Okula giden çocukların öğretmenleri 

ile görüşülüp istedikleri zaman tuvalete gidebilmeleri sağlanmalıdır. 

5.4.Medikal Yöntemler 

Medikal tedaviler hayat tarzı değişiklikleri ve diyete ek olarak 

başlanmaktadır. Tedavi süresi minimum 3 ay olmakla birlikte ortalama 6 ay 

kadar sürmektedir 

5.4.1. Osmotik Laksatifler:  

Bağırsak duvarından su çekerek dışkının kıvamının yumuşamasını 

sağlayarak etki gösterirler. Uzun süreli kullanımda uygun ve tolerans gelişimi 

yok denecek kadar az olan ilaçlardır. 

• Laktuloz 

• PEG 3350, makrogol 4000 

• Stimulan laksatifler (senna, bisakodil) 

• Lubrikanlar 
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         2016’da yayınlanan NASPGAN osmotik ve stimülan laksatiflerin 

çocuklarda kabızlıktaki kullanım guidelanlarında PEG içerikli tedavilerin diğer 

laksatiflere üstünlüğü gösterilmiştir.  

5.4.2. Magneyum hidroksit/sitrat:  

Kolesistokinin hormonunu arttırarak GİS sekresyonlarını ve motiliteyi 

artırır. Bebeklerde fazla kullanımı magnezyum zehirlenmesine neden olabilir. 

5.4.3. Osmotik Lavmanlar: 

Taşlaşmış, birikmiş gaitanın atılmasında, genellikle 1 yas üzerinde 

tedaviye başlarken ilk seçenek olarak kullanılmaktadır. 1yaş > supposituar, 1 

yaş< lavman kullanılmaktadır. Tedavi süresi 3-4 gündür. 

5.4.4. Seratonerjik Ajanlar, Prostoglandin E1 Türevleri, 

Ghrelin Reseptör Agonistleri, Safra asitleri ve Safra asid 

Emilim İnhibitörleri 

Çocuklarda güncel kullanımda çalışma eksikliği, yan etkilerinin 

görülmesi nedeniyle rutinde çok fazla kullanılmayan tedavilerdir. 

5.4.5.  Kolonik İrrigasyon: 

Çok nadir dirençli kabızlık/kaka kaçırma hasta grubunda tercih edilen bir 

tedavidir. Rektumdan konulan bir yardımcı materyal ile kolonun retrograd 

yıkanması şeklinde yapılabilmektedir. Bir diğer yöntem ise ACE yöntemi 

denilen cerrahi bir işlemle intestinal lümenin göbeğe açılması ile anterograd 

yukardan aşağı yıkamanın sağlandığı daha invaziv bir tedavi şeklidir. 

5.4.6. Elektriksel Uyarı TENS: 

Bu yöntem son zamanlarda yapılan çalışmalarda potansiyel tedavi 

önerisi olarak sunulmaktadır. Tedavinin amacı bağırsağın hareketini sağlayan 

parasempatik sinir sistemini uyarmak ve bağırsak pasajını hızlandırmaktır. Bu 

tekniğin ön plana çıkmasının en önemli sebepleri öncelikle yan etkisinin yok 

denebilecek kadar az olmasıdır. Noninvazivdir, ağrısızdır, vücut dışından 

uygulanan bir tekniktir. 
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5.4.7. Sakral Sinir Uyarımı:  

Sakral S3-S4 sinirlerinin ön dallarına konulan elektrodlar ile dışarıdan 

sinir uyarımı sağlamaktadır. Bu tedavi genellikle idrar ve gaita kaçırması olan 

çocuklarda uygulanmaktadır. 

5.4.8. Alternatif Tedaviler  

2019 yılında yayınlanan bir çalışmada 2000-2016 yılları arasında kronik 

fonksiyonel kabızlık non-farmakolojikal konservatif tedavisinde sistematik 

derleme ve meta-analiz yapılmıştır. 33 çalışma incelenmiş, placebo ile, TENS, 

probiyotik, akupunktur karşılaştırılmıştır. Laksatiflere kıyasla akupunktur ve 

TENS’in dışkılama sıklığını belirgin arttırdığı ve yan etkilerinin laksatife 

oranla çok düşük olduğu göstermiştir(8). Yapılan çalışmalarda çocuk 

gastroenterolojistlerine başvuran fonksiyonel kabızlık hastalarının 5 yıl ve 10 

yıl sonraki takiplerinde %20 hastanın şikayetlerinin devam ettiği gözlenmiştir. 

Bu hastaların ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde dahil laksatif tedavisine 

devam ettiği görülmüştür. Erişkinlerde irritabl barsak hastalıkları ve kabızlık 

için yeni ve farklı tedavi önerileri sunulmaktadır fakat çocuklar için sadece 

umut vadetmektedir. Tedaviye başlama sonrası %30’unda 6 aylık tedavi ile kür 

gözlenirken, 5 yıl sonra ortalama %50’sinde nüks görülmektedir. 

6. PROBİYOTİKLERİN KABIZLIKTA KULLANIMI 

6.1. Probiyotik Nedir? 

Probiyotikler vücudun tanıdığı, sindirebildiği, dost mikroorganizma 

içeriği yüksek olan besin maddelerine verilen isimdir.  Probiyotik özellik 

taşıyan mikroorganizmaların insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ilk defa 

1908 yılında, Nobel ödüllü Rus araştırmacı Elie Metchnikoff tarafından ortaya 

atılmıştır. Rus araştırmacı Metchnikoff yıllar önce Bulgar köylülerinin daha 

uzun yaşadığını farketmiş ve bunu araştırdığında bu insanların bol miktarda 

yoğurt tükettiklerini görüp, yoğurdu incelediğinde canlı bakterilerle karşılaşmış 

ve bunlara Lactobacillus bulgaricus adını vermiştir (9).  

Normal floramızda yaklaşık 90 milyon canlı bakteri, virüs, mantar 

vardır. Anne karnında tamamen steril olan fetüste, doğumla birlikte flora 

oluşmaya başlar. Normal vajinal doğum ve anne sütü bu ilk karşılaşmanın en 

önemli duraklarıdır. 2 yaşında bir çocuğun ömrü boyunca sahip olacağı florada 

ufak tefek değişiklikler olsa bile neredeyse flora kolonizasyonu 

tamamlanmıştır. Bakteri yoğunluğu en fazla olan kısım ileum ve kolondur. 
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İnsanoğlu ortalama 7 milyon yıldır dünyada değişimini sürdürmektedir. 

Bundan 13 bin yıl önce tarım toplumu oluşmaya başladığında insanların 

beslenme şekilleri ve probiyotik bakteri çeşitliliği de değişmeye başlamıştır. Bu 

değişimi modern çağ ile birlikte kullanılmaya başlanılan antibiotikler, 

sterilizasyon ve temizlik kavramları, uzun saklanma koşulları yaratabilmek için 

kullanılan kimyasallar, hayvancılık, tarım kimyasalları ile beslendiğimiz 

gıdaların değişimi meydana getirmiştir. 

Son yıllarda görülme sıklığı artan diyabet, kanser, alerjiler ve çeşitli 

immun (çölyak, crohn, hashimoto, egzama, skleroderma vb.) hastalıklar, 

mental problemler (depresyon, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu, 

psikotik hastalıklar) ve birçok hastalıkta artık probiyotik rolü farkedilmeye 

başlamıştır. 

6.2. Probiyotik Mikroorganizmaların GİS’te Görevleri 

Nelerdir? 

GİS’te bulunan mikroorganizmalar immun sistemin tolerans gelişimi, 

homeostazisin sağlanması için sürekli bir iletişim halinde kolonizasyon 

oluşturular. Bu mikroorganizmaların salgıladıkları metabolitler direkt olarak 

peyer plaklarının lenfoid dokusu, mezenterik lenf nodları, intraepitelyal 

lenfositler, lamina propria ve izole lenfoid foliküller ile etkileşimde bulunur. 

Bu etkileşim Toll-like reseptörler (TLRS) vasıtasıyla gerçekleşir ve helper T 

hücreleri ile regülatör T hücreleri arasındaki dengeyi ayarlayarak immün hücre 

farklılaşmalarının indüklenmesine yol açar. Ayrıca bu mikroorganizmalar, tight 

junction sentezinde ve müsin bariyerinin oluşumunu sağlayan genlerin 

modülasyonunu yaparak, mukozal bariyer fonksiyonunun sürdürülmesine 

neden olur (10). 

Mikrobiyal disbiyozis, immün sistemin tetiklenmesine ve duyarlılığının 

artmasına yol açan ve otoimmün hastalıklara neden olan bağışıklık 

fonksiyonunu bozar. Diyet, stres, ilaçlar, hastalıklar, yaş ve yaşam tarzı gibi 

birçok faktör mikrobiyal disbiyozise neden olmaktadır. Helper T 

hücreleri/regülatör T hücreleri arasındaki dengesizlik, kolit ve multipl skleroz 

(MS) gibi otoimmün hastalıkları tetikler. Lipopolisakkaritler gibi enfektif 

metabolitlerin sızıntısı, bağışıklık sistemini hassaslaştırarak, proinflamatuar 

interlökinlerin artışına ve müsin degradasyonuna yol açarak bağırsak 

mukozasının hasar görmesine ve mikrobiyal invazyona neden olur (10).  
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Probiyotik mikroorganizmaların GİS’te dopamin, serotonin gibi 

hormonların sentezinde, B ve K vitamini sentezinde etkili olduğu gösterilmiştir. 

Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi minerallerin emiliminde önemli oldukları 

bilinmektedir. 

Kolonizasyonda baskın olan probiyotik mikroorganizmaların 

salgıladıkları metabolitler ile birbirlerinin üreme ve çoğalmalarını kontrol 

edebildiği gösterilmiştir. 

6.3. Probiyotiklerin Çocuklarda Klinikte Kullanım Alanları 

Nelerdir? 

Probiyotik mikroorganizma disbiyozisinin klinik çalışmaları birçok 

hastalıkta yapılmıştır. Bunlardan en sık yapılanlar GİS’te gastroenteritler, 

kabızlık, inek sütü intoleransı, besin alerjileri, nekrotizan enterokolit, 

yeniodoğan sarılığı, sepsis, infantil kolik, obezite, çölyak, crohn, ülseratif kolit, 

karaciğer yağlanması, diyabet, kronik abdominal ağrı sendromlarıdır. Bunun 

dışında epilepsi, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu, otizm, otoimmün 

tiroiditler, atopik dermatit, astım, kistik fibrozis, anemi vb. hastalıklarda 

çalışılmıştır.   

NASPGAN tarafından yayınlanan 2009 probiyotiklerin klinikte 

kullanımıyla ilgili guideline yayınında inflamatuar bağırsak hastalığında, 

irritabl bağırsak senromunda, antibiotik ile ilgili diarede, clostridium difficile 

tedavisinde, gastroenteritte, alerjik bağırsak hastalıklarında ve kanserden 

korunmada kullanımı gösterilmiş ve anlamlı bulunmuştur (11) 

6.4. Probiyotikler ve Kabızlıkta Tedavi  

Kabızlıkta çocukların mikrobiyatasıyla ilgili yapılan 5 çalışma 

değerlendirildiğinde, toplamda 191 fonksiyonel kabızlığı olan çocuğun 

spesmeni alınmış ve PCR analizleri yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında 2 

çalışmada Lactobacillus formunda anlamlı düşüklük tespit edilmiş, 2 çalışmada 

da Bacteroides formunda anlamlı yükselme tespit edilmiştir (12) 

Probiyotiklerin fonksiyonel kabızlık tedavisinde klinik randomize 

kontrollü çalışmalarının ve metaanalizlerinin sayısı giderek artmaktadır. Birçok 

farklı probiyotik preparatı kullanılmaktadır. Lactobacillus ve Bifidobacterium 

çalışmaları kabızlıkta ciddi anlamlı sonuçlar vermektedir. Bunlardan L. 

Reuteri, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis’in gaita kolon transit 
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süresini azalttığı, defekasyon sıklığını arttırdığı ve karın ağrısı sıklığını 

azalttığına dair çalışmalar mevcuttur (13,14,15). 

2022’de yayınlanan bir çalışmada sinbiyotik (oligosakkarit ve 9 adet 

probiyotik içeren) destek kullanımı ile placebo kontrolünde fonksiyonel 

kabızlığı olan çocuklarda spontan haftalık defekasyon sıklığı belirgin olarak 

artmıştır (16). Yine 2022’de yayınlanan randomize kontrollü çift kör yapılan 

bir çalışmada 2 grup probiyotik formülasyonu (lactobacillus ve bifidobacterium 

içerikli) fonksiyonel kabızlıkta karşılaştırılmış ve sonuçlarda spontan 

defekasyon sıklığını ve gaita formunu yumuşattığına dair anlamlı sonuçlar 

görülmüştür (17). 

Güncel kılavuzlarda hala tedavi önerilerine eklenmemiş olsa da 

çoğunlukla kliniklerde kabızlık medikal tedavisine destek şeklinde 

probiyotikler artık yer almaktadır. Probiyotik önerilerinde minimum kullanım 

süresi 1 ay olmakla birlikte kolonizasyonda kalıcı bir dönüşüm beklentisi ancak 

2 aylık düzenli kullanımda sağlanabilmektedir. Probiyotik preparatlarında 

kabızlık spesifik olan bir preparat çocuklarda mevcut değildir. Fakat 

içeriklerine bakılarak anlamlı sonuç verebilecek mikroorganizma formunun 

dahil olduğu preparatların, çocuğun yaşına göre 2 yaş altında damla, 2-4 yaş 

arası damla veya şaşe formlarında, 4 yaş üzeri emilebilen draje veya saşe 

formlarında kullanılması önerilmektedir. Kullanım direncinde ılık sıcaklıkta 

olan, asitsiz yiyecek veya içeceklerle, yoğurt veya ayran gibi probiyotik içeren 

gıdalarla karıştırılarak verilmesinde sakınca yoktur. Kullanım sırasının 

beslenme aşaması veya hemen beslenme sonrası olması, fazla miktarda canlı 

probiyotik içeriğinin mide ve pankreas asitlerinden korunarak bağırsaklara 

geçişine fırsat verebilmektedir. Yapılan prospektif randomize kontrollü 

çalışmalarda anlamlı bir yan etki görülmemiştir. 
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GİRİŞ 

Akut veya kronik olarak gelişebilen ileri düzeyde organ hasarı, organ 

yetmezliğine sebep olmaktadır. Bu durumda yaşamın devam edebilmesi 

çoğunlukla sağlıklı bir organ nakline bağlıdır. Bu ihtiyaç, canlıdan veya 

kadavradan (ölü) ilgili organın bağış yoluyla alınıp nakil edilmesi ile 

karşılanabilmektedir. 

Organ nakil (transplantasyon) cerrahisi ve organ reddinin önlenmesine 

yönelik tıp alanındaki gelişmelere rağmen gerçekleştirilen nakil sayısı, organ 

erişilebilirliği ile sınırlı olmaktadır. Bu da başka faktörlerin organ naklinde 

önemli olduğunu göstermektedir. Organ bağışı ve organ nakli, tıbbi boyutunun 

yanı sıra hukuki, dini ve sosyolojik pek çok konuyu içermesi sebebiyle 

multidisipliner bir yapıya sahiptir. Yeterli sayıda donör (verici) 

bulunamamasında sayılan faktörler etkili olmaktadır. 

