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ÖNSÖZ 

 

Son yıllarda gelişen dünyanın beraberinde getirdiği birçok sağlık 

sorunu, küresel ısınma, doğal afetler, göçler ve pandemiler ülkelerin çok 

yönlü sağlık araştırmalarına ihtiyacını artırmaktadır. Bu kitap, sağlık 

bilimlerinde farklı konuları ele alarak bütüncül bir pencere oluşturan 

eserlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Alanlarında uzman 

akademisyenler tarafından kaleme alınan bu eser sağlık bilimlerinin tüm 

alanlarına kaynak oluşturabilecek niteliktedir. Bu eserde emeği geçen 

tüm yazarlara ve kitabın yazılma sürecinde emeği geçen İKSAD 

Publishing House çalışanlarına teşekkür ederiz. 

 

 

Doç.  Dr. Duygu Neval  SAYIN İPEK 

Dr. Öğr. Üyesi  Polat İPEK
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GİRİŞ 

 

Enflamasyonu düzenlemek ve iyileşme hızını artırmak için kullanılan 

biyoaktif cerrahi katkı maddelerinin geliştirilmesi süreci(Dohan ve ark., 

2006a), klinik araştırmadaki en büyük zorluklardan biridir. Bu anlamda 

iyileşme, hücresel organizasyonu, kimyasal sinyalleri ve doku onarımı için 

hücre dışı matrisi içeren karmaşık bir süreçtir(Singer  ve  Clark, 1999). İyileşme 

süreci daha kesin bir şekilde anlaşılamamıştır, ancak trombositlerin hem 

hemostaz hem de yara iyileşme süreçlerinde önemli bir rol oynadığı 

bilinmektedir(Gabling ve ark., 2009). 

Trombositlerin rejeneratif potansiyeli, 70'lerde, kollajen üretiminin 

artmasından sorumlu büyüme faktörleri, hücre mitozu, kan damarlarının 

büyümesi, yaralanma bölgesine göç eden diğer hücrelerin işe alınması ve hücre 

farklılaşmasının indüklenmesinden sorumlu büyüme faktörleri içerdikleri 

gözlemlendiğinde ortaya çıktı(Ross ve ark., 1974).  

Diş hekimliğinde kemik ve yumuşak doku rejenerasyonu büyük önem 

taşımaktadır. Bu önem özellikle implantoloji, cerrahi ve periodontoloji 

alanlarında giderek artmaktadır. Doku yenilenmesi, çeşitli biyolojik durumları 

ve stratejileri içeren karmaşık bir iyileşme ve doku onarım sürecidir. Kemik 

greftleri, biyomalzemeler ve büyüme faktörleri, doğal ve yapay altyapılar ve 

son dönemlerde kök hücreleri bu amaçla kullanılmaktadır(T. Brown, Patrick; 

M. Handorf, Andrew; Bae Jeon, Won; Li, 2013). 

Ağız cerrahisindeki en son yeniliklerden biri de in vivo doku 

mühendisliği uygulamaları için trombosit konsantrelerinin kullanımıdır:  

1) Trombositten zengin plazma (PRP) ve  

2) Trombositten zengin fibrin (PRF).  

Whitman ve arkadaşları(Whitman ve ark., 1997), 1997'de, trombositten 

zengin plazmanın oral cerrahi prosedürlerde kullanımını ilk kez başlatanlardı 

ve bunun, konakçı kemik ve kemik greftindeki osteoprogenitör hücreleri 

arttırdığı için büyük avantaj içerdiğini bildirdiler. Bununla birlikte, PRP'yi 

işlemek için kullanılan sığır trombini, yaşamı tehlikeye atabilecek 

pıhtılaşmalara neden olabilecek faktör V, XI ve trombine karşı antikorlar 

üretebileceğinden, kullanımı da risk taşıyordu(Kiran NK, 2011). 

PRF ise ilk kez 2001 yılında Choukroun(Choukroun J, Adda F, 2000) ve 

arkadaşları tarafından kullanılmıştır. Özellikle ağız ve çene cerrahisinde ve şu 

anda yeni nesil trombosit konsantresi olarak kabul edilmektedir(Dohan ve ark., 

2006a). Otolog fibrin matrisinden oluşur ve PRP'ye göre birçok avantajı vardır, 

daha kolay hazırlama ve kanın kimyasal manipülasyonunu gerektirmeme 

gibi(Kiran NK, 2011). 
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1. TROMBOSİT KONSANTRELERİ 

 

Trombositler, bir fosfolipid membrana karşılık gelen periferik bir alan, 

bir dizi mikrotübül ve yüzeyi sitoplazmaya bağlayan çok geniş bir kanaliküler 

sistem tarafından oluşturulur. Sitoplazma içinde glikojen granülleri, 

mitokondri, lizozomlar, peroksizomlar ve alfa ve yoğun granüller dâhil olmak 

üzere çeşitli inklüzyon tipleri tanımlanabilir(Dohan ve ark., 2006a). Alfa 

granülleri, toplam trombosit hacminin %15'ini oluşturan büyük 

makromoleküllerdir(Fernández-Delgado N, Hernández-Ramírez P, 2012). 

Trombosit spesifik ve trombosit spesifik olmayan proteinler (fibrinojen, 

fibronektin, trombospondin, büyüme faktörleri, vb.) İçerirler. Ek olarak, yoğun 

granüller yüksek oranda kalsiyum, inorganik fosfor, ADP, ATP ve serotonin 

içeriğine sahiptir(Dohan ve ark., 2006a). Bununla birlikte, trombositlerin 

iyileşme ve onarım süreçlerini gerçekleştirmedeki en önemli unsurları, 

lökositler ve büyüme faktörleridir; ikincisi, farklılaşma, çoğalma, göç ve hücre 

metabolizmasına katılan polipeptitlerdir. Büyüme faktörleri, kök hücreleri 

uyarır ve hasar bölgesine çeker, hücre mitozunu teşvik eder ve anjiyogenezi ve 

osteogenezi indükler(Gupta V, Bains BK, Singh GP, 2011). Bu büyüme 

faktörlerinin, fibrin matrisi içinde hapsolmuş trombositlerden aktivasyondan 

sonra, kemik iyileşmesini sağlamak için periosteum hücrelerinin mitojenik bir 

tepkisini uyardığını göstermiştir(Gassling ve ark., 2010). Sitokinler ayrıca 

modüle etmekten sorumlu olan trombositlerden salınır. Trombosit aktivasyonu 

ve lökositlerin proliferasyonu ve farklılaşması, immünolojide, özellikle 

inflamasyon mekanizmasında önemli bir rol oynar(Gupta V, Bains BK, Singh 

GP, 2011). 

Hastanın kendi kanından yapılan trombosit konsantreleri doku 

yenilenmesinde önemli rol oynar. Anjiyogenez, kemotaksis, hücre dışı matris 

sentezi, hücre çoğalması, sitokinler, büyüme faktörleri, otolog trombositlerin 

bulunduğu kanın bir türevidir(Anitua ve ark., 2004). 

Trombosit konsantresi, hastanın kendi kanının santrifüjlenmesiyle 

oluşan üründür. Trombositler, fibrin ve lökositler (kullanılan rejime göre) 

yararlı bir biçimde konsantre edilir ve bu da onları klinik kullanım için daha 

yararlı hale getirir(Caruana ve ark., 2019). 