Bu derleme ile organ nakli ve organ bağışının ne anlama geldiği, hukuki 

boyutu, hangi faktörlerden etkilendiği, nasıl bir organizasyonla koordine 

edildiği, Türkiye ve dünyadaki gelişim süreci, nakil ve bağış oranları ile bu 

oranları artırmak için yapılacak öneriler ele alınmıştır. 

1. ORGAN NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI 

Organ nakli, canlı bir donörden ya da beyin ölümü gerçekleşmiş 

kadavradan alınan sağlam organ veya organ parçasının, organ yetmezliği olan 

kişiye nakledilmesi işlemidir (Akış ve diğerleri, 2008). 

Organ nakli, fonksiyonunu yerine getiremeyecek derecede hasar gören 

organın yerine sağlam ve uyum gösteren organın nakli ile hastanın tedavi 

edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sebeple organ nakli, son evre ve geri 

dönüşümsüz organ yetmezliği durumdaki hastalar için en iyi ve/ve ya tek tedavi 

seçeneği olmaktadır (Grinyo, 2013). Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre 

ise; insan hücre, doku veya organlarının nakli, konjenital, kalıtsal ve edinilmiş 

birçok ciddi ve yaşamı tehdit eden hastalık ve yaralanmalar için en iyi ve çoğu 

zaman tek hayat kurtarıcı tedavi olarak kabul edilen resmileşmiş bir tedavi 

şeklidir (WHO, 2022). 

Nakledilecek organın temin edilmesi, organ naklinin en önemli 

sorunlarından ve aşamalarından birisidir. Nakil için temin edilen organ, bağış 

yolu ile sağlanır (Tilif ve diğerleri, 2006; Yaşar ve diğerleri, 2008). Bu haliyle 
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organ nakli, organ bağışının bir sonucudur. Organ bağışı, “bir kimse hayatta 

iken, hür iradesi ile yaşadığı süre içerisinde veya tıbben yaşamı sona erdikten 

sonra, doku ve organlarını, başka hastaların tedavisinde kullanılmasına izin 

vermesi ve bu durumu belgelendirmesi” şeklinde tanımlanır (Acar, 2007; 

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, 2012).  

1.1. Nakli Yapılan Organlar 

Ülkemizde, modern tıp imkanlarının olması, bu alanda yetişmiş 

uzmanların varlığı ve sağlık sisteminin mevcut nakil masraflarını karşılaması 

gibi avantajlar sayesinde birçok organ naklinin yapılabilmesi mümkün olmakta 

ve başarıyla gerçekleştirilmektedir. 

 Nakli yapılan organlar sırasıyla; böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, 

pankreas ve ince bağırsaktır. Nakli yapılan dokular ise; kemik, kemik iliği, 

kornea, kalp kapağı, kıkırdak ve tendondur. Ayrıca ekstremiteler (kol ve 

bacaklar), yüz ve uterus da nakledilebilmektedir (Kavurmacı, Karabulut, Koç, 

2014; Sarıgöl-Ordin ve diğerleri, 2018). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ nakli bekleyen hastaların 

büyük çoğunluğu böbrek hastalarıdır. Bu sebeple en fazla nakledilen organ 

böbreklerdir (Demiryoğuran ve Apaydın, 2007). Böbrekler, karaciğerin bir 

bölümü ve kemik iliği yaşayan insanlardan temin edilebilirken diğer doku veya 

organların temini kadavradan mümkün olmaktadır. 

1.2.Organ Naklinin Tarihsel Gelişimi 

Tarihte organ nakli hakkındaki ilk bilgiler M.Ö. 7-8.yy’daki mitolojik 

olaylara dayanmaktadır (Bayraktar ve Talas, 2002).  

Modern tıbbın kabul edebileceği teknikler ile yapılan ilk nakil 1883 

yılında gerçekleşen tiroid bezi naklidir (Arshad, Anderson, Sharif, 2019). Bazı 

kaynaklara göre ise literatüre geçen ilk organ nakli, 1771 yılında yapılan diş 

naklidir. 1911 yılında Karl Landsteiner, kan grupları ve Rh (Rhesus) faktörü, 

daha sonra da doku grupları ve bazı immünolojik parametreleri ortaya koyarak 

nakillerde doku uyuşmasını ve alıcının sağlıklı bir şekilde hayatına devam 

edebilmesini sağlamıştır (Atamer, 1999). 1946 yılında kadavradan ve 1954 

yılında ise canlıdan ilk böbrek nakli, 1967 yılında ilk karaciğer ve kalp nakli, 

1981 yılında ise ilk akciğer nakli başarılı bir şekilde insandan insana 

nakledilmiştir (Dibardino, 1999; Watson ve Dark, 2012). 
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Türkiye’de ise organ nakli ile ilgili ilk çalışmalar, 1963 yılında İstanbul 

Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisinin deneysel hayvan çalışmaları ile 

başlamıştır (Altıntaş, 2007). İlk kalp nakli, 22 Kasım 1968’de Ankara Yüksek 

İhtisas Hastanesinde Dr. Kemal Beyazıt tarafından yapılmış ancak hasta 

kaybedilmiştir (Haberal, 1993). İlk böbrek nakli, 1968 yılında yapılmış ancak 

başarısız olmuştur (Haberal, 1996). Başarılı ilk organ nakli ise Dr. Mehmet 

Haberal ve ekibi tarafından 3 Kasım 1975 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi'nde bir anneden oğluna böbreğin nakli ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu umut verici nakilden sonra yine aynı ekip tarafından 

1978 yılında kadavradan ilk böbrek nakli, 1988 yılında kadavradan ilk 

karaciğer nakli, 1990 yılında ise dünyada ve Türkiye’de ilk defa canlıdan kısmi 

karaciğer nakli gerçekleştirilmiştir. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde 

1989 yılında ilk kalp nakli ve 1991 yılında ilk kalp kapağı nakli yapılmıştır. İlk 

pankreas nakli 1989 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde, ilk 

ince bağırsak nakli 2003 yılında İzmir Tepecik Eğitim Araştırma 

Hastanesi’nde, ilk akciğer nakli 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde yapılmıştır. Akdeniz Üniversitesi 2010 yılında ilk çift önkol 

naklini, 2011 yılında dünyada ve Türkiye’de ilk uterus naklini, 2012 yılında ise 

ilk yüz naklini gerçekleştirmiştir (Eledez ve Seyhun, 2013).     

1.3. Organ Naklinde Donör Kaynakları 

Organ naklinde, dolayısıyla organ bağışında 2 donör kaynağı vardır: 

kadavra (ölü) ve canlı (Salaçin ve diğerleri, 1996).  

Kadavradan nakil; çeşitli sebeplerle (trafik kazası, beyin kanaması 

kurşunlanma gibi) yoğun bakımda tedavisi devam ederken beyin 

fonksiyonların tam ve geri dönüşümsüz kaybı demek olan beyin ölümü 

gerçekleşmiş kimselerden yapılır (Salaçin ve diğerleri, 1996). Bu tür nakillerde; 

vericinin beyin ölümünün gerçekleşmesi yanı sıra, yakınları tarafından 

organlarının bağışlanması ya da kendisinin hayatta iken organlarını 

bağışladığına dair kaydının/organ bağışı kartının olması (ki ülkemizde yine de 

yakınlarından izin alınır), nakledilecek doku/organın sağlıklı olması, nakil 

şartlarına uyularak nakil sürecine kadar doku/organın yapısal ve fonksiyonel 

bütünlüğünün korunması ve tüm bu sürecin mümkün olduğunca kısa zamanda 

gerçekleşmesi gerekmektedir (Bakar, 2014; Şen, 2015; Yılmaz, 2006). 
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Canlıdan nakil; yaşayan bir insanın çift haldeki organlarından birini 

(böbrek) ve/veya bir organının (karaciğer) bir bölümünü ihtiyacı olan hastaya 

vermesi ile gerçekleşir (Doğan ve Toprak, 2009). Canlı donör nakillerinde ise 

vericinin hayatının riske atılmaması, doku uyumun olması ve yasal izinlerin 

alınması gerekir (Bakar, 2014; Kılıç ve diğerleri, 2010). Canlı donör 

nakillerinde; başarı oranları, kadavra nakillerinden daha yüksektir. Ülkemizde 

organ nakilleri, kadavradan bağışların düşük olması sebebiyle yaşayan insanlar 

arasından yapılır. Aile bağlarının güçlü olması da, canlıdan bağış oranlarını 

desteklemektedir (Tay, 2016). 

Her iki kaynaktan da organ bağışının sınırları hukuki kurallar ile 

belirlenmiştir.  

1.4. Organ Naklinin/Bağışının Hukuki Boyutu 

Dünyada ve ülkemizde tıp alanında gelişmeler organ naklinin de 

gelişimini desteklemiştir ve bu sayede organ nakil oranları ve çeşitliliği 

artmıştır. Bu artış, akabinde yasal düzenlenmeleri getirmiştir. Yasal 

düzenlenmeler, organ naklini ve organ bağışını kolaylaştırmayı; usulsüzlükleri, 

etik dışı uygulamaları ve hukuki sorunları önlemeyi gerektirmektedir (Topbaş 

ve Bingöl, 2016). 

Ülkemizde organ nakli, 1979 yılında yürürlüğe giren, 1982 ve 2014 

yıllarında yeniden düzenlenen 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, 

Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. 

Canlıdan organ/doku alınabilmesi: 

Yasanın 6. maddesine göre; 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde 

olan vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak 

yazılı veya sözlü olarak açıklayıp imzaladığı tutanağın, bir hekim tarafından 

onaylanması ile mümkün olabilmektedir. 

Yasadaki Ek 2. maddesine göre; alıcının en az iki yıldan beri evli olduğu 

eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın 

hısımlarından yapılabilir. Organ nakli gerektiren hastalığın, evlilikten sonra 

teşhis edildiği durumlarda ise en az iki yıl evli olunması şartı aranmaz (Organ 

ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun, 1979).  

Akraba olmayanlar arasındaki canlı doku/organ donör adaylarının 

durumları ise, 01.02.2012 tarih 28191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 

“Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği” 4. ve 16. maddelerince 
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düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 4. maddesine göre bu nakiller, canlı uygunsuz 

donörü olan ve bekleme listesinde bulunan hastalar arasında, donör değiştirmek 

suretiyle yapılan çapraz nakiller ile sağlanmaktadır. 16. maddesine göre ise 

yakın ilişki içinde olan bireyler arasında da organ/doku nakli 

gerçekleşebilmektedir. Ancak bu durumda, alıcı ile vericinin yakınlığının 

nereden kaynaklandığı, alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyanı, 

vericinin borcunun olup olmadığına dair beyanı gibi belgeler istenerek ilgili 

komisyon tarafından doğruluğu ve uygunlukları araştırılır (Organ ve Doku 

Nakli Hizmetleri Yönetmeliği. 2012) 

Kadavradan organ/doku alınabilmesi: 

2238 sayılı kanunun 11. maddesine göre; biri nörolog veya beyin cerrahı, 

biri anesteziyoloji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki 

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

ölümün gerçekleştiğine dair karar verilerek yapılır (Organ ve Doku Alınması, 

Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun, 1979). 

1.5. Organ Bağışını Etkileyen Faktörler 

Organ bağışı, özellikle kadavradan organ bağışı; dini inanış gibi 

sosyokültürel çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (Özdağ, 2001). Bu açılardan 

organ bağışının ele alınması önem arz eder. 

1.5.1. Dini inanış 

Dini inanış, organ bağışını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. 

Halkın çoğunluğunun İslam dinine mensup olduğu ülkemizde, İslamiyet’in 

organ bağışına ait onaylayıcı ve teşvik edici kararlarının bulunduğu; bireyin 

yaşama sürekliliğini sağlayacak her türlü tedavi yönteminin onaylandığı 

görülmektedir (Düzenli, 2005). Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 

Kurulu, 06.03.1980 tarih 396/13 sayılı kararı ile organ ve doku bağışının, ilgili 

şartlara uyulması koşuluyla caiz olduğunu bildirmiştir (Organ Naklinin Dini 

Hükmü, 1980).  

▪ Organ nakli için zaruret halinin bulunması: hastanın hayatını 

kurtarmak için bundan başka çarenin olmadığının, mesleki ehliyet ve 

dürüstlüğüne güvenilen bir hekim tarafından tespit edilmesi 
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▪ Organı/dokusu alınan kişinin, bu işlem yapıldığı esnada ölmüş olması 

(beyin ölümü tanısı alan kişi tıbben ölmüş olduğu gibi dinen de 

ölmüştür). 

▪ Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması için organı/dokusu 

alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması veya hayatta iken 

aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının onayının alınması 

▪ Alınacak organ/doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması 

▪ Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı 

olması gerekir. 

Bu şartların sağlanması, doku ve organ nakli için izlenen tıbbi yöntemle, 

gözetilen etik ve hukuksal öğelerle örtüşmektedir (Organ Bağışı ve Dinler, 

2016). 

Ayrıca, ölüye de diri gibi saygılı davranılması ve gerekenden fazla kesi 

yapılmaması; mümkün ise organ alındıktan sonra açılan yerin dikilmesi ve göze 

hoş görünmeyen bir manzaranın oluşmaması; ölen kişinin nakilden önce ya da 

sonra yıkanması gerekmektedir. Organın kullanılacağı insanın dini, cinsiyeti, 

ahlakı vb. özellikleri hükmü değiştirmemektedir (Karaman, 2022). Yine nakil 

yapılan kimsenin işleyeceği suç ve günahlar sebebiyle organını bağışlayan 

kimsenin sorumlu olmayacağı belirtilmiştir (Acar, 2007). Çünkü organ, 

nakilden sonra yeni sahibinin bir aleti olarak kabul edilmektedir. 

İslam dininde organ bağışının uygun olması, Kuran-ı Kerim’de Maide 

Suresi’nin 32. ayetinde “…Kim de bir insanın hayatını kurtarırsa tüm insanların 

hayatını kurtarmış gibi olur" beyanı ile desteklenmektedir (Acar, 2007). Dinen 

ölüm, ruh ve bedenin birbirinden ayrılmasıdır. Nakil için alınan organlara, 

öldükten sonra dirilmede, tekrar ihtiyaç olup olunmayacağı ile ilgili tereddütler 

“Ahirette insanın ruh ve beden ile birlikte diriltileceği” yanlış algısından 

kaynaklanmaktadır (Zambak, 2014). İnsan öldüğünde ölen, çürüyen ve yok 

olan bedendir; ruh ölmeyecektir, ruh her daim diridir ve ahirette yeniden dirilen 

beden olacaktır. Diriltilme ile ilgili ayetlerden birkaçı ise şunlardır: “İyi de, bizi 

yeniden hayata döndürecek kimmiş? diyecekler. Sen de: Sizi ilk defa yoktan 

yaratan diriltecek! de.” (İsrâ 17/51); “Allah, bütün varlıkları ilkin yoktan 

yaratan, sonra dünyada bu yaratmayı tekrar tekrar yineleyen ve ahirette her şeyi 

yeniden yaratacak olandır. Bu yaratılışı tekrarlama ve en son yeniden yaratma 

O’nun için çok daha kolaydır…” (Rûm 30/27) (Kuran ve Meali, 2019). 
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İslam dininde olduğu gibi diğer dinlerde de organ bağışı, insanlığa 

faydalı olacağı bilincinden dolayı olumlu karşılanmaktadır (Argan, 2007). 

Ancak dinen tüm bu onay ve desteğe rağmen halk arasında organ 

bağışının (özellikle kadavradan vericili olan) halen caiz olmadığına dair yaygın 

bir kanı bulunmaktadır.  

1.5.2. Eksik ve/veya yanlış bilgilenme 

Organ bağışının önündeki en temel neden, sağlık personeli de dahil 

toplumun pek çok kesiminde bu konu hakkındaki bilginin doğru ve yeterli 

seviyede olmamasıdır (Tay, 2016). Dini açıdan olduğu kadar diğer konularda 

da bu durum geçerlidir. 

Tıbbi açıdan, beyin ölümünün bitkisel hayat kavramı ile karıştırılıp 

gerçek bir ölüm olmadığı kanısı, organ bağışının önünde önemli engellerden 

birini teşkil etmektedir. Halbuki beyin ölümü ile tüm beyin fonksiyonları geri 

dönüşümsüz olarak kaybedilmiş, doğal solunum ve kan dolaşımı durmuştur 

(Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, 2012).  

Ailelerin, hayatta iken organ bağışı hakkındaki birbirlerinin 

düşüncelerini ve olası vasiyetlerini bilmemeleri, onay verme sürecinde bir 

sorun oluşturmaktadır (Oğuz-Güner ve Cicerali, 2021). Eğer kişi, yaşarken 

organlarını bağışlama yönündeki düşüncesini ailesi ile paylaşmış ise aile bunu 

bir vasiyet olarak kabul edebilecektir. Bu bilgi, kaybedilen yakınının 

organlarının bağışlanmasına dair onay istemi durumunda, ailenin kararsız 

kalmasını ya da bağışlamama düşüncesini etkileyerek karar verme süreçlerini 

olumlu yönde değiştirip üzerlerindeki duygusal yükü bir nebze olsun 

azaltabilecektir. 

Organ ticareti gibi olumsuz medya örnekleri de (Oğuz-Güner ve Cicerali, 

2021) bu konuda yanlış ve önyargılı bir tutuma sebebiyet vermektedir. 

1.6. Türkiye’de Organ Naklinin Koordinasyonu 

Türkiye’de organ nakliyle ilgili ilk yasal düzenlenme, 1979 yılında 

yapılmış olsa da nakil merkezlerinin kurulması 1990’lı yılları bulmuştur. Sağlık 

Bakanlığı 2001 yılında Türkiye’deki nakil aktivitelerini düzenlemek, özellikle 

kadavra vericili organ bağışını artırmak ve dağıtımını sağlamak amacıyla 

Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’ni kurmuştur (Tarihçe ve 

Tanıtım, 2022). Türkiye genelinde 9 koordinasyon merkezi (Ankara, İstanbul, 
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İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun) mevcuttur. Bu 

merkezlere bağlı 31 ile dağılmış ruhsatlı 99 resmi ve özel organ nakil merkezi 

ve 58 doku tipleme laboratuvarı bulunur (Bölge Koordinasyon Merkezleri, 

2014).  

Kişi hayatta iken organ bağışı talebini; organ nakli yapan merkezlere, 

hastanelere, organ nakli ile ilgilenen vakıf ve dernek gibi kuruluşlara 

başvurarak yapabilir (Organ Bağışı, 2022). Organların tümünü (bu sayede en 

az 8 kişiye hayat verilebilmektedir) ya da birkaçını bağışlayabilir. Donörlerden 

alınan organlar, organ nakli koordinatörleri aracılığıyla merkezler arasında 

iletişim kurularak, cinsiyet, ırk, din, ekonomik durum ayrımı yapılmaksızın, 

organ bekleme listesinde yer alan tıbbi aciliyet, doku tipi ve kan grubu uyumu 

gibi esaslar dikkate alınarak en uygun kişilere ulaştırılmaya çalışılır (Altıntaş, 

2007).  

1.7. Türkiye’de ve Dünyada Organ Nakil ve Bağış Oranları 

Dünya çapında her yıl 150.000'den fazla solid organ (kalp, karaciğer ve 

böbrek gibi) nakli yapılmaktadır. Ancak yapılan nakil sayısının ihtiyacın 

%10'undan daha azını karşıladığı tahmin edilmektedir (International Report on 

Organ Donation and Transplantation Activities. 2021), COVID-19 salgını da 

mevcut nakil oranlarını %18 oranında düşürmüştür (Aubert ve diğerleri, 2021).  

Nakil için gerekli organ temini, gelişmiş ülkelerde büyük oranda (%80-

90) kadavradan gerçekleşmektedir. Bu oran ülkemizde %10-20 olup çok 

düşüktür (Edirne, 2004). 

Kadavradan bağış oranları, bir milyon nüfus başına düşen kadavra bağış 

sayısına göre hesaplanır. Bu hesaplama dikkate alındığında, dünyada en yüksek 

donör sayısına sahip İspanya’da 2020 yılı için bu değer 38 iken, Türkiye’de 

2’dir (Şekil 1) (Statista Global Organ Donations, 2022).  
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Şekil 1. 2020 yılı için seçili ülkelerde milyon nüfus başına kadavra donör sayısı 

(Statista, Global Organ Donations, 2022). 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 2500 kişi, organ nakli beklerken hayatını 

kaybetmektedir. Organ nakli bekleyen hasta sayısı (Tablo 1) 25740’tır (TDİS, 

2022). 

Tablo 1. Türkiye’de Organ Nakli Bekleyen Hasta Sayısı ve İlgili Organlar  

ORGAN  NAKİL BEKLEYEN HASTA SAYISI 

BÖBREK 22085 

KARACİĞER 1337 

KORNEA 1204 

KALP 809 

PANKREAS 265 

AKCİĞER 39 

İNCE BAĞIRSAK 1 

TOPLAM 25740 

(TDİS, 2022) 

2018-2022 yılları arasında 8808 beyin ölümü tanısı almış insanın 

2051’inin aileleri tarafından organları bağışlanmıştır. Ancak %75’lik kısmı için 

onay alınamamıştır (TDİS, 2022). Sayısal değerlerde görüldüğü üzere 

kadavradan yapılan bağışlar yeterli seviyede olmamıştır. 
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Tablo 2. 2018-2022 Yılları Arasında Türkiye’de Beyin Ölümü Gerçekleşmiş Kişi 

Sayısı ve Bu Kişilerden Nakil Yapılabilmesi için Alınan Aile İzin Sayısı 

 2018 2019 2020 2021 2022 Toplam 

BEYİN 

ÖLÜM 

SAYISI 

2178 2309 1391 1421 1509 8808 

AİLE 

İZİN 

SAYISI 

598 619 263 305 266 2051 

 

Nakli yapılan organlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok böbrek 

ve karaciğerdir. 2018 ve 2022 yılları arasında canlıdan ve kadavradan olmak 

üzere nakli yapılan böbrek ve karaciğer sayıları Tablo 3’te, diğer nakli yapılan 

doku/organ sayıları ise Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 3. 2018-2022 Yılları Arasında Türkiye’de Canlıdan ve Kadavradan Yapılan 

Böbrek ve Karaciğer Nakil Sayıları 

ORGAN VERİCİ TİPİ 2018 2019 2020 2021 2022 

BÖBREK  

 

CANLI 3015 3055 2250 3077 2989 

KADAVRA 859 808 249 298 257 

TOPLAM 3874 3863 2499 3375 3246 

KARACİĞER  

 

CANLI 1149 1344 1190 1389 1320 

KADAVRA   438 432 129 141 132 

TOPLAM 1587 1776 1319 1530 1452 

 

Tablo 4. 2018-2022 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Kornea, Kalp, Akciğer ve 

Pankreas Nakil Sayıları 

ORGAN 2018 2019 2020 2021 2022 

KORNEA 4141 3789 1651 2812 2988 

 KALP 91 84 21 24 22 

AKCİĞER 43 33 11 21 9 

PANKREAS 4 3 1 - - 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Organ nakli, gelişmiş ülkelerde daha çok kadavradan yapılırken 

ülkemizde yeterli organ bağışı olmamasından dolayı canlı vericiden 

yapılmaktadır (Tay M, 2016). Her geçen gün artan ihtiyaca karşın organ bağış 

oranlarının düşük olmasının nedenleri arasında, yeterli ve/veya doğru bilgi 

sahibi olunmaması, toplumsal yaklaşım vb. sayılabilir.  

Gerçekleşecek olan organ bağışı ile nakil bekleyen hastaların hayatları 

kurtarılabilmekte ve onlara gerek fiziksel gerekse ruhsal olarak daha kaliteli bir 

yaşam sunulabilmektedir. Ayrıca ülke ekonomisine sağlık, malulen emeklilik 

ve engelli maaşı gibi giderlerin getireceği yükün azaltılması açısından da fayda 

sağlanabilmektedir (Güden-Altıntaş, 2007; Tay, 2016).  

Organ bağışı, akıllarda şüphe ve soru işareti kalmayacak şekilde 

toplumun her kesimine ulaşılarak anlatılmalıdır. Bu şekilde toplumun organ 

bağışına karşı tutumu ve bilgi düzeyi olumlu yönde değiştirilebilir. Toplumun 

her kesimine ulaşabilmek için okulların, ibadethanelerin ve medya araçlarının 

(televizyon, radyo, gazete, dergi, sosyal ağlar) da bu sürece katkı sağlaması 

gereklidir. Sosyal sorumluluk ve farkındalık açısından en etkin dönem olan 

okul çağındaki çocuk ve gençlere ulaşmak üzere bu konu, eğitim sistemine 

entegre edilmelidir. Öncelikle konu, bilgi aktarımı yapacak olan öğretmenlere 

(sınıf, din, fen bilimleri ve biyoloji gibi) anlatılmalıdır. Okulların yanı sıra bu 

konu hakkında eğitim almış din görevlileri tarafından da ibadethanelerde 

insanlara bilgilendirme yapılması destekleyici olabilir. Ayrıca medya 

organlarında reklam, kamu spotu, haberler ve programların da katkısı olacaktır 

(Çetin ve Harman, 2012). 

 

 

 

Bu bölüm, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 

Dönem 1 müfredatında yer alan ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ adlı araştırma dersi 

kapsamında, ders sorumlu öğretim üyesi (Doç. Dr. Pınar Naile ÖĞÜTEN) ve öğrenciler 

(Hümeyra EROĞLU, Buse ALIŞKAN, Zeynep Sena İPEKÇİOĞLU, Mehmet 

ÇAVUŞ, Rüfeyde SELİM) tarafından kaleme alınmıştır. 
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GİRİŞ 

Bu bölümde yaşlıda uygunsuz ilaç kullanımını değerlendiren 

kriterlere/listelere dair genel bilgilere ve Avrupa Birliği (7) -Potansiyel Olarak 

Uygun Olmayan İlaç Tedavileri Listesine [AB (7)-PUİT Listesi] yer 

verilmektedir. AB (7)-PUİT Listesi, literatürdeki tarama araçları arasındaki 

yerine de dikkat çekilerek kapsamlı bir bakış açısı ile değerlendirilmektedir.  

1.YAŞLIDA UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMI 

KRİTERLERİ/LİSTELERİ 

Dünyada sağlık ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmelerin 

sonuçlarından birisi de beklenen yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlı 

nüfus oranının artışıdır. İnsanlar daha uzun yaşamaya ve daha uzun yıllar 

sağlıklı yaşamaya devam ediyor (World Health Organization [WHO], 2022). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geriatrik yaş grubu olarak 65 yaş ve üzerini 

tanımlamaktadır (WHO, 2001; WHO Scientific Group, 1984). Birleşmiş 

Milletler’in belirttiğine göre dünyadaki hemen hemen her ülke, nüfusları 

içindeki yaşlı kişilerin sayısında ve oranında büyüme yaşamaktadır (United 

Nations [UN], 2020). 2022 verilerine göre dünya genelinde insanların 

yaklaşık %10'u 65 yaş ve üzerindedir. Bu oranın 2022 ile 2050 yılları arasında 

küresel olarak artacağı ve 2030'da yaklaşık % 12'ye, 2050'de ise % 16'ya 

ulaşacağının tahmin edildiği belirtilmektedir (UN, 2022). 65 yaş ve üstü 

yetişkinler, dünyada küresel nüfusun içinde en hızlı büyüyen yaş grubu olarak 

belirtilmektedir (UN, 2019). 2018 yılında, insanlık tarihinde ilk kez 65 yaş ve 

üstü kişilerin, dünya genelinde beş yaş altı çocukları sayı olarak geride 

bıraktıkları belirtilmiştir (UN, 2022). 

Ülkemizdeki yüzdeleri değerlendirdiğimizde TÜİK’in verilerinin de 

küresel veriler ile örtüştüğü görülmektedir: Türkiye'deki yaşlı nüfusun, diğer 

yaş gruplarındaki nüfusa göre daha hızlı bir artış gösterdiği belirtilmektedir 

(İstatistiklerle Yaşlılar, 2021). Toplam nüfusumuz içindeki yaşlı nüfus olarak 

tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun payı 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları için TÜİK verilerine göre artan oranlarda 

sırasıyla; %8, %8,2, %8,3, %8,5, %8,8, %9,1, %9.5 %9.7 olarak belirtilmiştir 

(İstatistiklerle Yaşlılar, 2014; İstatistiklerle Yaşlılar, 2015; İstatistiklerle 

Yaşlılar, 2016; İstatistiklerle Yaşlılar, 2017; İstatistiklerle Yaşlılar, 2018; 

İstatistiklerle Yaşlılar, 2019; İstatistiklerle Yaşlılar, 2020; İstatistiklerle 

Yaşlılar, 2021). TÜİK’in projeksiyonlarına göre, 2021 yılında %9.7 olan yaşlı 

nüfus oranının 2025 yılında %11’e, 2030 yılında %12,9’a, 2040 yılında 
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%16,3’e, 2060 yılında %22,6’ya ve 2080 yılında %25,6’ya ulaşacağı 

öngörülmektedir (İstatistiklerle Yaşlılar, 2021). 

Nüfus yaşlanmasının bir göstergesi yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki 

oranının %10,0'u geçmesidir. Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük 

hızlarındaki azalma ile birlikte sağlıktaki ilerlemeler, hayat standardının, 

gönenç (refah) düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artışının 

ülkemiz nüfusunun yaş yapısını değiştirdiği ve yaşlılarımızın toplam nüfus 

içindeki oranının artış gösterdiği belirtilmektedir (İstatistiklerle Yaşlılar, 

2021).  

Ülkemizin, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 68. 

sırada yer aldığı belirtilmektedir (İstatistiklerle Yaşlılar, 2021). Türkiye'nin 

yaşlı nüfus oranı %9,7’nin, 2021 yılı yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması olan 

%9,6’nın üzerinde fakat Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus 

oranlarından daha düşük olduğu belirtilmektedir (Dünya Nüfus Günü, 2022). 

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde ise 2021 yılında yaşlı nüfusun 

%64,7'sinin 65-74 yaş grubunda, %27,3'ünün 75-84 yaş grubunda ve %8'inin 

85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı ifade edilmiştir (İstatistiklerle 

Yaşlılar, 2021). 