Trombosit konsantresi, yara iyileşmesini hızlandırmak için topikal 

olarak uygulanan biyoaktif bir cerrahi katkı maddesi görevi gören trombosit 

büyüme faktörlerinin konsantre bir süspansiyonudur(Tozum, T. F.,  ve  

Demiralp, 2003). Hastanın kanından üretilir, hastalık bulaşma riski ve aşırı 

duyarlılık reaksiyonları yoktur(Marx, 2004). Trombositten Zengin Plazma 

(PRP) ve Trombositten Zengin Fibrin (PRF) gibi trombositten zengin 

konsantreler, in vivo doku mühendisliğinde kullanılan en son yeniliklerden 

bazılarıdır. 
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2. TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA (PLATELET 

RİCH PLASMA/PRP) 

 

Genel olarak, PRP'nin hazırlanması için iki aşamadan oluşan santrifüj 

prosedürü kullanılır, ancak farklı santrifüjleme teknikleri ve farklı hazırlama 

yöntemleri veya ticari hazırlama cihazları ile farklı konsantrasyonlarda 

trombosit içeren PRP bildirilmiştir(Everts ve ark., 2006). Aynı içerikle PRP 

elde edilemeyebilir. Bu nedenle PRP'nin hazırlanmasında standart bir santrifüj 

süresi veya devir sayısı yoktur, ekipman üreticisinin kılavuzu dikkate alınır. 

Klasik manuel PRP protokolü; iki aşamalı bir santrifüj prosedürü 

kullanılmaktadır (Weibrich ve ark., 2003). İlk adımda; Tam kan 

antikoagülanlı(sitrat içeren) tüpe alınır ve düşük hızda (softspin) kısa bir süre 

(900 rpm/5 dakika) santrifüjlenir. Üç tabaka oluşur: kırmızı kan hücrelerinin 

bulunduğu tabaka (RBC), buffy coat (BC) ve trombositten fakir plazma (PPP). 

BC genellikle beyazdır ve çoğunlukla trombositler ve beyaz kan hücreleri 

içerir. İkinci aşamada: PRP üretmek için yüzeyel BC ve trombositten fakir 

plazma (ppp) başka bir tüpe aktarılır. Yüksek hızlı santrifüjleme (Hardspin) ve 

uzun süreden (1500 rpm/15 dakika) sonra, PPP katmanının çoğu çıkarılır. Bu 

şekilde PRP elde edilmiş olur. Trombositleri aktive etmek ve fibrin 

polimerizasyonunu sağlamak için içeriye kalsiyum klorid (CaCl2) ve/veya sığır 

trombini eklenir. 

PRP hazırlanırken iki kez santrifüj yapılması gerekir. Bir tüp 

antikoagülan (sitrat) gereklidir ve nispeten pahalı bir işlem olan preparasyonu 

tamamlamak için sığır trombini ve kalsiyum klorür kullanılır. PRP iyileşme 

hızlarını artırmak için kullanılmıştır, ancak bugüne kadar yapılan çalışmalarla 

bu durumun tartışmalı olduğu ve yararlılığının kesin olarak kanıtlanmadığı 

gösterilmiştir. 

 

3. TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN (PLATELET RİCH 

FİBRİN/PRF)  

 

PRF, sitokinler, trombositler, sitokinler ve içindeki kök hücreler(Dohan 

ve ark., 2006b, 2006a), mikrovaskülarizasyonun gelişimini destekleyen ve 

yüzeyine epitel hücre göçünü yönlendirebilen biyolojik olarak parçalanabilir 

bir yapı iskelesi  görevi görür(Dohan ve ark., 2006c; Li ve ark., 2013). Ayrıca 

PRF, doku yenilenmesinde yer alan hücrelerin taşınmasında bir araç görevi 

görebilir(Chang  ve  Zhao, 2011) ve 1 ile 4 hafta arasındaki bir süre içinde 

büyüme faktörlerinin sürekli olarak salınmasına sahip gibi görünmekte ve 

önemli bir süre boyunca yara iyileşmesi için ortamı uyarmaktadır(Kawase ve 

ark., 2015). Uygun mekanik özelliklere sahip güçlü fibrin matrisinin karmaşık 

bir mimarisine sahiptir ve kan pıhtısına benzer şekilde yavaş yavaş yeniden 

şekillenir(Wu ve ark., 2012). 
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Tutarsız sonuçlar ve PRP formülasyonlarının hazırlanmasındaki zorluk 

nedeniyle, Choukroun ve arkadaşları İkinci kuşak trombositlerin 

konsantrasyonu olan “trombositten zengin fibrin” (PRF), PRF olarak 

tanımlanmıştır(Choukroun J, Adda F, Schoeffler C, 2001; Dohan Ehrenfest ve 

ark., 2014). PRF'nin elde edilmesi kolay ve klinik kullanımı basittir. Herhangi 

bir ek katkı maddesi (antikoagülanlar, sığır trombini veya kalsiyum klorür) 

kullanımını gerektirmez. Sadece venöz kanın santrifüjlenmesinden sonra elde 

edilir.  

Tam kan, antikoagülansız tüpte yüksek devirle (2700-3000 rpm de 10-

12dk) santrifüj edilir ve üç katman oluşur: tüpün alt kısmında RBC'ler, üst 

kısmında PPP ve aradaki tabakada ‘’fibrin clot’’ (PRF pıhtısı) elde edilir. 

Ortaya çıkan PRF, dikkatli bir şekilde sıkıştırıldıktan sonra bir membran olarak 

da kullanılabilir. 

 

3.1.  I-PRF (enjekte edilebilir PRF) 

 
Miron ve arkadaşları, PRF ekstraksiyonu için kullanılan bir Duo 

Santrifüj (çalışmada kullanılan cihaz) kullanarak oda sıcaklığında 700-800 

rpm'de 3 dakika (60 x g) antikoagülansız tüplerde 10 mL tam kan ile i-prf elde 

etti(Dohan Ehrenfest ve ark., 2014).  

i-PRF'nin sadece beyaz kan hücreleri ve trombositleri değil aynı 

zamanda kök ve endotel hücrelerini de içerdiği düşünülmektedir. Bu nedenle, 

yalnızca bir trombosit konsantresi olarak değil, bir "kan konsantresi" olarak 

düşünülür(Dohan Ehrenfest ve ark., 2014). 

 

 

4. PRP ve PRF KARŞILAŞTIRILMASI 

 

PRP 7 gün boyunca bazı büyüme faktörlerinin salınımını sağlar ve bu 

salınım uygulamanın ilk gününde maksimumdur. PRF'de ise büyüme 

faktörlerinin sürekli salınımı 21 gün boyunca gözlenir ve 7 günde pik yaparak 

büyüme, periodontal proliferasyon, farklılaşma ve rejenerasyondan sorumlu 

hücrelerin migrasyonunu sağlar(Carroll R, Arnoczky S, Graham S, 2005). 

PRF'deki fibrin matrisi anjiyogenezi yönlendirir ve bağışıklık için doğal 

destek sağlar. Ayrıca epitel hücrelerinin ve fibroblastların metabolizmasını 

etkileyerek yara bölgesine göçlerini kolaylaştırır(Choukroun J, Adda F, 2000). 

PRP ve PRF'deki büyüme faktörü miktarı benzer olduğu halde, PRF'de 

daha fazla kemik yeniden şekillenmesi gözlendi; Bunun nedeni, PRF'deki 

büyüme faktörlerinin daha yavaş salınmasıdır(He ve ark., 2009). 
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5. PRF KULLANMANIN AVANTAJLARI 

 

PRF kullanımıyla ilgili literatürde aşağıdakiler gibi bazı avantajlar 

bildirilmiştir: 

• Hazırlanması, tek adımda santrifüjleme ile basitleştirilmiş ve etkili bir 

tekniktir, ücretsiz ve tüm klinisyenler için açık bir şekilde erişilebilir(Dohan ve 

ark., 2007; Simonpieri ve ark., 2012). 

• Hastanın kendi kan örneği ile elde edilir(Choukroun ve ark., 2006). 

• En aza indirilmiş kan manipülasyonu(Kang ve ark., 2011). 

• Dışardan trombin eklenmesini gerektirmez çünkü polimerizasyon, 

herhangi bir immünolojik reaksiyon riski olmaksızın tamamen doğal bir 

süreçtir(Kang ve ark., 2011). 

• Aktivitelerini nispeten daha uzun süre koruyabilen ve doku 

rejenerasyonunu etkili bir şekilde uyarabilen büyüme faktörleri içeren doğal bir 

fibrin çerçevesine sahiptir(Wu ve ark., 2012). 