DSÖ doğumda küresel yaşam beklentisinin 2000'de 66,8 yıldan 2019'da 

73,3 yıla arttığını ve sağlıklı yaşam beklentisinin ise 58,3 yıldan 63,7 yıla artış 

gösterdiğini belirtmektedir (WHO, 2022). 2015-2020 yıllarında 65 yaşında 

kadınlarda 18 yıl, erkeklerde 16 yıl olan yaşam beklentisinin daha da artarak, 

2045-2050 yılları arasında kadınlarda 20, erkeklerde 18 yıla ulaşacağı tahmin 

edilmektedir (UN, 2019). Türkiye'de 2017-2019 dönemi hayat tabloları 

verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresinin 78,6 yıl, 65 yaşında olan bir 

kişinin kalan yaşam süresinin ortalama 18 yıl, erkekler için bu sürenin 16,3 yıl 

kadınlarda 19,6 yıl olarak hesaplandığı belirtilmektedir (Hayat Tabloları, 

2017-2019).  

Hem küresel hem ülkemiz verileri ile ortaya konan yaşlı yetişkinlerin 

nüfusundaki artışın, toplumu ve dünyamızı etkileyeceği aşikardır. Bu durum 

ülkemiz açısından değerlendirildiğinde yaşlı bakımında yer alan sağlık 

personellerinin mezuniyet öncesi ve sonrası dönemlerde yaşlı bakımı ile ilgili 

olarak donanımlı bir şekilde yetiştirilmelerinin önemini daha da artırmaktadır. 

Yaşlı bakımının dikkat edilmesi gereken önemli bir parçası da ilaç 

kullanımıdır. Eşzamanlı görülen hastalıkları tedavi etmek için birden fazla 

ilacın reçete edilmesi, yaşlı bir kişinin bakımının temel bir bileşeni olarak 

kabul edilir (Curtin, Byrne ve O’Mahony, 2016: Spinewine ve diğerleri, 

2007). 
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Polifarmasi, sırasıyla uygunsuz reçeteleme ve bununla ilişkili advers 

ilaç reaksiyonları (AİR) ve advers ilaç olayları (AİO) için bir risk faktörü 

olarak belirtilmektedir (Curtin ve diğerleri, 2016; Guaraldo ve diğerleri, 2011; 

Hajjar, Cafiero ve Hanlon, 2007; Hamilton, Gallagher ve O'Mahony, 2009; 

Hamilton ve diğerleri, 2011; Hill-Taylor ve diğerleri, 2013; Tommelein ve 

diğerleri, 2015). Yaşlı yetişkinlerde uygunsuz reçeteleme sık karşılaşılan bir 

durum olmakla birlikte (Curtin ve diğerleri, 2016), uygunsuz reçetelemenin 

advers ilaç olayları, morbidite ve sağlık hizmetlerinin kullanımında artmış risk 

ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Hamilton ve diğerleri, 2011; Hill-Taylor ve 

diğerleri, 2013; Mekonnen ve diğerleri, 2021; Oscanoa, Lizaraso ve Carvajal, 

2017; Wallace ve diğerleri, 2017; Xing ve diğerleri, 2019). Uygunsuz 

reçeteleme pahalıdır, çoğu zaman kötü klinik sonuçlara yol açar ve kaynak 

israfına neden olur (Akazawa ve diğerleri, 2010; Cahir ve diğerleri, 2010; 

Curtin ve diğerleri, 2016; Hamilton ve diğerleri, 2009; Hamilton ve diğerleri, 

2011; Mekonnen ve diğerleri, 2021; Wallace ve diğerleri, 2017; Xing ve 

diğerleri, 2019). 

Ülkemizde 2015 yılında 65 yaş ve üzeri hastalarda yapılan randomize 

retrospektif bir çalışmada Geriatri Ana Bilim Dalı polikliniğine başvuran 

hastaların ortalama 5 hastalığının olduğu ve yarıya yakın bir kısmının (%41,7) 

6-10 ilaç kullandığı saptanmıştır (Bahat ve diğerleri, 2017). Ülkemizde 2022 

yılında yapılan bir çalışmada ise, kronik olarak en az bir ilaç kullanan ve son 

4 ay içinde herhangi bir nedenle serbest eczaneye başvuran 65 yaş ve üzeri 

hastaların %69’unda eşzamanlı 5 ve üzeri ilaç kullanımının tespit edildiği 

belirtilmektedir (Sayın ve diğerleri, 2022). 

Uygunsuz reçetelemenin ve bununla ilişkili advers ilaç reaksiyonlarının 

ya da olayların önlenebilir nitelikte olduğu belirtilmektedir (Beers ve 

Ouslander, 1989; Hamilton ve diğerleri 2009). Literatürde çok sayıda ilaç 

kullanımının önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkması riskini arttırdığına dair 

yayınlar mevcuttur fakat çoklu ilaç kullanımını gerektiren durumlar da 

olabilir. Polifarmasi durumunda sayısal bir tanımlama yapmaktansa, uygunsuz 

polifarmasinin önlenmesi ve çok sayıda ilaç kullanılıyorsa bunların kanıta 

dayalı, doğru endikasyon ve dozda alınmasının sağlanması gerektiği 

belirtilmektedir (Aronson, 2004; Duerden, Avery ve Payne, 2013; Masnoon 

ve diğerleri, 2017; Rankin ve diğerleri, 2018; Scottish Government, 2018). 

Yaşlılarda polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımını azaltmaya yardımcı 

olmak için literatürde örnekleri bulunabilecek ‘uygunsuz ilaç kullanım 

kriterlerinin’ geliştirildiği belirtilmektedir (Curtin ve diğerleri, 2016). 

Literatürde son 30 yılda geçerliliği kabul edilmiş, yayınlanmış ve klinik 
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uygulamalarda tarama aracı olarak kullanılan farklı yaklaşımlar ile 

geliştirilmiş pekçok kriter setleri bulunmaktadır (Curtin ve diğerleri, 2016; 

Curtin, Gallagher ve O'Mahony, 2019; Kaufmann ve diğerleri, 2014; Rankin 

ve diğerleri, 2018; Schiavo ve diğerleri, 2022). Bazı Kriter/Liste isimleri 

örnek olarak Tablo 1’de verilmektedir. Bu araçların bazıları yargı-temelli 

(örtük; görüş- temelli; implicit) yaklaşımlara, daha fazlası kriter- temelli (açık; 

explicit) önceden belirlenmiş standartlara ve bazıları ise karma (açık-örtük; 

explicit-implicit) yaklaşımlara dayanmaktadır (Brook, 1977; Chang ve Chan, 

2010; Curtin ve diğerleri, 2019; Dimitrow ve diğerleri, 2011; Farhat ve 

diğerleri, 2021; Kaufmann ve diğerleri, 2014; Lucchetti ve Lucchetti, 2017; 

Masnoon ve diğerleri, 2018; Motter ve diğerleri, 2018; O'Connor, Gallagher 

ve O'Mahony, 2012; Roux ve diğerleri, 2021; Schiavo ve diğerleri, 2022; 

Varallo, Oliveira ve Mastroianni, 2014). Literatürde kriter- temelli (explicit-

açık) geliştirilmiş araçlara daha sık rastlandığı belirtilmektedir (Curtin ve 

diğerleri, 2019). Uygunsuz İlaç Kullanımı ve Polifarmasiyi Azaltma 

Uluslararası Grubu’nun 10 harekete geçme tavsiyesinden biri: ‘Polifarmasiye 

karma (örtülü - açık, implicit – explicit) yaklaşımlar uygulayın’ olarak 

belirtilmektedir (Mangin ve diğerleri, 2018). 

Açık (explicit) kriterler, yayınlanmış bilimsel derleme makalelerinden, 

uzman görüşlerinden ve uzlaşma (konsensüs) tekniklerinden faydalanılarak 

geliştirilirler (Donabedian, 1988; Spinewine ve diğerleri, 2007). Genellikle 

ilaç ya da hastalık odaklıdırlar (Spinewine ve diğerleri, 2007). Çoğu zaman 

komorbid (eşlik eden hastalık) hastalığının yükünü, hastaların tercihlerini ve 

hastalar arasındaki bireysel farklılıkları ele almadıkları belirtilmektedir 

(Donabedian, 1988; Spinewine ve diğerleri, 2007). Bu kriterler genellikle 

yaşlı insanlarda zararlı etkilere neden olduğu bilinen ilaç ya da ilaç sınıflarının 

ve dozajlarının listelerini içermektedirler (Farhat ve diğerleri, 2021; 

Kaufmann ve diğerleri, 2014; Lucchetti ve Lucchetti, 2017; Masnoon ve 

diğerleri, 2018; Motter ve diğerleri, 2018; O'Connor ve diğerleri, 2012; 

Schiavo ve diğerleri, 2022). Kriterlerin PUİT’lerden kaçınmak ve doktorun 

rutin klinik uygulamadaki klinik bilgi ve uzmanlığını desteklemek için bir 

rehber olarak geliştirildikleri belirtilmektedir (Curtin ve diğerleri, 2016; 

Kaufmann ve diğerleri, 2014). Bu açık kriterlerin genellikle etkili bir şekilde 

kullanılabilmeleri için ayrıntılı veya uzman bilgisi gerektirmedikleri, 

uygulanmalarının kolay olduğu belirtilmektedir (Brook, 1977; Curtin ve 

diğerleri, 2016; Dimitrow ve diğerleri, 2011; Gallagher ve diğerleri, 2008; 

Kaufmann ve diğerleri, 2014; O'Connor ve diğerleri, 2012; Shelton, Fritsch ve 

Scott, 2000; Spinewine ve diğerleri, 2007). Pekçoğu Delphi süreci 
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kullanılarak geliştirilmiştir (Campbell ve Cantrill, 2001; Dimitrow ve 

diğerleri, 2011; Donabedian, 1988; Kaufmann ve diğerleri, 2014; Linstone ve 

Turoff,1975; O'Connor ve diğerleri, 2012; Schiavo ve diğerleri, 2022; 

Williams ve Webb, 1994). 

Örtük (implicit) yaklaşımlarda, klinisyenin uygunluk hakkında karar 

vermek için hastadan ve yayınlanmış çalışmadan gelen bilgileri kullandığı, bu 

yaklaşımların ilaç ve hastalıktan daha çok hasta odaklı olduğu ve uygulama 

için bireysel hasta verileri gerektirdiği belirtilmektedir (Curtin ve diğerleri, 

2019; Donabedian, 1988; Shelton ve diğerleri, 2000; Spinewine ve diğerleri, 

2007). Kullanıcının bilgi ve tutumuna bağlı oldukları belirtilmektedir 

(Donabedian, 1981; O'Connor ve diğerleri, 2012; Spinewine ve diğerleri, 

2007). Zaman alıcı ve yüksek maliyetli olarak değerlendirilmektedirler 

(Donabedian, 1988; Spinewine ve diğerleri, 2007). Örtük kriterlerin araştırma 

ortamı dışında sınırlı uygulanabilirliğe sahip oldukları belirtilmektedir (Curtin 

ve diğerleri, 2019 Spinewine ve diğerleri, 2007). Örtük kriterlerin önemli bir 

avantajı, bireysel düzeyde uygun reçeteleme kararlarına ve hastaya 

odaklanmalarıdır (O'Connor ve diğerleri, 2012; Spinewine ve diğerleri, 2007). 

Literatürde gelişmiş ülkelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri 

potansiyel uygunsuz ilaç listeleri ya da kriterleri ve bu araçlar ile yapılan 

tarama, değerlendirme ve araştırma yapılan ülkelerin sağlık sistemlerinin 

karşılaştırıldığı yayınların hızla artmakta olduğu görülmektedir.  

Ülkemizde 2010 yılında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler 

İçin Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi Rehberi’ni yayınlamıştır. Bu rehberde 

hekimlere yaşlıların ilaç tedavisine yönelik kılavuzluk yapabilecek, ‘ Yaşlılık 

Döneminde Akılcı İlaç Kullanımı’ başlıklı bir bölüme yer verildiği 

görülmektedir (T.C.Sağlık Bakanlığı, 2010)  

Akademik Geriatri Derneği Akılcı İlaç Çalışma Grubu liderliğinde, 

yaşlıda uygunsuz ilaç kullanımını önlemeye yönelik ülkemize özgün ‘Türkiye 

Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanım Kriterleri’ [Turkish Inappropriate 

Medication Use in the Elderly (TIME Kriterleri) ] 2016 yılında başlayan 

çalışmaların sonucunda 2020 yılında oluşturulmuştur (Bahat ve diğerleri, 

2020). 2021 yılında TIME Kriterleri’nin uluslararası geçerlilik çalışmaları 

tamamlanmış ve yayınlanmıştır (Bahat ve diğerleri, 2021). TIME 

Kriterleri’nin iki kısımdan oluştuğu görülmektedir: 1) TIME-to-STOP 

Kriterleri; Yaşlıda kullanılmaması veya dikkatli kullanılması gereken ilaçları 

kapsayan kriterlerdir, 2) TIME-to-START Kriterleri; Yaşlıda kullanılması 

faydalı olan ilaçlar yer almaktadır. Toplamda 153 kriterin açılımı: 112’si 
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‘TIME-to-STOP’ ve 41’i ‘TIME-to-START’ şeklindedir (Bahat ve diğerleri, 

2021). TIME kriterlerine ulaşılmasını ve hasta başı pratik kullanımını 

sağlamak amacıyla timecriteria.com adresinden ulaşılabilen bir web sitesi ve 

TIME Kriterleri mobil uygulaması (aplikasyonu) (TIME Criteria) 

geliştirilmiştir (TIME Kriterleri, 2020). 

1.1. Beers Kriterleri 

Literatür incelendiğinde yaşlıda ‘potansiyel olarak uygun olmayan 

ilaçlar’ listesi ilk olarak 1991’de Amerika Birleşik Devletlerinde (A.B.D.) 

Beers ve arkadaşlarından oluşan 13 kişilik uzman ekip tarafından bakım 

evinde kalan hastalar için oluşturulan Beers Kriterleridir (Beers ve diğerleri, 

1991). A.B.D menşeili kriterler topluluğudur. Kriterler günümüze kadar 5 kez 

[1997, 2003, 2012, 2015, 2019] güncellenmiştir (American Geriatrics Society 

[AGS], 2012;  Beers, 1997; By AGS, 2015; By AGS, 2019; Fick ve diğerleri, 

2003). Bu güncellemelerin 2011 yılından itibaren 3 yıllık aralar ile Amerikan 

Geriatri Derneği’nden farklı disiplinlerden uzman panelistlerce yapıldığı 

belirtilmektedir (By AGS, 2019). 2019 yılı AGS Beers Kriterlerinde; yaşlı 

hastalarda potansiyel olarak uygunsuz ilaç kullanımı, hastalık ya da sendromu 

şiddetlendirebilecek ilaç-hastalık ya da ilaç-sendrom etkileşimlerine bağlı 

yaşlılarda potansiyel olarak uygunsuz ilaç kullanımı, yaşlıda dikkatli 

kullanılması gereken potansiyel olarak uygunsuz ilaçlar, yaşlılarda 

kaçınılması gereken potansiyel klinik olarak önemli ilaç-ilaç etkileşimleri, 

yaşlılarda değişen böbrek fonksiyonu düzeylerine göre doz azaltılması 

gereken ya da sakınılması gereken ilaçlar bölümleri tablolar halinde 

tasarlanmıştır. Tablolarda gerekçe, öneri, kanıt kalitesi ve önerinin gücü de 

belirtilmektedir. Güçlü antikolinerjik etkili ilaçlara ait özel bir tablo yer 

almaktadır. 2015 güncellemesinden çıkartılan ya da ona eklenerek 2019 

güncellemesine katılan kriterleri, çıkarılma ve eklenme nedenleri ile ve ayrıca 

modifiye edilen kriterleri de tablo şeklinde belirtmektedir (By AGS, 2015; By 

AGS, 2019). Kriterlerin geniş literatür taraması ve 13 uzman üye panelistin 

görüş birliği (konsensüs) ve modifiye Delphi tekniği kullanılarak geliştirildiği 

belirtilmektedir (By AGS, 2019). 2015 ve 2019 yıllarında kriterlerin etkin bir 

şekilde kullanımlarını sağlamaya yönelik 7 temel prensip içeren rehberlik 

edici yayınlar da yayınlanmıştır (Steinman ve diğerleri, 2015; Steinman ve 

Fick, 2019). 
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1.2.McLeod Kriterleri (Kanada 1997 Listesi)  

McLeod Kriterleri yaşlıda uygunsuz reçeteleme tarama aracı olarak 

kendi ulusal ilaç formülerine göre 1997’de Kanada’da geliştirilmiştir. Ulusal 

uzman panelinde görüş birliği (konsensüs) önerileri için modifiye Delphi 

tekniğinin kullanıldığı belirtilmektedir. 7 klinik farmakolog, 9 geriatri uzmanı 

(geriatrist), 8 aile hekimi ve 8 eczacıdan oluşan, geniş coğrafik temsil 

sağlanmış 32 ulusal uzman tarafından geliştirilmiştir (McLeod ve diğerleri, 

1997). McLeod ve arkadaşlarının 1997 tarihli bu çalışmasında, yaşlıda 

uygunsuz reçeteleme pratiği 3 kategoriye ayrılmıştır: Kabul edilemez risk-

fayda oranı nedeniyle genellikle yaşlılar için kontrendike olan ilaçların 

reçetelenmesi [1991 Beers Kriterlerinin model olarak alındığı (Beers ve 

diğerleri, 1991) ve Kanada’da olmayan ilaçlar ve belirgin risk kanıtı olmayan 

ilaçların çıkartıldığı belirtilmektedir], ilaç-hastalık etkileşimlerine neden olan 

ilaçların reçetelenmesi ve ilaç-ilaç etkileşimlerine neden olan ilaçların 

reçetelenmesidir. Riskin klinik olarak öneminin belirtilmesinin yanında daha 

az riskli ve daha etkin ya da eşit etkinlikte alternatif tedavilerin de önerildiği 

görülmektedir (McLeod ve diğerleri, 1997). 

1.3. Fransız Konsensüs Paneli Listesi (Laroche Listesi 2007)  

Fransız Konsensüs Paneli Listesi Laroche ve meslektaşları tarafından 2 

turlu Delphi tekniği kullanılarak uzman konsensüs paneli yöntemi ile 2007 

yılında Fransa’da geliştirilmiştir. 36 kriterden oluşan liste, 75 yaş ve üstü 

Fransız nüfusu arasında daha güvenli ilaç kullanımı için geliştirilmiştir. 

Fransa’nın farklı coğrafi bölgelerinden 15 uzman tarafından geliştirilmiştir. 5 

farmakolog, 1 farmakoepidemiyoloji uzmanı, 5 geriatri uzmanı (geriatrist), 2 

eczacı (1’i hastane eczanesinden, diğeri serbest eczacı olarak belirtilmektedir) 

ve klinik geriatri alanında tecrübeli 2 pratisyen hekim (1’i kentsel diğeri kırsal 

alanda görev yapan olarak belirtilmektedir). Laroche ve arkadaşları bu tarama 

aracının yaşlıda uygunsuz ilaçların risk nedenlerini ve olası alternatif ilaçları 

içerdiğini belirtmektedir. Kriterler içerisinde antikolinerjik özellikli ilaçlar 

başlığı altında antikolinerjik antidepresanlar, antipsikotikler, hipnotikler, 

antihistaminikler, kas gevşeticileri ve antispazmodik ilaçlara yer verildiği 

görülmektedir (Laroche, Charmes ve Merle, 2007). 

1.4. Priscus Listesi  

2010 yılında Holt ve arkadaşları tarafından Almanya’da mevcut sağlık 

hizmetlerinde kullanılmak üzere Priscus (Latince’de yaşlı veya saygın 

anlamında) Listesi geliştirilmiştir (Holt, Schmiedl ve Thürmann, 2010). 
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Uluslararası yayınlanmış uygunsuz ilaç listeleri [Beers 1997, Beers 2003 

Kriterleri, McLeod Kriterleri -Kanada 1997 Listesi ve Fransız Konsensüs 

Paneli Listeleri] (Beers, 1997; Fick ve diğerleri, 2003; Laroche ve diğerleri, 

2007; McLeod ve diğerleri, 1997) ve geniş bir literatür taramasına dayalı ön 

liste oluşturulduktan sonra 2 turlu modifiye Delphi tekniği kullanılarak 

geriatri, klinik farmakoloji, dahiliye, ağrı tedavisi, nöroloji, psikiyatri, klinik 

eczacılık ve genel sağlık uygulamaları alanında çalışan 38 uzmanın katılımı 

ile geliştirildiği belirtilmektedir (Holt ve diğerleri, 2010). 83 kriterden oluşan 

listedeki ilaçların fizyolojik sistem yerine farmakolojik kategoriye göre 

listelendiği belirtilmektedir. Yaş ile ilgili olarak yazarların literatür 

taramasında yaşlı tanımı için alt limiti olarak 65 yaşı kabul ettiği 

belirtilmektedir. Potansiyel olarak uygunsuz her ilaç sınıfının neden yaşlıda 

kullanmaktan sakınılması gerektiği, daha güvenli alternatifleri ve kullanımın 

zorunlu olduğu hallerde alınması gereken önlemler de belirtilmektedir. 

Antikolinerjik etkili ilaçlara ait kısa bir bölüm içermektedir. Priscus 

Listesinin, potansiyel olarak uygunsuz ilaçları, etkileşimleri ve yan etkileri 

önlemeye yardımcı olarak yaşlı hastalar için ilaç tedavisini daha güvenli hale 

getirmeyi amaçladığı belirtilmektedir (Holt ve diğerleri, 2010). 

1.5.Norgep Kriterleri 

Rognstad ve arkadaşları tarafından, yaşlı (70 yaş ve üzeri için) 

hastalarda kaçınılması gereken ilaçları, ilaç dozajlarını ve ilaç 

kombinasyonlarını içeren, 2009 yılında geliştirilmiş kriterlerdir (Rognstad ve 

diğerleri, 2009). Kriterlerin Beers [1991, 1997, 2003 güncellemeleri] 

Kriterlerine (Beers ve diğerleri, 1991; Beers, 1997; Fick ve diğerleri, 2003), 

İsveç önerilerine (Swedish National Board, 2003), önceki ve mevcut Norveç 

çalışmalarına (Ruths, Straand ve Nygaard, 2003), geniş literatür taramasına ve 

geliştiricilerin kendi klinik uygulama deneyimlerine dayanılarak geliştirildiği 

belirtilmektedir (Rognstad ve diğerleri, 2009). Önerilen 37 kriterin 36’sının 

üzerinde görüş birliğine varılarak oluşturulduğu belirtilmektedir. Rognstad ve 

arkadaşlarının çalışmasında, 36 kriterin 15’i ilaç- ilaç etkileşimlerine aittir, 

tablo 2 ve tablo 4’te tanımlanmıştır. Diğer 21 kriter ise yaşlıda potansiyel 

olarak uygunsuz şeklinde tanımlanan ilaçları, dozlarını ve bazıları (11 ilaç) 

ilaç ile ilgili kısa açıklamaları içerir ve tablo 1 ve tablo 3’te tanımlanmıştır. 

Antikolinerjik özellikleri güçlü ilaçlara ait özel bir bölüm içermemektedir. 

Kriterlerin 14 klinik farmakolog, 17 geriatri uzmanı ve genel tıp uygulamaları 

alanında 16 uzmandan oluşan 47 Norveçli panelistlerce 3 turlu Delphi tekniği 

kullanılarak geliştirildiği belirtilmektedir. Kriterlerin kullanım amacı olarak 
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özellikle pratisyen hekimlere yönelik oluşuna vurgu yapıldığı görülmektedir. 

Ayrıca NORGEP Kriterleri’nin örneğin reçete veritabanları ya da kalite 

iyileştirici müdahaleler gibi hastanın bireysel klinik bilgilerine erişim olanağı 

verecek durumların kısıtlı olduğu ortamlarda pratisyen hekimlerin yaşlılara 

yönelik reçetelerinin kalitesini değerlendirmede bir araç olarak 

kullanılabileceği de belirtilmektedir ( Rognstad ve diğerleri, 2009). 

Sonuç olarak, yukarıda bazı örneklerine ait genel bilgilerin verilmeye 

çalışıldığı Listeler/Kriterler içerisinde yer alan Beers Kriterleri,  yaşlı insanlar 

arasında potansiyel olarak uygun olmayan ilaç kullanımının 

değerlendirilmesinde en sık kullanılan araçlardan biridir (Dimitrow ve 

diğerleri, 2011; Masnoon ve diğerleri, 2018; O’Connor ve diğerleri, 2012; 

Renom-Guiteras, Meyer ve Thürmann, 2015). Ancak literatüre baktığımızda 

Beers Kriterleri’nin bir tarama aracı olarak kullanıldığı Avrupa çalışmalarında 

Beers 2003 Kriterleri’ndeki (Fick ve diğerleri, 2003) ilaçların anlamlı bir 

kısmının Avrupa’da piyasada bulunmaması nedeniyle ve Avrupa’daki 

reçeteleme pratiğine yeterince yer vermemesiyle ilgili eleştirildiği 

görülmektedir (Fialová ve diğerleri, 2005; Gallagher ve O'Mahony, 2008; 

Hamilton ve diğerleri, 2011; Laroche, Charmes, Bouthier ve Merle, 2009; 

Ryan ve diğerleri, 2009). Beers Kriterleri’nin 2012 yılında yapılan 

güncellemesinde bu konuda bazı modifikasyonlar yapılmasına rağmen bu 

açıdan endişe barındırmaktadır (AGS, 2012; Bahat ve diğerleri, 2017). 

Bununla birlikte, ilaç kullanımı Avrupa ile A.B.D. arasında önemli ölçüde 

farklılık göstermektedir ve bu da bu kriterlerin Avrupa'da kullanımına 

kısıtlama getirmiştir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Literatür 

incelendiğinde farklı ülkelerde zaman içerisinde Liste/Kriterlerin kullanıldığı 

tarama çalışmalarında listede yer alan ilaçların güncel olmaması, çalışma 

yapılan ülkenin piyasasında ruhsatlı olarak bulunmaması, ülkelerin tedavi 

protokollerindeki farklılıklar gibi nedenlerle potansiyel olarak uygunsuz ilaç 

tespit etme sıklığının farklılık gösterdiği ve ülkelere özgü listelere ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmektedir (Bahat ve diğerleri, 2017; Fialová ve diğerleri, 

2005; Gallagher ve O'Mahony, 2008; Hamilton ve diğerleri, 2011; Laroche, 

Charmes, Bouthier ve Merle, 2009; Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015; Ryan 

ve diğerleri, 2009). 
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Tablo 1. Yaşlıda potansiyel olarak uygunsuz ilaç tedavisi listeleri  

Liste ismi  Yılı Menşei 

Beers Kriterleri  Beers Criteria  1991,1997,2

003, 

2012,2015,2

019 

A.B.D. (Beers ve 

diğerleri, 1991; Beers, 

1997; Fick ve diğerleri, 

2003; AGS, 2012; By 

AGS, 2015; By AGS, 

2019) 

İlaç Uygunluk 

İndeksi  

Medication 

Appropriateness 

Index, MAI 

1992 A.B.D. (Hanlon ve 

diğerleri, 1992) 

McLeod Kriterleri  McLeod’s Criteria 1997 Kanada (McLeod ve 

diğerleri, 1997) 

IPET Kriterleri, 

Yaşlılarda 

Reçetelemeyi 

İyileştirme Aracı  

IPET, Improving 

Prescribing in the 

Elderly Tool 

2000 Kanada (Naugler ve 

diğerleri, 2000) 

Fransız Konsensus 

Paneli Listesi 

(Fransız Laroche 

Listesi 2007) 

French Consensus 

Panel List 

2007 Fransa (Laroche ve 

diğerleri, 2007) 

Avustralya 

Reçeteleme 

İndikatörleri Aracı 

Australian 

Prescribing 

Indicators Tool 

2008, 2012 

(geçerlilik-

validasyon) 

Avusturalya (Basger, 

Chen ve Moles, 2008; 

Basger, Chen ve 

Moles, 2012) 

Tayland Kriterleri 

(Winit-Watjana 

Kriterleri) 

Thailand Criteria 2008 Tayland (Winit-

Watjana, Sakulrat ve 

Kespichayawattana, 

2008) 

START/STOPP 

Kriterleri 

Doktorları Doğru 

Tedavi Konusunda 

Uyarmak için 

Tarama Aracı, 

START, Yaşlıların 

potansiyel 

uygunsuz 

reçetelerini tarama 

aracı, STOPP  

Screening Tool to 

Alert doctors to the 

Right Treatment, 

START, 

ScreeningTool of 

Older Person’s 

Potentially 

Inappropriate 

Prescriptions, 

STOPP 

2008 İrlanda (Gallagher, 

Ryan, Byrne, Kennedy 

ve  O'Mahony, 2008) 

NORGEP 

Kriterleri  

Norwegian General 

Practice (NORGEP) 

Criteria 

2009 Norveç (Rognstad ve 

diğerleri, 2009) 

Priscus Listesi Priscus List  2010 Almanya (Holt, 2010) 

Avrupa Birliği 

(7)–Potansiyel 

EU(7)-PIM List 2015 7 Avrupa Ülkesi 

(Renom-Guiteras ve 
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Olarak Uygunsuz 

İlaç Tedavileri 

Listesi 

diğerleri, 2015) 

İlaç Yükü İndeksi Drug Burden Index-

DBI 

2007 A.B.D. (Hilmer ve 

diğerleri, 2007) 

Hassas Yaşlıların 

Bakımını 

Değerlendirme 

Kriterleri-3, 

ACOVE-3  

The Assessing the 

Care of 

Vulnerable Elders, 

ACOVE-3 

2007 A.B.D. (Wenger ve 

diğerleri, 2007) 

Yaşlı Kompleks 

Hastalarda Uygun 

İlaç Kullanımını 

Değerlendirme 

Kriterleri-CRIME 

Crıteria to Assess 

Appropriate 

Medication Use 

Among Elderly 

Complex Patients- 

CRIME 

2013 İtalya (Onder ve 

diğerleri, 2014) 

FORTA listesi 

(Yaşlılara Uygun 

Olan Listesi) 

FORTA (Fit For The 

Aged) 

2008 Almanya (Wehling, 

2008; Wehling, 2009; 

Kuhn-Thiel ve 

diğerleri, 2014) 

Türkiye Yaşlıda 

Uygunsuz İlaç 

Kullanım Kriterleri  

Turkish 

Inappropriate 

Medication Use in 

the Elderly- (TIME 

Kriterleri) (TIME-to-

STOP) (TIME-to-

START) 

2020 Türkiye (Bahat ve 

diğerleri, 2020; Bahat 

ve diğerleri, 2021) 

Ghent Yaşlıları 

Reçetelerini 

Serbest Eczane 

Tarama Aracı, 

(GheOP³S) 

Ghent Older 

People’s 

Prescriptions 

Community 

Pharmacy Screening 

Tool, (GheOP³S) 

2016 Belçika (Tommelein ve 

diğerleri, 2016) 

Antikolinerjik Risk 

Ölçeği 

Anticholinergic Risk 

Scale (ARS) 

2008 A.B.D. (Rudolph ve 

diğerleri, 2008) 

Lipton, 1993 

 

Lipton, 1993 1993 A.B.D. (Lipton ve 

diğerleri, 1993) 

Yaşlılarda 

potansiyel olarak 

uygun olmayan 

ilaç reçetelerinin 

değerlendirilmesi: 

Fransız örtük ve 

açık kriterleri 

REview of 

potentially 

inappropriate 

MEDIcation 

pr[e]scribing 

in Seniors 

(REMEDI[e]S): 

French implicit and 

explicit criteria 

2021 Fransa (Roux ve 

diğerleri, 2021) 
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2. AB(7)-POTANSİYEL OLARAK UYGUNSUZ İLAÇ 

TEDAVİLERİ LİSTESİ [EU(7)-PIM LIST] 

Yedi Avrupa ülkesinden; (Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 

İspanya, İsveç, Almanya) uzmanların uzlaştığı (konsensüs) yaşlıda potansiyel 

olarak uygunsuz ilaç tedavileri listesidir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). 