• Amaca göre tek başına veya kemik greftleri ile kombinasyon halinde 

kullanılabilir(Simonpieri ve ark., 2012). 

• Aşılanmış kemiğin iyileşme oranını artırır(Choukroun ve ark., 2006). 

• Bir membran olarak kullanıldığında, donör saha cerrahi prosedüründen 

kaçınır ve erken yara iyileşmesi döneminde hasta rahatsızlığının azalmasını 

sağlar(Jankovic S, Aleksic Z, Klokkevold P, Lekovic V, Dimitrijevic B, 2012). 

• PRF ile ilgili çalışmalar, PRP'ye kıyasla daha etkili olduğunu ve nihai 

klinik sonuçları üzerinde daha az tartışma olduğunu göstermektedir(Simonpieri 

ve ark., 2012). 

 

6. PRF KULLANMANIN DEZAVANTAJLARI  

 

PRF aşağıdakiler gibi bazı dezavantajlar sunabilir: 

 

• Otolog kan olduğu için mevcut alınabilecek miktar 

düşüktür(Choukroun ve ark., 2006). 

• PRF protokolünün başarısı, esas olarak kanın alındıktan hemen sonra 

santrifüj edilmesi ve kullanımına bağlıdır(Dohan ve ark., 2006b). 

• Pıhtı polimerizasyonu elde etmek için cam kaplı bir tüp kullanma 

ihtiyacı(Dohan ve ark., 2006c). 

• Kan alımı için gerekli olan iğne uygulamaları nedeniyle tedavinin olası 

reddi. 

• PRF manipülasyonu için klinisyenin minimum deneyimine ihtiyaç 

duyar(Gupta V, Bains BK, Singh GP, 2011). 
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7. PRF’nin DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM ALANLARI 

 

• sinüs lifting prosedürlerinde 

• soket koruma işlemlerinde 

• PRF membran; lokalize veya çoklu diş eti çekilmelerinde, koronale 

veya laterale kaydırılan flep ile çekilme olan bölgenin kapatılmasında 

kullanılır.  

• Kistik kavitelerin dolumunda  

• Kombine endo-perio lezyonlarında, furkasyon ve kemik içi defektlerde  

• Sekonder yara iyileşmesinde 

 

8. SONUÇ 

 

Sonuç olarak trombositten zengin ürünler içerdikleri büyüme faktörleri 

ve sitokinler sayesinde iyileşen dokuların anjiyogenezini hızlandırarak doku 

iyileşmesinde kullanılabilirler. Ameliyat sırasında veya öncesinde hızlı ve 

kolay hazırlığı sayesinde zaman kaybetmez ve klinik kullanıma uygundur. 

Trombosit içeren bu ürünler, ameliyat sırasında ve sonrasında donör ve alıcı 

bölgelerdeki kanamaları azaltır. Rejeneratif ve adeziv özelliği ile aşılama 

materyalleri ile birlikte kullanılabileceğini araştırmalar göstermiştir. Ayrıca 

PRF uygulamasının ağrı azaltıcı olarak alanımızda kullanılabilir bir yöntem 

olduğu, ucuz olduğu, hasta kanından elde edilen otolog bir biyomateryal 

olduğu, güvenilir ve kolay uygulanabildiği saptanmıştır.  

In vitro ve in vivo çalışmalar, PRF'nin tek başına veya diğer 

biyomalzemelerle kombinasyon halinde kullanımına ilişkin çelişkili bulgular 

olmaksızın güvenli ve ümit verici sonuçlar göstermiştir. Hem tıpta hem de diş 

hekimliğinde kullanılmasının birçok avantajı ve olası endikasyonları vardır. Şu 

anda, trombositten zengin fibrin, düşük riskler ve tatmin edici klinik sonuçlar 

ile kabul edilen minimal invaziv bir teknik gibi görünmektedir. Yapılan yeni 

araştırmalarla bu ürünlerin kullanım alanları genişletilebilir ve etki 

mekanizması daha iyi öğrenilebilir. 
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GİRİŞ 

 

Dişeti büyümesi, marjinal ve yapışık dişeti veya interdental papillanın 

patolojik olarak yaygın veya lokal büyümesi olarak tanımlanabilir ( Lauritano 

ve ark., 2020).  

Diş eti büyümesinin etiyolojisi beş ana başlıkta toplanabilir:  

•İnflamatuar büyümeler   

• İlaca bağlı büyümeler  

• Sistemik hastalıklarla birlikte görülen büyümeler  

• Neoplastik büyümeler  

• Hatalı büyümeler ( Jain, 2019).  

 İlaca bağlı diş eti büyümesi olarak adlandırılan ve daha önce ilaca bağlı 

diş eti hiperplazisi olarak da bilinen ilaca bağlı diş eti büyümesi, diş eti 

dokusunun amaçlanan hedef organ olmadığı diş tedavisi dışındaki kullanımlar 

için verilen bazı ilaçların bilinen bir yan etkisidir (Tungare ve Paranjpe, 2023). 

Bu tür büyümeler klinik olarak ödemli, kanlı ve morumsu kırmızı renkte 

görünen diş eti bağ dokusunun hiperplazisi ile karakterize olmakla birlikte en 

sık gözlendiği bölgeler maksiller ve anterior mandibular bukkal taraflardaki 

keratinize mukozadır (Casu ve ark., 2022). İlaca bağlı diş eti büyümesi en 

yaygın olarak erkek çocuklarda ve ergenlerde görülür (Tungare ve Paranjpe, 

2023). İlaca bağlı diş eti büyümesi, hastanın yaşam kalitesini kötüleştirerek, 

çiğnemede değişikliğe, telaffuz problemlerine, estetik problemlere, dişetinde 

şişlik ve kanama gibi problemlere neden olabilmektedir. Bu tarz büyümeler, 

ağız boşluğunda artan birikinti nedeniyle hasta için önemli bir rahatsızlık 

yaratır ve aynı zamanda ağız kokusuna ve ileri periodontal sorunlara yol açar 

(Casu ve ark., 2022). 

20'den fazla ilaç diş eti büyümesi ile ilişkili bulunmuştur (Lauritano ve 

ark., 2019), ancak diş eti büyümesine sebep olan ilaçlar temel olarak üç tipe 

ayrılmaktadır ve bu ilaçlar, immünosüpresif ajanlar (örneğin Siklosporin), 

antiepileptikler (örneğin Fenitoin) ve kalsiyum kanal blokerleridir (örneğin 

Nifedipin) ( Liu ve ark., 2022; Ganesh ve ark., 2016). Tüm ilaca bağlı dişeti 

büyümelerinde ortak olan klinik özellikler, anterior diş etinde daha sık meydana 

gelme eğilimi; genç yaş gruplarında daha yüksek oranda görülme; ilaç 

kullanımından sonraki 3 ay içinde başlama; ve ataşman kaybı ile ilişkilerinin 

olmamasıdır (Sundaram ve ark., 2018). Bu ilaçlar, benzer mekanizmalarla başta 

diş eti bağ dokusu olmak üzere periodonsiyumu etkileyerek benzer klinik ve 

histolojik bulgulara neden olurlar (Bhandari ve ark., 2022). Bu ilaçlara bağlı 

olarak gingivada meydana gelen değişiklikler yaş, cinsiyet, doz, ilaç kullanım 

süresi, kullanılan diğer ilaçlar, ağız hijyenini koruma yeteneği, lokal faktörlerin 

rolü ve kronik olarak uygulanan ilaçlarla metabolik olarak başa çıkmak için 

konağın genetik olarak belirlenmiş kapasitesi ve diş eti fibroblastlarının bu 

ilaçlara tepkisi gibi durumlardan etkilenmektedir (Ganesh ve ark., 2016). İlaca 

bağlı diş eti büyümelerinde diş etinde değişikliklere neden olan üç önemli 
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faktör, ilaç değişkenleri, plak kaynaklı inflamasyon ve genetik faktörlerdir. 