Listenin isminde Avrupa kökenli oluşu belirtilmektedir. Schiavo ve 

arkadaşlarının 2022 yayınında belirtildiği üzere yaşlıda PUİT’leri tespit etmek 

amacıyla 1997-2021 yılları arasında yayınlanmış Avrupa’da geliştirilmiş olan 

kriter- temelli (explicit) 28 tarama aracından birisidir. Aynı çalışmada 

literatürde 1997-2021 yılları arasında Avrupa coğrafyası dışında kriter-temelli 

olarak geliştirilmiş; 14 Amerika, 13 Asya ve 3 Okyanusya ülkeleri kökenli 

tarama araçlarının da bulunduğu belirtilmektedir (Schiavo ve diğerleri, 2022). 

2015 yılında yaşlılar için geliştirilen bu listede yaşlı popülasyonun 

belirli bir durumu ya da hastalığı belirtilmemektedir (Renom-Guiteras ve 

diğerleri, 2015). Literatürde ise farklı alanlarda uygunsuz reçetelemeyi tespit 

etmeye yönelik araçların geliştirildiği görülmektedir: Norveç menşeili 

NORGEP Listesi pratisyen hekimlerin 70 yaş ve üzeri yaşlılara reçete 

yazmalarında kullanılabilecekleri [kaçınılması gereken ilaçları, ilaç dozajlarını 

ve ilaç kombinasyonlarını içerir] bir liste iken (Rognstad ve diğerleri, 2009), 

NORGEP-NH Listesi ise adının sonuna yapılmış olan ekte de belirtilen 

huzurevlerinde (bakımevlerinde) kalan yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımı için 

bir tarama aracı olarak kullanılabilecek bir listedir (Nyborg ve diğerleri, 

2015). Ayrıca ayaktan tedavi edilen yaşlı hastalarda uygunsuz reçetelemeyi 

tespit etmede (Maio ve diğerleri, 2010) ya da yaşlı hastaların reçetelerini 

serbest eczanelerde taramayı sağlayan (Tommelein ve diğerleri, 2016) tarama 

aracı olarak kullanılabilecek listeler gibi örnekler de bulunmaktadır. 2019 

Beers Kriterleri’nde (By AGS, 2019), Priscus Listesi’nde (Holt, 2010) ya da 

TIME Kriterleri’nde (Bahat ve diğerleri, 2021) olduğu gibi AB(7)-PUİT 

Listesi’nde de yaşlıların sağlık bakımı tesislerine ait özellikli bir bilgi 

belirtilmemektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). 

Literatür açısından uygunsuz ilaç kullanımı tanımı değerlendirildiğinde 

65 yaş ve üstü kişilerde, ya etkisiz oldukları ya da yaşlılar için gereksiz yere 

yüksek risk oluşturdukları için ve daha güvenli bir alternatifin mevcut olduğu, 

genellikle kaçınılması gereken ilaçlar veya ilaç sınıfları olarak 

tanımlanabileceği belirtilmektedir (Beers ve diğerleri, 1991). 

Literatürdeki araçların çoğu reçetelemenin farmakolojik uygunluğuna 

odaklanırken bazıları, endike olmayan ilaçların aşırı reçetelenmesi, gereken 

ilaçların klinik olarak ihmal edilmesi ve gerekli olabilecek ilaçların yanlış 
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reçetelenmesi gibi uygunluğun çeşitli yönlerini ele alırlar (Dimitrow ve 

diğerleri, 2011; Spinewine ve diğerleri, 2007). AB(7)-PUİT Listesi’nde 

yaşlılarda potansiyel olarak uygunsuz ilaç tedavileri teriminin yaşlılarda bu 

yaş grubunda, özellikle aynı durumlar için daha güvenli ve daha etkili 

alternatif bir tedaviye ait kanıtın varlığında, klinik yararından daha fazla 

advers etki riskine sahip olması nedeniyle reçetelenmemesi gereken ilaçları 

ifade etmekte olduğu belirtilmektedir. AB(7)-PUİT Listesi’nde bulunan her 

bir ilaç ‘potansiyel’ olarak uygunsuz ilaç kabul edilmektedir, listedeki tüm 

ilaçlar için yaşlılarda kullanımı mutlak uygunsuzdur şeklinde 

belirtilmemektedir çünkü listedeki bazı ilaç tedavilerinin doz ve sürelerine 

bağlı olarak (kullanım önerilerine ve doz ayarlamalarına uymayan 

kullanımlarda; örneğin proton pompa inhibitörlerinin 8 haftadan kısa süreli ve 

düşük doz kullanılmaması gibi) PUİT tanımı içerisinde sınıflandırılabildiği de 

belirtilmiştir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Literatürde pekçok kriter- 

temelli (explicit) araçta tedavinin PUİT olarak tanımlanmasının nedenine ve 

ek olarak alternatif tedavilere yer verildiği görülmektedir (Schiavo ve 

diğerleri, 2022). Renom-Guiteras ve arkadaşlarının yayınında da Ek 1 AB(7)- 

PUİT Tam Listesi tablosunun dördüncü sütununda tedavinin PUİT olarak 

değerlendirilme nedeninin belirtildiği ve altıncı sütununda ise alternatifi 

olabilecek ilaç ve/veya tedavilere yer verildiği görülmektedir (Renom-

Guiteras ve diğerleri, 2015). 

AB(7)-PUİT Listesinin güncellenme durumu incelendiğinde 

yayınladığı 2015 yılından sonra güncellenmiş bir versiyonu bulunmamaktadır 

(Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Kriter- temelli PUİT tarama araçları 

içerisinde güncel versiyonlara sahip örnekler olarak: Beers Kriterleri [1991, 

1997, 2003, 2012, 2015 ve 2019] (AGS, 2012; Beers, 1997; Beers ve 

diğerleri, 1991; By AGS, 2015; By AGS, 2019; Fick ve diğerleri, 2003), 

Fransız Konsensus Paneli Listesi [2007, 2009] (Laroche ve diğerleri, 2007; 

Laroche, Bouthier, Merle ve Charmes, 2009), STOPP/START Listesi [2008, 

2014] (Gallagher ve diğerleri, 2008; O'Mahony ve diğerleri, 2015) ve 

GheOP3S‑aracı [2015, 2021] (Foubert ve diğerleri, 2021; Tommelein ve 

diğerleri, 2016) verilebilir.  

AB(7)-PUİT Listesinin geliştirilmiş bir mobil uygulaması 

bulunmamaktadır (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Bazı tarama 

araçlarının araştırma çalışmalarında ve kliniklerde kullanımını kolaylaştırmak 

amacıyla geliştirilen mobil uygulamalarına da rastlanabilmektedir: Sıklıkla 

kullanılan PUİT tarama araçlarından biri olan 2019 AGS Beers Criteria® 

iGeriatrics mobil uygulamasına (GeriatricsCareOnline, 2022) ve ülkemize 
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özgü geliştirilen ‘Türkiye Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanım Kriterlerinin 

(TIME Kriterleri)’ mobil uygulaması olan TIME Criteria uygulamasına 

(TIME Kriterleri, 2020) elektronik ortamda ulaşılabilmektedir. ‘Türkiye 

Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanım Kriterleri (TIME Kriterleri)’ mobil 

uygulaması Aralık 2021’de güncellenmiş olup İngilizce dil seçeneği de 

bulunmaktadır, timecriteria.com adresinden ulaşılabilen bir web sitesi 

oluşturulmuştur ve siteden yalnızca sağlık profesyonellerinin kullanımına özel 

olan TIME Criteria mobil uygulaması indirilebilmektedir (TIME Kriterleri, 

2020). Bunların dışında literatürde sadece elektronik ortamda kullanılmak 

amacı ile geliştirilmiş tarama araçları da bulunmaktadır: PIM-Check, 2017 

yılında Kanada, Belçika, Fransa ve İsviçre’den uzmanların katılımı ile Delphi 

metodu kullanılarak elektronik ortamda dahiliye hastalarında potansiyel 

olarak uygunsuz ilaç tespiti için geliştirildiği belirtilen bir reçete tarama 

kontrol listesidir (Desnoyer ve diğerleri, 2017). 

AB(7)-PUİT Listesinin genellikle kriter-temelli (explicit) pekçok 

listenin geliştirilme süreçlerinde olduğu gibi (Kaufmann ve diğerleri, 2014; 

Schiavo ve diğerleri, 2022) literatür taraması ve Delphi tekniği (2 turlu) 

kullanılarak geliştirildiği görülmektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). 

Geliştirilmesi esnasında kullanılan konsensüs tekniği 2 turlu Delphi tekniğidir 

(Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Konsensüs tekniği tipleri olarak 

literatürde, RAND Uygunluk Metodu, Delphi Tekniği ve Nominal Grup 

Tekniğinin kullanıldığı örnekler belirtilmektedir (Kaufmann ve diğerleri, 

2014). Literatürü kriter-temelli (explicit) araçlar açısından değerlendiren 

çalışmalarda, konsensüs metodu olarak ilgili literatürün taranması ve Delphi 

tekniği kullanımı ile geliştirilen araçların daha fazla sayıda olduğu 

belirtilmektedir (Kaufmann ve diğerleri, 2014; Schiavo ve diğerleri, 2022). 

Literatürde farklı konsensüs tekniği tipleri kullanılarak hazırlanmış araçlar da 

bulunmaktadır: Hassas Yaşlıların Bakımını Değerlendirme Kalite Belirteçleri 

[Assessing Care of Vulnerable Elders Quality Indicators -ACOVE] Rand 

Uygunluk Metodu (Shekelle ve diğerleri, 2001; Wenger ve Shekelle, 2001; 

Wenger ve diğerleri, 2007) ve Maio kriterleri; Nominal grup tekniği 

kullanılarak geliştirildiği belirtilen örnekler olarak verilebilir (Maio ve 

diğerleri, 2010). 

Konsensüs tekniklerinden biri olan Delphi metodunun 1950’lerde 

geliştirildiği belirtilmektedir. Anketler kullanarak, tur olarak bilinen 

yinelemeli bir süreç boyunca, daha önce birbiri ile karşılaşmamış, coğrafik 

olarak birbirinden ayrı uzmanlar arasında bir konsensüs fikrine ulaşılmasına 

olanak veren bir araştırma metodudur (Dalkey, 1969; Campbell ve Cantrill, 



305 | TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR 

 

2001). Kanıta dayalı literatürün temel alındığı Delphi tekniğinin, turlar 

arasında panelistlere geri bildirim içeren çoklu anket turlarından oluştuğu 

belirtilir (Dalkey, 1969; Campbell ve Cantrill, 2001; Kaufmann ve diğerleri, 

2014). AB (7)-PUİT Listesinin yaklaşım olarak kriter- temelli (explicit) 

geliştirildiği ve hastalara ait klinik bilgi gereksinimi daha az olması sebebiyle 

uygulamasının kolay olduğu belirtilmektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 

2015). Literatürde örtük; görüş- temelli (implicit) olarak geliştirilmiş İlaç 

Uygunluk İndeksi [Medication Appropriateness Index, MAI] (Hanlon ve 

diğerleri, 1992), Lipton Aracı (Lipton ve diğerleri, 1993) ya da karma 

(explicit-implicit) olarak geliştirilmiş Avustralya Reçeteleme İndikatörleri 

[Australian Prescribing Indicators] (Basger ve diğerleri, 2008; Basger ve 

diğerleri, 2012) ve Yaşlılarda potansiyel olarak uygunsuz ilaç reçetelerinin 

değerlendirilmesi: Fransız örtük ve açık kriterleri [REview of potentially 

inappropriate MEDIcation pr[e]scribing in Seniors (REMEDI[e]S): French 

implicit and explicit criteria] (Roux ve diğerleri, 2021) gibi tarama araçları da 

bulunmaktadır. 

Renom-Guiteras ve arkadaşları AB(7)-PUİT Liste çalışmasının birbirini 

takip eden 5 fazdan oluştuğunu belirtmektedir: 1-Ön listenin hazırlanması, 2- 

Geriatrik reçete yazma ya da farmakoterapi konusunda uzmanların işe 

alınması, 3- Ön- listenin genişletilmesi, 4- İki turlu Delphi anketi, 5- Listenin 

son halinin hazırlanması (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015).  

Başlıca Alman Priscus potansiyel olarak uygunsuz ilaç kullanımı listesi 

(Holt, 2010) olmak üzere; A.B.D. menşeili Beers 1997, 2003 Kriterleri 

(Beers, 1997; Fick ve diğerleri, 2003), Fransız Konsensüs Paneli Listesi 

(Laroche 2007 Listesi) (Laroche ve diğerleri, 2007) ve McLeod Kriterleri 

(Kanada 1997) (McLeod ve diğerleri, 1997 ) listelerini temel alan kapsamlı 

literatür taraması ile de desteklenen başlangıç niteliğinde bir PUİT ön-

listesinin geliştirildiği belirtilmektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). 

Ön liste Priscus Listesi’nin geliştiricilerinden olan iki üyenin de aralarında 

bulunduğu bir araştırma takımının planlaması ve koordinasyonu ile 

oluşturulmuştur. Bu araştırma takımının bir klinik farmakolog, bir geriatri 

uzmanı (geriatrist), bir eczacı ve bir hemşirelik alanında bilim insanından 

(nursing scientist) oluştuğu belirtilmektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 

2015). Ön liste için değerlendirilen Fransız Konsensüs Paneli Listesi (Laroche 

2007 Listesi) ve Priscus Listeleri de kendi geliştirilmeleri süreçlerini, önceki 

yayınlanmış açık (explicit) kriterleri güncel literatür taraması ile birleştirerek 

oluşturulma olarak belirtmektedir (Holt, 2010; Laroche ve diğerleri, 2007; 

Motter ve diğerleri, 2018). Kaufmann ve Motter çalışmalarında diğer araçların 
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geliştirilmesi için en sık kullanılan kriter-temelli araçları Beers Kriterleri 

[1991, 1997, 2003] (Beers ve diğerleri, 1991; Beers, 1997; Fick ve diğerleri, 

2003), Mcleod Kriterleri 1997 (McLeod ve diğerleri, 1997) ve 

STOPP/START 2008 (Gallagher ve diğerleri, 2008) Kriterleri olarak 

belirtmektedirler (Kaufmann ve diğerleri, 2014; Motter ve diğerleri, 2018). 