Şiddetli dişeti hiperplazisi, siklosporin-A reçetesiyle ilişkili en sık görülen yan 

etkilerden biridir (Spencer ve Seigler 1984). 

 

1. SİKLOSPORİN A’nın KULLANIM ALANLARI 

 

Siklosporin A, 1971'de Norveç tübüler mantarları Tolypocladium 
inflatum ve Cylindrocarpon lucidum'dan izole edilen siklik bir peptittir ve 

immünomodülatör özellikleri ilk olarak 1976'da tanımlanmıştır (Tillmann ve 

ark., 2022). Tolypocladium inflatum gams mantarı, kayda değer bağışıklık 

bastırıcı etkisi ve son derece düşük toksisitesi ile günümüzde hala fermantasyon 

yoluyla ticari ölçekte CsA üretimi için kullanılmaktadır (Ponnaiyan ve ark., 

2015). Siklosporin A, organ nakli olan hastalarda organ reddini önlemek için 

ve tip 1 diyabet, romatoid artrit, sedef hastalığı, sıtma, eroziv liken planus, 

multipl skleroz ve ülseratif kolit gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde 

immünosüpresif bir ajan olarak kullanılan hidrofobik, siklik bir endekapeptittir 

(Ricardo ve ark., 2019). Siklosporin, bir organ naklinden sonra en sık reçete 

edilen immünosupresif ilaçtır ( Tungare ve Paranjpe, 2023; Ponnaiyan ve ark., 

2015). CsA, organ nakilleri sırasında T-helper hücre proliferasyonunu büyük 

ölçüde azaltır, böylece alıcı vücut donör dokuyu başarılı bir şekilde kabul eder 

( Paulson, 2009). 

 

2. SİKLOSPORİN A’nın YAN ETKİLERİ 

 

İlacın transplantasyon tıbbı, gastroenteroloji, dermatoloji, romatoloji, 

nefroloji ve diğer alanlar gibi çeşitli disiplinlerdeki geniş uygulaması, 

potansiyel yan etkilerin iyi bilinmesini gerektirir (Tillmann ve ark., 

2022). Hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, hirsutizm, renal disfonksiyon, 

enfeksiyon, malignite, nörotoksisite ve dişeti büyümesinin siklosporin ilacının 

sık görülen yan etkileri olduğu bildirilmektedir (Aral ve ark., 2015) ve alveoler 

kemik kaybının da bu ilacın önemli bir olumsuz yan etkisi olduğunu gösteren 

inandırıcı kanıtlar vardır (Poojar ve ark., 2017). Bu yan etkilerden ilaca bağlı 

diş eti büyümesi dikkate alınmalıdır, çünkü bu, hastaların yaşam kalitesi 

üzerinde büyük bir yük oluşturur ve ağız diş sağlıklarını bozar (Wagner ve ark., 

2022). 

 

3. SİKLOSPORİN A’ya BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİNİN 

KLİNİĞİNE BAKIŞ 

 

CsA ile indüklenen dişeti büyümesi ilk olarak 1981'de Calne ve 

arkadaşları tarafından gözlenmiş olup 1983'te Rateitschak–Pluss ve arkadaşları 

ve Wysocki ve arkadaşları tarafından  böbrek nakli hastalarında belgelenmiştir 
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(Nanda ve ark., 2019). Siklosporin A kaynaklı diş eti büyümesi çok faktörlü bir 

hastalıktır. Birçok çalışma, diş eti büyümesi ile yaş, genetik yatkınlık, 

farmakokinetik değişkenler, plakla ilişkili enflamasyon, immünolojik 

değişiklikler ve diğer ilaçların birlikte kullanımı gibi potansiyel risk faktörleri 

arasında belirli bir derecede ilişki olduğunu göstermiştir ( Luo ve ark., 2013). 

Diş eti büyümesi, immünosupresif tedavinin başlamasından 1 veya 3 ay sonra 

klinik olarak gözlemlenebilir hale gelir ve 9 ila 12 ayda bir plato fazına ulaşır: 

Başlangıçta interdental papillada lokalize bir nodüler genişleme olarak kendini 

gösterir, daha sonra dişin kronuna uzanır (yataydan dikey bir büyüme) ve 

maksiller ve mandibular frontal bölgelerin vestibüler tarafında daha sıktır 

(Lauritano ve ark., 2020). Siklosporin kaynaklı dişeti büyümesinde düşük 

fibrozis ve yüksek inflamasyon bulgusu, dişeti büyümesinin tüm biçimlerinin 

fibrotik olduğuna dair yaygın olarak kabul edilen algının tersidir (Trackman ve 

Kantarci, 2015) . Büyümelerden önce bir ağrı hissi ve parestezi gelir ve 

lezyonlar yapışık diş etinden serbest dişeti kenarına doğru ilerler (Calin ve ark., 

2017). 

 

4. SİKLOSPORİN A’ya BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİNİN 

PREVALANSI 

 

Siklosporin A'nın neden olduğu diş eti büyümesi literatürde iyi bir 

şekilde belgelenmiştir ve yaygınlığı %25-%81’dir (Narayan ve ark., 2017). Ek 

olarak, siklosporin A tedavisine tabi tutulan transplant alıcısı hastalarının %90'a 

kadarında diş eti büyümesi mevcuttur (Lauritano ve ark., 2023). CsA alan 

çocuklar, >%70'lik bir prevalans ile CsA'nın neden olduğu dişeti büyümesine 

karşı daha duyarlıdır ayrıca CsA tedavisi gören çocuklarda dişeti büyümesinin 

prevalansı (%52) erişkinlere göre daha yüksektir (Gandhi ve ark., 2020).  

 

5. SİKLOSPORİN A’ya BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİNİN 

OLUŞUM MEKANİZMASI VE HİSTOLOJİSİ 

 

CsA'nın neden olduğu dişeti büyümesi gelişiminin hücresel ve moleküler 

temelini araştıran yoğun çalışmalara rağmen, bu durumun altında yatan kesin 

mekanizma hala belirsizdir (Ponnaiyan ve ark., 2015). Siklosporin 

metabolitlerinin dişeti fibroblastları, protein sentezi, apoptoz ve kolajen üretimi 

üzerindeki doğrudan etkileri doğrulanmıştır ve ek olarak, ekstrasellüler matriks 

birikimi ile fibroblastların hiperproliferasyonunun ilaca bağlı dişeti 

büyümesine yol açtığı tahmin edilmektedir (Wagner ve ark., 2022). Doğrudan 

CsA, fibroblastların kollajen ve protein üretimini arttırır, ancak fibroblast 

proliferasyonunu ve kollajenaz aktivitesini azaltır ve interlökin-6 seviyelerini 

arttırır ve dolaylı olarak, CsA, güçlü bir kollajen sentezi inhibitörü olan 

interferon-gamayı azaltabilir (Michelle, 2023). 
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Siklosporinin ayrıca trombosit kaynaklı büyüme faktörü B gibi spesifik 