AB(7)-PUİT ön listesinin başlıca kaynaklarından biri olan Priscus Listesi’nin 

geliştirilmesinde de güncel literatür taraması ile yayınlanmış Beers Kriterleri 

[1997, 2003] (Beers, 1997; Fick ve diğerleri, 2003) , McLeod Kriterleri 1997 

(McLeod ve diğerleri, 1997) ve Fransız Konsensüs Paneli Listesi’nden 

(Laroche 2007 Listesi) (Laroche ve diğerleri, 2007) faydalanılmıştır (Holt, 

2010). Fransız Konsensüs Paneli Listesi’nin (Laroche 2007 Listesi) 

geliştirilmesinde ise güncel literatür taraması ile yayınlanmış Beers Kriterleri 

[1991, 1997, 2003] (Beers ve diğerleri, 1991; Beers, 1997; Fick ve diğerleri, 

2003), Mcleod Kriterleri 1997  (McLeod ve diğerleri, 1997), Fransız pratiğine 

adapte edilmiş kriterler (Lechevallier-Michel ve diğerleri, 2005) ve Fransız tıp 

ajansının yaşlıda ilaç reçeteleme kılavuzundan (AFSSAPS, 2005) 

faydalanıldığı belirtilmektedir ( Laroche ve diğerleri, 2007). Mcleod 

Kriterlerinin (Kanada 1997 Listesi) geliştirme sürecinde ise; yaşlıda kabul 

edilemez risk yarar oranı nedeni ile genellikle kontrendike olan ilaçların 

reçetelenmesi olarak kategorize edilen ilk bölümü için yayınlanmış Beers 

Kriterleri 1991 (Beers ve diğerleri, 1991) bir model olarak kullanılmıştır 

(McLeod ve diğerleri, 1997). Renom-Guiteras ve arkadaşları hazırlanan ön 

listenin içeriğindeki 85 PUİT’in yayınlanmış Alman Priscus Listesi’nden 

(Holt, 2010) ve diğer 99 PUİT’in ise Fransız (Laroche ve diğerleri, 2007), 

Amerikan (Beers, 1997; Fick ve diğerleri, 2003) ve Kanada (McLeod ve 

diğerleri, 1997) listelerinden geldiğini belirtmektedir (Renom-Guiteras ve 

diğerleri, 2015). 

AB(7)-PUİT Listesinin geriatrik reçete yazma ya da farmakoterapi 

konusunda uzmanları işe alma ve ön listenin genişletilmesi çalışmalarına; 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya ve İsveç’ten geriatrik 

reçeteleme konusunda 30 uzmanın (Geriatri, eczacılık, klinik farmakoloji ve 

diğer tıbbi uzmanlık dalları) katıldığı, 8 uzmanın kendi ülkelerinin 

pazarlarında bulunan ilaçlara özel dikkat göstererek daha fazla ilaç önerisi ile 

listenin yapılandırılmış genişletmesini gerçekleştirdiği ve bu uygulamanın 

internet tabanlı olarak yapıldığı belirtilmektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 

2015). İki turlu Delphi anketi ve listenin son halinin hazırlanması 

aşamalarında ise, 2 turlu Delphi anketine katılan 27 uzmanın ilaçların 

uygunluğunu değerlendirdiğine, doz ayarlamalarını ve terapötik 
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alternatiflerini önerdiklerine ve listedeki ilaçları PUİT, PUİT-Olmayan ve 

Sorgulanabilir (şüpheli) PUİT olarak sınıflandırdıklarına yer verilmektedir 

(Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015).  

Çalışmada belirtildiği üzere, birinci turda uzmanlardan genişletilmiş 

ön-listedeki ilaçların uygunluğunun değerlendirilmesi, uygunsuz olarak 

değerlendirilen ilaçlar için doz ayarlamaları ve daha güvenli terapötik 

alternatifler için öneriler sunmaları istenmiş, ek yorumlar ekleyebilecekleri ve 

listeyi PUİT olarak gördükleri diğer ilaçlarla genişletebilecekleri belirtilmiştir 

(Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Uzmanların uygunluğu 

değerlendirmesinde: 1; Güçlü kabul PUİT, 2; PUİT olduğunu kabul eden, 3; 

Ortalama/nötr/karar verilmemiş, 4; PUİT olduğuna katılmamakta, 5; PUİT 

olduğuna güçlü katılmamakta ve 0; cevapsız/cevap verecek yetkinlikte 

hissetmemek şeklinde 5’li Likert ölçeği kullanıldığı belirtilmektedir. İkinci 

turda, ilk Delphi turunda uzmanlar tarafından PUİT için yapılan diğer 

önerilerin yanı sıra ilk turda şüpheli PUİT ve ayrıca ikinci tur sürecinde iken 

yayınlanan güncellenmiş Beers 2012 Kriterleri’nde (AGS, 2012) yer alan yeni 

sekiz ilacın uygunluğunun değerlendirilmesinin ve önerilerin gerekirse diğer 

PUİT listelerinden ve ilaç kullanımı hakkında kapsamlı bir kaynak kabul 

edilen ticari bir veri tabanı olan Micromedex® 'den elde edilen bilgilerle 

tamamlanmasının istendiği belirtilmektedir. Son olarak 12 uzmanın daha fazla 

fikir birliği gerektiren konularda bir karar varmak için kısa bir nihai anketi 

tamamladığı belirtilmektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015).  

282 ilacın PUİT, 3 ilacın PUİT-Olmayan ve 29 ilacın Sorgulanabilir 

(şüpheli) PUİT olarak sınıflandırıldığı belirtilir. Renom-Guiteras ve 

arkadaşlarının yayınının eklerinde bu 3 kategoriye ait listelere 

ulaşılabilmektedir; Ek1 AB(7)-PUİT Tam Listesi’dir, Ek2 Sorgulanabilir 

PUİT ve Ek 3 PUİT-Olmayanlar Listesi’dir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 

2015). Ek1 AB(7)-PUİT Tam Listesi tablosunun (282 kimyasal madde ya da 

34 terapötik gruptan ilaç sınıfları) 6 sütundan oluştuğu görülmektedir 

(Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Birinci sütunda DSÖ Anatomik 

Terapötik Kimyasal (ATC) Kodu 2011 yılı sınıflamasına göre kodların yer 

aldığı belirtilmektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). İkinci sütun PUİT 

ilacı içeren liste ya da kriterlere dair (Laroche, McLeod, Beers, Priscus, 

STOPP/START, Finlandiya Tıp Ajansı) bilgi sağlarken, Kategori A ya da B 

olduğu bilgisi de belirtilmektedir. Listede bulunan ilaçların temelde iki 

kategoride toplandığı ifade edilir: Kategori A’daki aktif maddeler tam olarak 

potansiyel olarak uygunsuz ilaç tedavileri (PUİT) olarak isimlendirilmiştir. 

Kategori B’de ise aktif maddenin belirli klinik durumlarda ya da 
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komorbiditede kullanılması uygunsuzdur ya da bu aktif madde özellikle 

isimlendirilmemiştir ama potansiyel uygunsuz ilaç sınıfı olarak 

nitelendirildiği belirtilmektedir (örn. antikolinerjikler ya da uzun etkili 

benzodiazepinler) (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Üçüncü sütununda 

Delphi anketinin sonuçlarının istatistiksel değerlendirilmesi (Uzman 

cevaplarının sayıları ve Likert ölçeğinin %95 güven aralığı ile birlikte 

ortalama değeri ve ortanca değeri) verilmektedir. Dördüncü sütunda o aktif 

maddenin PUİT kategorisi için başlıca nedeni belirtilirken, beşinci sütunda 

doz ayarlaması/kullanımın özel hususlarına ve altıncı sütunda alternatif ilaçlar 

ve/veya tedavilere yer verilmektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Ek2 

Sorgulanabilir (Şüpheli) PUİT Listesinde ve Ek 3 PUİT-Olmayanlar 

Listesinde ilk sütunda ATC sınıflaması, ikinci sütunda ilaçların ya da ilaç 

sınıflarının isimleri ve üçüncü sütunda Likert ölçeği sonuçları verilmektedir 

(Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015).  

Ek1 AB(7)-PUİT Tam Listesi güçlü antikolinerjik etkili ilaçlara ait özel 

bir bölüm içermemektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Listenin 

geliştirilmesinde yararlanılan Priscus Listesinde ise kısa bir bölüm olarak yer 

almaktadır (Holt, 2010). Ek1 AB(7)-PUİT Tam Listesi’nin Priscus Listesi’nin 

(Holt, 2010) antikolinerjik ilaçlar başlığı altındaki ilaçları ve diğer başlıkları 

altında antikolinerjik etki riski belirtilen ilaçları kapsadığı görülmektedir 

(Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). Bu ilaçlar Ek1 AB(7)-PUİT Tam Listesi 

dördüncü sütununda PUİT için başlıca neden olarak ‘antikolinerjik yan etkiler 

ya da muskarinik bloke edici ajan’ şeklinde belirtilmektedir (Renom-Guiteras 

ve diğerleri, 2015). Ek1 AB(7)-PUİT Tam Listesi, listenin geliştirilmesinde 

yararlanılan bir diğer liste olan Fransız Konsensüs Paneli Listesi’nde 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 15, 29 ve 30. kriterlerde (Laroche ve diğerleri, 2007) belirtilen 

antikolinerjik özellikli ilaçları kapsamaktadır ve listede ‘antikolinerjik yan 

etkiler ya da muskarinik bloke edici ajan’ şeklinde belirtilmektedir (Renom-

Guiteras ve diğerleri, 2015). Beers 2003 Kriterleri’nde (Fick ve diğerleri, 

2003) antikolinerjik etkili ilaçlar başlığı altında özel bir bölüm 

bulunmamaktadır fakat antikolinerjik etkili olduğu belirtilen ilaçların büyük 

bölümü (kas gevşeticiler ve bazı antispazmodikler hariç) Ek1 AB(7)-PUİT 

Tam Listesi’nde de antikolinerjik yan etkiler ya da muskarinik bloke edici 

ajan şeklinde belirtilmektedir (Renom-Guiteras ve diğerleri, 2015). 

AB(7)-PUİT Listesinin farklı ülkelerde kullanılabilmesi için 

uyarlanması (adaptasyonu) çalışmasına örnek olarak Zacarin ve arkadaşlarının 

2020 tarihli çalışması verilebilir. Bu çalışmada; AB(7)-PUİT Listesi’nin 

kriter- temelli (explicit) araç olarak, görüş- temelli (implicit) bir yaklaşım olan 
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Fransız Sağlık Otoritesi’nin tavsiyeleri ile birleştirerek, Fransız Ulusal Sağlık 

Otoritesi tavsiyelerinin rehberliğinde Fransız tıbbi uygulamasına 

uyarlanmasının sağlandığı belirtmektedir (Zacarin ve diğerleri, 2020). Ayrıca 

Rodrıgues ve arkadaşlarının 2021 tarihli çalışmasında ise: AB(7)-PUİT 

Listesi’nin Portekiz'de pazarlanan ilaçlara adaptasyonu ile sağlık 

çalışanlarının klinik pratikte ve epidemiyolojik çalışmalarında 

kullanılabilecekleri Portekizce bir tarama aracının geliştirildiği 

belirtilmektedir (Rodrigues ve diğerleri, 2021). 
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İnsanlığın enfeksiyonlara karşı mücadelesinin seyri, 1928 yılında 

penisilinin ve takibinde geliştirilen onlarca antibiyotiğin kullanıma girmesiyle 

farklı bir yöne ilerledi. Antibiyotik çağı öncesi semptomatik tedavi seçeneği 

dışında tamamen savunmasız olan tıp, böylelikle enfeksiyonlara karşı aksiyon 

alabilir hale geldi. Ancak antibiyotiklerin rutin kullanıma girmesi ile yanlış 

antibiyotik kullanımı ve antibiyotiklerin neden olduğu istenmeyen olaylar da 

(yan etkiler, ilaç etkileşimleri, organ hasarı) tıp gündeminin konusu oldu. İçinde 

bulunduğumuz son dekatlarda ise yoğun antibiyotik kullanımı antibiyotiklere 

karşı direnç gelişimini tetikledi. Bir asır öncesine kadar olan enfeksiyonlara 

karşı tıbbi çaresizlik düzeyi kadar dramatik değilse de enfeksiyon 

hastalıklarının tedavi başarısında anlamlı düşüşler gözlemlendi. Son yıllardaki 

çalışmalar da enfeksiyon hastalıklarına bağlı hastane yatışlarının artarak devam 

ettiğini ortaya koymaktadır (Nasser ve diğerleri, 2021; Sweiss, Naser, 

Samannodi ve Alwafi, 2022).  

Enfeksiyon hastalıkları tüm dünyada bu kadar yaygın ve yoğun şekilde 

karşımıza çıkarken, esas endişe noktası çok daha önemli bir klinik tablonun 

öncülü olmasıdır. Sepsis adını verdiğimiz bu durum, konak cevabının 

enfeksiyonun kendi yarattığı reaksiyonları aştığı durumları temsil etmek için 

kullanılır. Her klinik tabloda olduğu gibi sepsisin de net ve objektif tanımını 

yapmak zordur. Sepsisin tanımı ve genel tanısal yaklaşımların ortaya konduğu 

sepsis konsensüs yayın ve kılavuzları 1991, 2001 ve son olarak 2016’da 

gerçekleşti (Gül, Arslantaş, Cinel ve Kumar, 2017; Vincent ve Abraham, 2006). 

Bu kılavuzlar incelendiğinde sadece 30 yıl gibi bir sürede tanım ve genel 

sınıflamanın ne kadar değiştiğini anlamak mümkündür (Gül, Arslantaş, Cinel, 

ve Kumar, 2017; Levy ve diğerleri, 2003; Singer ve diğerleri, 2016; Vincent ve 

Abraham, 2006). Yaklaşık otuz yıl önce Sepsis-1 ile sepsis tanımı enfeksiyon 

birlikteliğinde iki ya da daha fazla sistemik inflammatuvar yanıt sendromu 

(SIRS) skoru kriterinin eşlik ettiği sistemik cevap tablosu olarak tanımlandı. 