büyüme faktörlerini yukarı yönde regüle ettiği ve böylece diş etinde büyümeye 

neden olduğu bilinmektedir (Sundaram ve ark., 2018). Çalışmalar ilaca bağlı 

diş eti büyümesinde spesifik sitokinlerin, özellikle dönüştürücü büyüme 

faktörü-beta'nın (TGF-β) ekspresyonunun arttığını göstermiştir bu, hücre 

proliferasyonunu ve farklılaşmasını düzenleyen enflamatuar bir aracı olan 

TGF-β'nın, hiperplastik diş eti dokusunda hücre dışı matrisi büyütmede rol 

oynadığını düşündürür (Gau ve ark., 2013). CsA'nın epitel hücrelerinin 

morfolojisini değiştirerek ve EMT belirteçlerini düzenleyerek diş etinde tip 2 

EMT'yi indüklediği öne sürülmüştür ve insan diş eti fibroblastlarında 

(HGF'ler), çok sayıda EMT indükleyicisinin (örn. Slug12 ve Snail13) CsA ile 

uyarılan diş eti büyümesinin gelişiminde rol oynadığı kanıtlanmıştır (Lin ve 

ark., 2020). Bir çalışmada, CsA'nın dişeti fibroblastları üzerindeki EGF 

reseptörlerinin ekspresyonunu yukarı yönde regüle ettiği ve büyüme faktörüne 

hücresel yanıtı güçlendirdiği bir in vitro model önerilmiştir. Bu mekanizma 

sonuçta proliferasyon ve kollajen sentezinde artışa yol açacaktır. CsA kaynaklı 

dişeti büyümesinde gözlemlenen diş eti dokusu değişikliklerinin bir bileşeni 

olabilir (Moffitt M., 2020). Diş eti büyümesiyle ilgili teorilerde genel olarak 

hâkim kavram, siklosporin A veya metabolitlerine duyarlılıktan çok bireysel 

bir bozukluktur ve bu bulgular, diş plağındaki mikroorganizmaların istilasına 

karşı farklı diş eti duyarlılığının veya CsA’nın T hücresi bağışıklığı ile 

etkileşiminin bir sonucu olabilir (Popovska ve ark., 2023). Yardımcı/sitotoksik 

T hücrelerini hazırlayabilen dendritik hücreler, adaptif immün yanıtı 

başlatabilir ve ilaca bağlı diş eti büyümesi olan immünsuprese hastalarda 

dendritik hücre sayısının azaldığı belirtilmiştir (Türkoğlu ve ark., 2015). 

CsA kaynaklı diş eti büyümesinin histopatolojik çalışmaları, epitelyal ve 

bağ dokusunda genişleme olduğunu göstermiştir (Ricardo ve ark., 2019). 

Histolojik olarak, siklosporin tarafından indüklenen diş eti büyümesinin, 

kollajen sentezi ve birikmesinde bazı orta düzeyde antifibrotik etkilerle birlikte 

çok belirgin bir bağışıklık tepkisi göstermesi olasıdır (Ramírez-Rámiz ve ark., 

2017). Siklosporin A’nın neden olduğu diş eti büyümesinde siklosporin 

A’nın insan diş eti dokularında E-kadherin ekspresyonunu azalttığı ,bazal 

membran yapısının bozulmasına ve fibrotik patolojiye katkıda bulunan 

epitelyal ve bağ dokusu katmanları arasındaki etkileşimin artmasına yol açtığı 

gösterilmiştir (Yang ve ark., 2017). 

 

6. SİKLOSPORİN A’ya BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİNİN 

TEDAVİSİ 

 

Klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar, siklosporin ile tedavi edilen 

hastalarda diş eti büyümesinin insidansı ve boyutunun çeşitli faktörlerin 

etkileşimine bağlı olduğunu göstermektedir, bunlar plak kontrolü, dişeti 

enflamasyonu seviyesi, periodontal yıkımın boyutu, siklosporin tedavisinin 
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dozu ve süresi, ilacın ve metabolitlerin plazma ve doku konsantrasyonları, 

hastanın yaşı ve belki de altta yatan tıbbi durumdur ve Siklosporin A kullanımı 

ile diş eti büyümesi arasındaki güçlü ilişki, CsA tedavisinin 3-6 ay gibi erken 

bir sürede kesilmesi ile hastalığın gerilemesi veya tamamen azalması ile 

anlaşılmaktadır (Trackman ve Kantarci, 2015).  

Popovska ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada uygulanan siklosporin 

A hangi dozda olursa olsun(100, 125, 150 veya 175mg), hastalarda düşük 

düzeyde ağız hijyeni mevcut bulunmuş ve en yüksek plak değerleri en yüksek 

dozda siklosporin alan grupta kaydedilmiş, yani muhtemelen hastalar, birincil 

hastalık nedeniyle iyi bir ağız hijyeni uygulamak için motive olmamışlardı 

(Popovska ve ark., 2023). Diş etindeki büyüme hastaların estetik, fonksiyon, 

konuşma ve ağız hijyeni bakımlarında önemli bir etkiye sahiptir (Teshome ve 

ark., 2020). 

Dişeti büyümesini yönetmek için farklı tedavi seçenekleri önerilebilir; 

cerrahi olmayan yaklaşım ve cerrahi yaklaşım olarak kategorize edilebilirler ve 

cerrahi olmayan yaklaşım, diş eti dokusundaki inflamatuar bileşeni azaltmayı 

amaçlarken cerrahi yaklaşım, büyüme şiddetli olduğunda ve cerrahi olmayan 

tedaviden sonra da devam ettiğinde diş eti dokusunun fibrotik bileşenini 

ortadan kaldırır (Malek ve ark., 2019). Genel olarak, cerrahi olmayan tedavi, 

hafif ila orta dereceli büyümeleri olan hastalara ilk tedavi seçeneği olarak, daha 

konservatif ve daha düşük maliyetli bir seçenek olarak sunulur ve doku 

iltihabının şiddetini azaltmak için scailing ve kök yüzeyi düzleştirmesi ile 

antimikrobiyal gargara (örn. CHX glukonat) kullanılarak plak kontrolünü içerir 

ancak en iyi tedavi sonuçlarını elde etmek için plak tutucu alanların (örn. hatalı 

restorasyonlar ve kötü yapılandırılmış sabit veya hareketli protezler) tamamen 

çıkarılması zorunludur ve ek olarak, iyi ağız hijyeni uygulamak ve düzenli 

periodontal bakım ziyaretlerine katılmak, diş eti büyümesinin şiddetini 

azaltmaya yardımcı olabilir (Mawardi ve ark., 2021).  

Diş eti iltihabı, CsA'nın neden olduğu aşırı büyümenin gelişimine 

katkıda bulunan bir faktördür ve klorheksidinin yerleşik bir sıçan modelinde bir 

anti-enflamatuar mekanizma yoluyla dişeti aşırı büyümesini iyileştirdiği 

bildirilmiştir (Lin ve ark., 2015). 

İlaca bağlı diş eti büyümesinin cerrahi tedavisi için endikasyonlar 

arasında cerrahi olmayan tedavinin başarısızlığı, estetik kaygılar ve sürmekte 

olan dişlerin yumuşak dokuya gömülmesi yer alır ve cerrahi tekniğin seçimi, 

tipik olarak gingivektomi/gingivoplasti veya periodontal flep prosedürü, diş eti 

büyümesinin boyutuna, kemik kusurlarının varlığına ve yalancı cep tabanı ile 

mukogingival bileşke arasındaki ilişkiye bağlıdır (Spencer ve Seigler 1984).  

Klinisyenler invaziv prosedürlerden önce hastaların kanama eğilimlerini, 

özellikle trombosit sayısını kontrol etmelidir, ayrıca nonsteroidal 

antiinflamatuar ilaçlar, makrolid antibiyotikler ve aspirin gibi spesifik 

ilaçlardan kaçınılmalıdır, çünkü bunlar siklosporin ile etkileşime girebilir ve 
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hastaların böbrek fonksiyonlarını bozarak serum seviyesini yükseltebilir 

(Chang ve ark., 2018). 

Klinik olarak, zayıf plak kontrolü olan hastalarda indükleyici ilaçların 

etkilerinden dolayı daha şiddetli diş eti büyümesi olacağı açıktır ve normalde 

enflamasyon, dokular iyileşene kadar bir onarım sürecinin aktivasyonunu 

destekler ancak siklosporin A bu fizyolojik sürece müdahale edebilir (Ramírez-

Rámiz ve ark., 2017). 

Siklosporine bağlı olumsuz yan etkiler ortaya çıktığında, 

hipertansiyonun kötüleşmesi durumunda antihipertansif tedavinin uzatılması, 

hirşutizm veya diş eti büyümesi durumunda lazer cerrahi prosedürleri, 

takrolimusa geçiş veya siklosporinin tam olarak kesilmesi önerilmektedir 

(Tillmann ve ark., 2022). Bununla birlikte, bir immünosüpresanın aniden 

kesilmesi, organ nakli başarısızlığı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir bu 

nedenle, siklosporinin daha iyi bir alternatif ile ikame edilmesi önerilmiştir 

(Sundaram ve ark., 2018). Anamnez aldıktan sonra ilaç ile diş etinin durumu 

arasında bir ilişki olduğunu düşündüğümüzde, mümkünse bu ilacı başka bir 

ilaçla değiştirmek için ajanı reçete eden uzmanla iletişime geçilmesi zorunludur 

(Fornaini ve Rocca, 2012). Takrolimus, siklosporine alternatif bir 

immünsupresan olarak büyük potansiyele sahip olduğu gösterilen bir makrolid 

molekülüdür, siklosporin ile karşılaştırıldığında benzer yan etkilere sahiptir, 

ancak diş eti büyümesi söz konusu olduğunda, sonuçlar farklı görünmektedir 

çünkü çeşitli  araştırmalar ,takrolimus kullanımı ile siklosporin kullanımından 

daha az diş eti büyümesi ilişkisini göstermiştir (Bharti ve ark., 2013). Sınırlı 

çalışmalar takrolimus ile düşük diş eti büyümesi oranları 

göstermiştir, prevalans %0 ile %29 arasında değişmektedir (Kendall ve ark., 

2017). 

Azitromisin (Zithromax; AZI), renal transplant alıcılarında siklosporin 

kaynaklı dişeti hiperplazisini azaltmak için vaka çalışmalarında bildirilen bir 

makrolid antibiyotiktir (Michelle M., 2023). 3 ila 5 günlük azitromisin 

tedavisinin dişeti büyümesini iyileştirdiği gösterilmiştir. Son yıllarda yapılan 

bir çalışma azitromisinin, siklosporin A'nın indüklediği dişeti büyümesi olan 

hastalarda dişeti büyüme indeksini ve sondalamada kanamayı azaltmada klinik 

olarak etkili olduğunu göstermiştir (Teshome ve ark., 2020). Ancak bazı 

siklosporin kaynaklı hiperplazi vakaları azitromisine dirençlidir ve bu durum 

muhtemelen farklı bireylerde değişen fibroblast alt popülasyonları temelinde 

açıklanabilir (Sundaram ve ark., 2018).  

 

7. SONUÇ 

 

İlaca bağlı dişeti büyümesi, böbrek transplantasyonu sonrasında CsA 

kullanan hastalarda önemli bir problemdir ve dişeti büyümesi beslenmeyi 

zorlaştırır ve görünümü olumsuz yönde etkiler. İlaca bağlı dişeti büyümesinin 

tüm formları için ideal tedavi, neden olan ajanın kesilmesi veya ikame 
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edilmesidir ayrıca titiz profesyonel bakım ile birlikte plak kontrolü, genellikle 

büyümenin klinik yönlerinin iyileşmesine yol açar (Pilloni ve ark., 1998). 

Olumsuz estetik ve bozulmuş fonksiyon, ilaca bağlı dişeti büyümesinin varlığı 

ile ilişkilidir ve bu vakaların kapsamlı tedavisi doğası gereği multidisiplinerdir 

ve diş hekimleri ve hekimler öncelikle lokal faktörlerin ortadan kaldırılması ve 

rahatsız edici ilacın kesilmesi dahil olmak üzere cerrahi olmayan yaklaşımı göz 

önünde bulundurmalıdır ve cerrahi olmayan yaklaşım etkili değilse, 

gingivektomi veya periodontal flep prosedürleri şeklindeki periodontal cerrahi, 

büyümüş diş etini etkili bir şekilde tedavi edebilir (Camargo ve ark., 2001). 

Ancak cerrahi tedavi sonrası rekürrens oranları yüksektir (Kazancıoğlu ve ark., 

2013). 

CsA’ya bağlı diş eti büyümesinin oluşum mekanizması, histolojisi ve 

tedavisi üzerine daha fazla çalışma gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 24 

 

KAYNAKÇA 

 

Aral CA, Dilber E, Aral K, Sarica Y, Sivrikoz ON. Management of 

Cyclosporine and Nifedipine-Induced Gingival Hyperplasia. J Clin 

Diagn Res [Internet]. 2015 Dec;9(12):ZD12-5. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26812935 

Bhandari S, Siwakoti S, Shrestha S, Gautam K, Bhandari S. Drug-Induced Gum 

Overgrowth With Low-Dose Amlodipine: A Case Report. Cureus. 

2022 May 23; 

Bharti V, Bansal C. Drug-induced gingival overgrowth: The nemesis of gingiva 

unravelled. J Indian Soc Periodontol. 2013;17(2):182–7. 

Calin AM, Debita M, Dragomir R, Stefanescu OM, Budacu C, Szalontay AS. 

Treatment methods conditioned by the gravity of drug-induced gingival 

hyperplasias. Rev Chim. 2017;68(11):2618–22. 

Camargo PM, Melnick PR, Pirih FQM, Lagos R, Takei HH. Treatment of drug-

induced gingival enlargement: Aesthetic and functional considerations. 

Periodontol 2000. 2001;27(1):131–8. 

Casu C, Murgia MS, Orrù G, Scano A. Photodynamic therapy for the successful 

management of cyclosporine-related gum hypertrophy: A novel 

therapeutic option. J Public health Res. 2022 Oct 1;11(4). 

Chang CC, Lin TM, Chan CP, Pan WL. Nonsurgical periodontal treatment and 

prosthetic rehabilitation of a renal transplant patient with gingival 

enlargement: A case report with 2-year follow-up. BMC Oral Health. 

2018;18(1):1–9. 

Fenitoin, Siklosporin ve Nifedipine Yanıt Olarak İlaca Bağlı Diş Eti 

Büyümesinde Bağ Dokusu Büyüme Faktörünün Rolünün 

İmmünohistokimyasal Analizi - PMC. 

Fornaini C, Rocca JP. Co2 laser treatment of drug-induced gingival overgrowth 

- Case report -. Laser Ther. 2012;21(1):39–42. 

Gandhi M, Rai E, Shirley A, Suda NK. Massive gingival bleed: A rare 

manifestation of cyclosporine toxicity. BMJ Case Rep. 2020 Dec 

22;13(12). 

Ganesh PR. Immunoexpression of interleukin-6 in drug-induced gingival 

overgrowth patients. Contemp Clin Dent. 2016;7(2):140–5. 

Gau CH, Tu HP, Chin YT, Chen RYA, Fu MMJ, Fu E. Can chlorhexidine 

mouthwash twice daily ameliorate cyclosporine-induced gingival 

overgrowth? J Formos Med Assoc [Internet]. 2013;112(3):131–7. 

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jfma.2011.12.004 

Gaur S, Agnihotri R. Is dental plaque the only etiological factor in Amlodipine 

induced gingival overgrowth? A systematic review of evidence. J Clin 

Exp Dent. 2018 Jun 1;10(6):e610–9. 

İlaca Bağlı Diş Eti Büyümesi_ Difenilhidantoin ve Gabapentinin İnsan Diş Eti 

Fibroblastları Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Pilot Çalışma - PMC. 



25 | SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

İlaca bağlı diş eti büyümesinin klinik sunumu ve yönetimi_ Bir vaka serisi - 

PMC. 

Jain AR. Drug-induced gingival enlargement. 2019;(July 2018). 

Kazancıoğlu OH, Erişen M, Demirtaş N, Türkmen A, Ak G. DİŞEtı̇Büyümesı̇ 

MeydanaGetı̇renİlaçlar VTedavı̇lerı̇. İstanbul Üniversitesi Diş Hekim 

Fakültesi Derg. 2013;47(1):66–72. 

Kendall P, Pugashetti JV, Aronowitz P. Drug-induced gingival overgrowth 

after renal transplantation. J Gen Intern Med. 2017;32(12):1406. 

Lauritano D, Martinelli M, Baj A, Beltramini G, Candotto V, Ruggiero F, et al. 

Drug-induced gingival hyperplasia: An in vitro study using amlodipine 

and human gingival fibroblasts. Int J Immunopathol Pharmacol. 