Beraberinde ağır sepsis ve septik şok tablolarının da tanımlamaları ilk kez 

gerçekleşmiş oldu. Tanımlamada kullanılan SIRS kriterleri de Sepsis-1 ile 

klinisyenlerin kullanımına girdi. Sepsis-2 ile ise enflamatuvar, hemodinamik 

ve organ hasarı parametreleri daha net şekilde koyuldu (Levy ve diğerleri, 

2003). Sepsis-3 tarafındansa günümüzün en güncel sepsis tanımlamaları dünya 

ile paylaşıldı (Singer ve diğerleri, 2016). Sepsis, “bir enfeksiyona karşı hayatı 

tehdit edici organ disfonksiyonu ile karakterize konakçı cevabı” olarak görece 

daha net bir tanıma ulaştı. Ayrıca, SIRS kriterlerinin sepsis için yeterli 

duyarlılığa sahip olmamasından dolayı quick Sequential Organ Failure 

Assessment (qSOFA) kriterleri önerildi. Bu önerinin dayanağı qSOFA 
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kriterlerinin kötü klinik sonlanımlı (mortalite veya organ hasarı) sepsis 

hastalarının tanınmasında başarılı olmasına bağlandı. Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA) kriterleri ise hastaların organ hasarını daha net ortaya 

koyan ve sepsis hastalarının ileri tanı ve takibi için öncelikli olarak önerildi. 

Ancak SOFA kriterlerinin ayrıntılı tetkiklere bağlı olmasından dolayı hastane 

öncesi, hastanın triyaj evresi ve acil servisteki takibi sırasında kullanımının 

mümkün olmadığı ya da oldukça kısıtlı olduğu vurgulandı.  

Tüm süreçler değerlendirildiğinde SIRS kriterleri ve ağır sepsis 

kavramlarının güncel olarak artık kullanılmadığı ve septik şok tablosunun daha 

net ortaya konduğu görülmektedir. SIRS kriterleri Sepsis-3 ile birlikte tanı 

kriterlerinin bir parçası olmaktan çıkarılmış olsa da halen akut enfeksiyon 

durumlarının değerlendirilmesinde kullanıldığı unutulmamalıdır. Bununla 

beraber tanımlamalardaki bu değişimler sepsis çalışmalarının birbiri ile 

karşılaştırılmasında ve meta-analiz çalışmalarında kısıtlılık yarattığı ve güncel 

tanımlamaların klinik pratiğe geçişinin zaman almasından dolayı hekimlerin 

yaklaşımlarının farklılaşması gibi sorunlar ortaya çıkardı (Rhee ve Klompas, 

2017). Bu yüzdendir ki, sepsis çalışmalarında hasta grubunun belirleme 

kriterleri her okuyucunun dikkatle değerlendirmesi gereken bir noktadır. Her 

ne kadar Sepsis-3 tanımlamaları en güncel versiyon olsa da halen muğlak 

yönleri vardır. Enfeksiyon şüphesi, qSOFA kriterlerinin sadece klinik 

sonlanımı kötü hasta grubunu tahmin etmekte kullanılabilmesi, görece daha 

hafif sepsis vakalarının tanınmasını kısıtladığı söylenebilir. Sonuç olarak, daha 

objektif, hızlı ve pratik tanı kriterlerine ve daha net tanımlamalara ihtiyaç 

devam etmektedir.  

Sepsisin araştırmacılar ve klinisyenler için bu kadar öncelikli bir konu 

olmasının iki ana sebebi vardır. Bunlardan birincisi klinikte çok yaygın olarak 

karşımıza çıkması, ikincisi tanınması ve tedavi edilmesinin çok zor olmasından 

dolayı yüksek mortalite ve morbidite oranlarına sahip olmasıdır. Sekonder 

sebepler olarak ise hastane sonrası taburcu olan hastaların bağımlılık düzeyini 

arttırması, sağlık hizmetlerinin etkin kullanılmasını olumsuz etkilemesi ile 

birlikte çok ciddi sağlık harcamalarına sebebiyet vermesidir. Rudd ve 

arkadaşlarının dünyanın birçok noktasından toplanan 2017 verilerine 

dayanarak yaptıkları bir meta-analizde, yıllık yaklaşık 50 milyon sepsis vakası 

olduğu ve aynı yıldaki sepsise bağlı ölümlerin ise 11 milyona ulaştığı 

çıkarımına ulaşılmıştır (Rudd ve diğerleri, 2020). Bu rakamların beklenilen 

rakamlara göre en az iki kat olduğu araştırmacıları şaşırtan önemli bir nokta 

olmuştur. Gene bu çalışma ile sepsisin insidansının ve mortalitesinin bölgeler 

arasında önemli ölçüde farklılaştığı, en yüksek rakamların ise Sahra altı Afrika, 
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Okyanusya, güney Asya, doğu Asya ve güneydoğu Asya'da olduğu 

bildirilmiştir. Sepsisin objektif olmayan tanımından dolayı fazla tanı alması da 

olası iken esas sorunun az tanı koyulması olduğu da başka araştırmacılar için 

bir başka endişe noktasıdır. Yapılan diğer çalışmalarda göz önüne alındığında 

sepsisin tüm ölüm sebepleri arasında ikinci sebep olduğu ve mortalitesinin ise 

%15 ile %56 arasında olduğu düşünülmektedir (Bauer ve diğerleri, 2020). Hatta 

yoğun bakımdaki hastaların üçte biri sepsis sebebi ile hayatını kaybetmektedir. 

Sepsis özellikle kırılgan popülasyon olarak nitelendirilen pediyatrik, maternal 

ve geriyatrik gruplar için daha fazla risk oluşturur. Sepsis vakalarının 

yarısından fazlasının çocuklarda görüldüğü, çocuk grubunun ise baskın olarak 

yenidoğanlar olduğu görülmüştür (Rudd ve diğerleri, 2020). Neonatal sepsis 

insidansının 100.000 canlı doğumda 2202 olduğu, buna eşlik eden mortalitenin 

ise %11-19 olduğu bildirilmiştir (Fleischmann-Struzek ve diğerleri, 2018). 

Dünya genelinde düşünüldüğünde ise neonatal insidansın 3 milyon, çocuklarda 

ise 1,2 milyon olduğu tahmin edilmektedir.  

Sepsisin heterojen yapısı sebebiyle tanı koymak sepsise ilişkin en büyük 

kısıtlılıktır. Hastaya ait değişkenler (yaş, immün sistem durumu, eşlik eden 

hastalıklar) dışında enfeksiyonun yeri, enfektif ajana, eşlik eden enfeksiyon 

gibi birçok değişken hastanın başvuru tablosunu değiştirebilir.  Bu yüzden de 

henüz objektif, güvenilir ve standart olarak kullanılabilen bir biyobelirteç 

yoktur. Onu yerine hastanın semptomları, fizik muayenesi, hekimin öngörüsü 

ve inflammatuvar parametrelerinin toplamı ile tanı işlemleri gerçekleştirilir. 

Eşlik eden semptomlar arasında en sık ateş, halsizlik, ajitasyon, huzursuzluk, 

bozulmuş zihinsel dalgalanmaları görülür. Ancak bunların olmaması sepsisi 

dışlamaz. Laboratuvar tetkikleri arasında tam kan sayımı, temel organ 

fonksiyon testleri (böbrek ve karaciğer), laktat, prokalsitonin (PCT), 

koagülasyon paneli, idrar tetkiki, kan gazı çalışmaları ve gereği halinde 

enfeksiyon odağa yönelik görüntüleme çalışmaları en çok kullanılan 

yöntemlerdir. Bunların dışında birçok pro-inflammatuvar ve anti-

inflammatuvar parametreler bu konuda kullanılabilir. Bunlar arasında PCT, C-

reaktif protein (CRP), proadrenomedullin (proADM), ve presepsin özellikle 

acil servislerde kullanım için başarılı sonuçlara sahiptir (Ozger ve Senol, 2022). 

Ancak birçoğu ölçüm değerlerinin standardize olmaması ve değişken duyarlılık 

gibi özelliklerinden dolayı klinik pratik kılavuzlarına dahil edilmemiştir 

(Aloisio, Dolci ve Panteghini, 2019). Sepsis şüphesi düşünülen hastalardan 

enfektif ajanın tespitine yönelik periferik ve santral (santral yol bulunması 

halinde) kan kültür örneklerini de unutulmamalıdır. Antimikrobiyal tedavi 

öncesi gerçekleştirilmesi ise tanı sürecinin önemli belirleyicilerindendir. 
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Kan lökosit düzeyi, CRP ve prokalsitonin bu hastaların ilk 

değerlendirmesinde kullanılan parametreler olmasına karşın sepsisin 

tanınmasında ve mortalitenin belirlenmesinde çeşitli skorlama sistemleri 

kullanılır. Bu skorlama sistemlerinin çoğu aslında hastanın klinik bulguları, 

vital değerleri ve temel kan değerlerini kullanarak çeşitli skor sınıflamalarına 

sahiptir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları SIRS skoru, qSOFA, 

National Early Warning Skoru (NEWS), Predisposition Infection Response 

Organ dysfunction (PIRO), Mortality in Emergency Department Sepsis 

(MEDS), Modified Early Warning Score (MEWS), ve SOFA skorlarıdır. 

Yapılan çalışmalarda her bir skorun sepsisin erken tespitinde ya da 

prognozunda kendince güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuştur (Brink ve 

diğerleri, 2019; Pairattanakorn ve diğerleri, 2020).   

Sepsis patogenezine yönelik sayısız çalışmalar göz önüne alındığında 

sepsisin yönetimini ve tedavisinde son dekatlar içinde radikal değişimler 

olmamıştır. Konsept olarak ana değişimler, dünya genelinde uygulamalara 

uygun şekilde geliştirilen sepsis kodları ve paketleridir (sepsis bundle) 

(Jozwiak, Monnet ve Teboul, 2016, Kalantari ve Rezaie, 2019). Bu kodlar ve 

paketlerde sepsis şüpheli hastaların algoritmik olarak nasıl yönetilmesi 

gerektiği ortaya konulur. Belirli bir sürede uygulanması gereken girişimleri ve 

aksiyonlar dizisini algoritmik olarak sağlık profesyonellerine sunar. Ana hedef 

en kısa zamanda sepsisin ayırt edilmesi ve tedavinin başlanmasıdır. Genellikle 

ilk basamak tedaviye kadar olan süreci kapsayacak şekilde 

yapılandırılmışlardır. Surviving Sepsis Kampanyası (SSC) tarafından 2018’de 

en son güncellemesi gerçekleşen sepsis paketi daha önceden ilk 3 ve 6 saatlik 

dönemi kapsarken, ilk 1 saati kapsayacak şekilde revize edilmiştir (Levy, Evans 

ve Rhodes, 2018). Tüm birimlerdeki hastalar için kullanılabilmelerine rağmen 

özellikle hastane öncesi, acil ve diğer servislerde sepsis hastalarının gözden 

kaçırılmaması ana hedef haline geldi. Bu paket ve algoritmaların kullanımı ile 

mortalitenin düşürülebildiği çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (Rhodes ve 

diğerleri, 2015; Seymour ve diğerleri, 2017). Sepsis için ortaya konulmuş, acil 

servislerde uygulanabilecek lokal tanısal girişimler arasında ise mümkünse 

otomatikleştirilmiş triyaj sistemleri, sepsis takımı ve klinik haritalandırma 

bulunmaktadır (Uffen ve diğerleri, 2021). Sepsis hasta grubu için entegre 

çalışmayı sağlayacak bu girişimler elbette ki daha hızlı ve etkin hasta bakımını 

sağlayacaktır. Ancak bu gibi sistemlerin başarısı ulusal sağlık politikaları ile 

desteklenmesine, hastane düzeyinde bölümler arası ortaklaşmayı içermesine, 

ekip üyelerinin sürekli eğitiminin sağlanmasına ve finansman olarak 

desteklenmesine bağlıdır.    
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Sepsisin terapötik yaklaşımı iki ana unsur içerir. Bunlar sıvı 

resüsitasyonu ve antimikrobiyal tedavi ajanlarıdır. Hipotansiyon neredeyse 

sepsis hastalarının %40’ında rastlanılan bir klinik bulgudur (Balk, 2020). Bu 

yüzden sıvı resüsitasyonu erken sepsis tedavisinin ilk adımını oluşturur. Sepsis 

hastalarında ilk üç saatlik dönemde 30 mL/kg kristalloid sıvı replasmanı 

önerilmektedir. Böylelikle vücuttaki doku hipoperfüzyonunun önüne geçilerek, 

oksijen alımı arttırılır. Kullanılacak sıvı solüsyonu özellikle kristalloid olarak 

önerilirken, hangi alttipin (dengeli vs. dengesiz solüsyonlar) kullanılması 

gerektiği ile ilgili halen tartışmalar vardır. Normal salin solüsyonunun 

ulaşılabilir ve ucuz olması nedeniyle daha iyi mortalite sonuçlarına sahip 

dengeli solüsyonlara göre klinik pratikte daha fazla tercih edilmektedir. 

Kristalloid seçiminden bağımsız olarak ön planda tutulması gereken bir diğer 

nokta hastanın yetersiz ya da aşırı hidrasyon dengesine geçmemesini 

sağlamaktır. Bu yüzden de sıvı yükünün takibi aksatılmamalıdır. Septik şok 

durumunda ise tedavi şemasına vasopressör ajanlar da eklenmelidir. 

Norepinefrin ilk tercih edilecek ajandır. Septik şokun tanınması ve tedavisinin 

entegre edilmesi mortalite üzerine belirleyici etki yaratmaktadır. 

Norepinefrinden beklenilen cevap alınamaması halinde vasopressin 

kullanılabilir. Vasopressin uygulamasına gereği halinde epinefrin eklenebilir 

(Levy ve diğerleri, 2018, Avni ve diğerleri, 2015).  

Mortalitenin olabildiğince düşürülmesi amacıyla, uluslararası birçok 

kılavuz olası sepsis ve septik şok durumunda antimikrobiyal ajanların 

olabildiğince erken başlanması, mümkünse hastanın başvurusundan itibaren ilk 

saat içerisinde gerçekleştirilmesinin önermektedir. Bu yaklaşım son yılların en 

baskın önerisi olsa da tartışmalı olabileceği yönünde fikirler de dile getirilmiştir 

(Kalantari ve Rezaie, 2019; Krishnan, Wassermann, Tednes, Bonderski ve 

Rech, 2022). Bazı araştırmacılar ağır olgularda erken antibiyotik tedavisini hala 

desteklerken, görece daha hafif vakalarda izlemin sürüp beklenmesi gerektiği, 

böylelikle izlem esnasında sepsis tanısının netleştirilmesi, sorumlu patojenin 

tanınması ve tanımlanan patojene uygun tedavinin verilmesinin daha doğru 

olacağını savunmaktadır (Dupuis ve Timsit, 2021). Mevcut kılavuzlarda 

başlangıç antimikrobiyal tedavi yaklaşımında ampirik olarak olabildiğince 

geniş spektrumlu ajanlar önerilmektedir. Ampirik yaklaşımda şüphelenilen 

enfeksiyon, olası patojen, enfeksiyon şekli (toplum kaynaklı vs. hastane 

kaynaklı) ve bulunulan coğrafi bölgedeki antibiyotik dirençleri göz önüne 

alınmalıdır. Çoğu hasta için bir haftalık ya da on günlük tedavi süresi yeterli 

olmaktadır.  
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Sepsisin tanınması ve önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden 

devam etmektedir. Önümüzdeki on yıllık dönemde Sepsis-4 ile yenilikler 

beklemek ve klinik pratik uygulamalarının daha da evrileceği bir gerçektir. 

Ancak yüksek heterojen profili nedeniyle tek veya standart bir yaklaşım 

geliştirilemeyeceği, genel kanaat haline gelmiştir (Rhee ve Klompas, 2017).   
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