2019;33. 

Lauritano D, Moreo G, Limongelli L, Palmieri A, Carinci F. Drug-Induced 

Gingival Overgrowth: The Effect of Cyclosporin A and Mycophenolate 

Mophetil on Human Gingival Fibroblasts. Biomedicines. 2020 Jul 

17;8(7). 

Lauritano D, Palmieri A, Lucchese A, Stadyumu D Di, Moreo G. Diş Eti 

Hiperplazisinde Siklosporinin Rolü : Diş Eti Fibroblastları Üzerinde 

Bir İn Vitro Çalışma. 2023;1–9. 

Lin T, Yu CC, Liao YW, Hsieh PL, Chu PM, Liu CM, et al. miR-200a inhibits 

proliferation rate in drug-induced gingival overgrowth through 

targeting ZEB2. J Formos Med Assoc [Internet]. 2020;119(8):1299–

305. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfma.2020.04.031 

Lin YH, Yu CC, Lee SS, Chang YC. Elevated Snail expression in human 

gingival fibroblasts by cyclosporine A as the possible pathogenesis for 

gingival overgrowth. J Formos Med Assoc [Internet]. 

2015;114(12):1181–6. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jfma.2015.11.003 

Liu Y, Peng Q, Liu B, Wang Z, Cao Q. Er,Cr:YSGG Laser Therapy for Drug-

Induced Gingival Overgrowth: A Report of Two Case Series. Front 

Surg. 2022 May 24;9. 

Luo Y, Gong Y, Yu Y. Interleukin-10 gene promoter polymorphisms are 

associated with cyclosporin A-induced gingival overgrowth in renal 

transplant patients. Arch Oral Biol [Internet]. 2013;58(9):1199–207. 

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.archoralbio.2013.03.015 

Malek R, Houari B El, Kissa J. Periodontal management of cyclosporin A-

induced gingival overgrowth: A nonsurgical approach. Case Rep Dent. 

2019;2019. 

Mawardi H, Alsubhi A, Salem N, Alhadlaq E, Dakhil S, Zahran M, et al. 

Management of medication-induced gingival hyperplasia: a systematic 

review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2021;131(1):62–

72. 

Michelle M. AZİTROMİSİNİN BÖBREK NAKLİ. 2023;1–7. 



SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 26 

 

Moffitt M. Drug-induced gingival enlargement: an overview. 2020;(April). 

Nanda T, Singh B, Sharma P, Arora KS. Cyclosporine A and amlodipine 

induced gingival overgrowth in a kidney transplant recipient: Case 

presentation with literature review. Vol. 12, BMJ Case Reports. BMJ 

Publishing Group; 2019. 

Narayan Biswal B, Narayan Das S, Kumar Das B, Rath R. Alteration of cellular 

metabolism in cancer cells and its therapeutic. J oral Maxillofac Pathol. 

2017;21(3):244–51. 

Paulson F. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger. 2009;191(May 

2018):505–17. 

Pilloni A, Camargo PM, Carere M, Carranza FA. Surgical Treatment of 

Cyclosporine A- and Nifedipine-Induced Gingival Enlargement: 

Gingivectomy Versus Periodontal Flap. J Periodontol. 

1998;69(7):791–7. 

Ponnaiyan D, Jegadeesan V. Cyclosporine A: Novel concepts in its role in drug-

induced gingival overgrowth. Dent Res J (Isfahan). 2015;12(6):499–

506. 

Poojar B, Ommurugan B, Adiga S, Thomas H, Sori RK, Poojar B, et al. 

Methodology Used in the Study. Asian J Pharm Clin Res. 

2017;7(10):1–5. 

Popovska M, Pandilova M, Jovanovic R, Spasovski G. Siklosporin A ile indü 

klenen diş eti bü yü mesinde inflamasyon ve apoptozun rolü. 

2023;13(1):14–20. 

Ramírez-Rámiz A, Brunet-LLobet L, Lahor-Soler E, Miranda-Rius J. On the 

Cellular and Molecular Mechanisms of Drug-Induced Gingival 

Overgrowth. Open Dent J. 2017;11(1):420–35. 

Ricardo LH, do Prado RF, Carvalho YR, da Silva Peralta F, Pallos D. 

Cyclosporine A – Induced gingival overgrowth and proliferating cell 

nuclear antigen expression in experimental periodontitis. J Oral Biol 

Craniofacial Res. 2019;9(1):86–90. 

Spencer KC, Seigler DS. Short Report. Phytochemistry. 1984;23(10):2365. 

Sundaram G, Ramakrishnan T, Parthasarathy H, Raja M, Raj S. disease : A 

cross ‑ link of sorts ! 2018;20(May):113–8. 

Teshome A, Girma B, Aniley Z. The efficacy of azithromycin on cyclosporine-

induced gingival enlargement: Systematic review and meta-analysis. 

Vol. 10, Journal of Oral Biology and Craniofacial Research. Elsevier 

B.V.; 2020. p. 214–9. 

Tillmann FP, Harth A, Özcan F, Jörres A. Cyclosporine A-Induced Conchal 

Hyperplasia with Nasal Obstruction in a Patient with Membranous 

Nephropathy. Am J Case Rep. 2022;23. 

Trackman PC, Kantarci A. Molecular and clinical aspects of drug-induced 

gingival overgrowth. J Dent Res. 2015;94(4):540–6. 

Tungare S, Paranjpe AG. İlaca Bağlı Diş Eti Büyümesi. 2023;1–11. 



27 | SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Türkoʇlu O, Gürkan A, Emingil G, Afacan B, Töz H, Kütükçüler N, et al. Are 

antimicrobial peptides related to cyclosporine A-induced gingival 

overgrowth? Arch Oral Biol. 2015;60(3):508–15. 

Wagner G, Sievers L, Tiburcy M, Zimmermann WH, Kollmar O, Schmalz G, 

et al. Impact of Immunosuppressive Drugs on Fibroblasts: An In Vitro 

Study. J Clin Med. 2022 Jun 1;11(11). 

Yang F, Lu J, Yu Y, Gong Y. Epithelial to mesenchymal transition in 

Cyclosporine A-induced rat gingival overgrowth. Arch Oral Biol 

[Internet]. 2017;81(February):48–55. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.archoralbio.2017.04.024 



SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 28 

 

 



29 | SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

 
PANETH HÜCRELERİ 

 

Dr. Süreyya ÖZDEMİR BAŞARAN3 
 
 

 

 

 

 
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D. Diyarbakır/TÜRKİYE, E-mail: 

sureyyabsrn03@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0734-2428. 



SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 | SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

GİRİŞ 
 

Paneth hücreleri ince bağırsakta yer alan hücrelerdir. İnce bağırsak, 

besinlerin enzimatik olarak sindirildiği ve sindirim ürünlerinin 

absorbsiyonunun gerçekleştiği esas bölgedir. Duodenum, jejunum ve ileum 

olmak üzere 3 anatomik bölgeden oluşur.Bu lümenli organ içeten dışa doğru 

tunica mukoza, tunica submukoza,tunica muskularis eksterna ve seroza 

tabakalarından oluşur.Tunica mukoza tabakası ise lamina epitelyalis(tek katlı 

prizmatik epitel), lamina propria ve lamina muskularis mukozadan 

oluşmaktadır.İnce bağırsağın emilim yüzey alanı submokoza ve mukozanın 

oluşturduğu doku ve hücre özelleşmeleriyle arttırılmaktadır.Bu yüzey  

özelleşmeleri plika sirkülarisler, villuslar ve mikrovillüslardır.Villuslar, ince 

bağırsağın tüm yüzeyini kaplayan,  mukozanın lümene doğru 0,5-1,5 mm 

uzunluğunda parmak şeklinde uzantılarıdır (Ross ve Pawlina,2013). 

Bağırsak bezleri (Lieberkühn kriptaları) lamina propriya boyunca uzanan 

basit tübüler yapıdadırlar ve bu tübüler bezler villusların tabanında bağırsağın 

lümenine açılırlar. Bağırsak mukoza epitelinde başlıca; 

• Enterositler (absorbsiyon) 

• Goblet hücreleri (Tek hücreli mukus salgılayan bez) 

• Paneth hücreleri (Antimikrobial maddeler salgılayarak doğal 

bağışıklığı sağlamak) 

• Enteroendokrin hücreler (Çeşitli hormonları üretmek) 

• M hücreleri (Mikrofold hücreleri-lamina propriyadaki lenf 

nodüllerinin yüzeyini kaplar) 

• İntermediyer hücreler 

• Farklılaşmamış hücreler (Kök hücreler) yer alır 

(Eşrefoğlu,2016). 

 

1. PANETH HÜCRELERİNİN ÖZELLİKLERİ 
 

İlk olarak Paneth hücreleri 1872'de Gustav Albert Schwalbe ve  1888 

yılında da  Joseph Paneth tarafından incelenmiş ve ince bağırsağın Liberkühn 

kriptalarının tabanında yer alan  epitel hücreleri olarak tanımlanmıştır (Özatik 

ve ark.,2012). Her kriptte yaklaşık 5-15 paneth hücresi bulunmaktadır.Bu 

kriptalardaki paneth hücre sayıları insanlarda, bağırsaklardan aşağıya doğru 

ilerledikçe artış göstermektedir (Creamer,1967; Bry ve ark.1994). Bu hücreler 

bazen az sayıda normal kolonda da bulunmaktayken bazı patolojik durumlarda 

mide ve kolonda sayıları artabilmektedir. Kısaca Paneth hücreleri, ince 

bağırsağın doğal florasının düzenlenmesinde yer alan, asidofil granüllü, 

piramidal şekilli ve protein özellikte salgı yapan hücre özelliğindedir(Ross ve 

Pawlina,2013). 
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2. EMBRİYONİK KÖKENİ 
 

Memelilerde sindirim sisteminin epiteli endodermden gelişirken, kaslar, 

hematopoetik hücreler ve bağ dokusu mezodermden gelişir. Erken dönemde ön 

bağırsağın endodermi, bağırsak tüpünün kendinden farklı hücre tipleri üretme 

yeteğine sahiptir.Bağırsağın bölgesel biçimlenmesi, bağırsak endodermiyle 

çevresindeki visseral mezodermin sonic hedgehog(SHH) sinyal yoluyla 

etkileşiminin gerçekleşmesiyle başlar. SHH sinyali ortabarsağın kaudal 

sınırında ve bütün sonbarsak boyunca mezodermdeki HOX genlerini 

indükleyerek ince barsak, çekum, kolon ve kloaka gibi kısımlara değişimin 

gerçekleşmesini sağlar (Sadler,2017). Gelişimin 9. Haftasında mezenşimal 

dokunun üstteki çok katlı yüzey epiteline doğru ilerlemesiyle villuslar 

oluşur.Bu süreçte epitel de tek katlı prizmatik özellik kazanır.Üçüncü  ayın 

sonundan itibaren villusların tabanında bağırsak kriptaları ve primitif bezler 

oluşur.  

 

 

 

 

 
Şekil.1 Bağırsak epitel hücre farklılaşma yolları, ISC’nin(İntestinal kök hücre) 

Wnt/Notch-Atoh1 sinyal yoluyla Paneth hücre dönüşümü, ErbB3 ile baskılama 

(Lueschow,2020) 

 
Kriptaların dibine doğru Wnt/Notch –Atoh1 sinyaline yanıt olarak 

yüksek bir mitoz oranına sahip ve tüm bağırsak yüzeyi için epitel hücrelerinin 

kaynağı olarak  hizmet eden epitelyal bağırsak kök hücreleri (ISC) 
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bulunur(Şekil.1).İntrauterin 24. haftanın sonunda bezleri oluşturan  tüm 

hücreler görülebilir. Paneth hücreleri de 11.-12. Haftalarda görülmeye başlarlar 

(Moxey ve Trier,1978)     (Eşrefoğlu,2016). 

 

Bağırsak epitelyumu yetişkin memelideki en hızlı yenilenen dokudur ve 

bağırsak kök hücrelerinden üretilen yeni hücrelerle sürekli dönüşüme 

uğrar.Kök hücreler, bağırsak kriptlerinin  tabanında veya yakınında bulunur ve 

nihai hedeflerine doğru göç etmeden önce kriptlerin tepesine yakın bir yerde 

farklılaşan yavru hücreleri sürekli olarak üretir. Farklılaşmış hücre türleri 

genellikle, absorbtif (enterositler) veya salgılayıcı (mukus salgılayan goblet, 

antimikrobiyal salgılayan Paneth, hormon salgılayan enteroendokrin hücreler 

ve kemosensör/immünomodülatör sitokin salgılayan küme hücreleri) soyuna 

ait olma işlevlerine göre gruplandırılır. Bu hücreler tipik olarak, üst villustan 

lümene dökülene kadar villus tabanından yukarı  doğru hareket etmektetir 

(Carlson,2019) (Şekil.3). Bununla birlikte, Paneth hücreleri diğer epitel 

hücrelerinden faklı olarak olgunlaştıkça yukarı doğru değilde kript tabanına 

doğru hareket eder. Ek olarak, çoğu epitel hücresi 4-5 gün içinde hızla 

yenilenirken, Paneth hücreleri 4 haftaya yakın bir zaman diliminde yenilenir 

Kriptlere inmelerini takiben Paneth hücreleri, kök hücrelerinin arasına 

dağılır(Eşrefoğlu,2016). 
 

 

 
Şekil.2 Kriptalarda bulunan kök hücrelerden bağırsak epitel hücrelerinin gelişimi ( 

Carlson,2019).       
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3. HİSTOLOJİSİ 
 

Paneth hücreleri intestinal bezlerin tabanında yer alan, eozinofilik  

granüllü, piramidal şekilli hücrelerdir. Supranükleer yerleşimli golgi aparatusu 

ve nükleus çevresinde yoğun granüler endoplazmik retikulumu bulunur 

(Şekil.2). Apikal sitoplazmadaki granüller lizozim, alfa-defensin, fosfolipaz A2 

gibi  antibakteriyel enzimler ve çinko içerir (Eşrefoğlu,2016).Paneth hücreleri 

çeşitli histokimyasal boyama yöntemleri kullanılarak görünür hale getirilir. 

Bunlar Periyodik asit Schiff boyası, eozin, floksin-tartrazin, masson trikrom ve 

metilen mavisi Azur-II olmak üzere çeşitli histokimyasal boyalardır (Porter 

veark.,2002);(Levin,1969).  

 

 
Şekil3. Paneth hücre histolojik görünümü, Hematoksilen-Eosin Boyama (Büyük apikal 

eozinofilik granüller) (Ojukwu  ve Hutchings,2022) 

 

 

4. FONKSİYONU  
 

Paneth hücreleri, ürettiği çözünür antimikrobiyal faktörlerin 

salınmasından sorumlu olan sitozolik büyük salgı granüllerinin varlığıyla 

karakterize, doğal bağışıklıkta önemli bir rol alan hücrelerdir. Paneth hücresi 

salgı granülleri başlıca α-defensinler, fosfolipaz A2 (sPLA2, Pla2g2a), lizozim 

olmak üzere lipopolisakarit bağlayıcı protein, ksantin oksidaz, matris 

metaloproteinaz 7 (MMP7) gibi antimibrobiyal maddelerle birlikte, TNF-α, IL-

1β, IL-17A, lipokinler, CD95 ligandı, IgA, CD1d, CD15 ve metalotiyonin gibi 

inflamatuar mediatörler içerirler (Ouellette,2010). Konakçı savunmasında yer 
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alan majör antimikrobiyal peptid olan  defensinlerin  iki ana alt tipi vardır.  

Nötrofiller ve Paneth hücreleri  gibi granül içeren hücrelerde α-defensiler ve 

epitel hücrelerinde β-defensinler üretilirler. İnsan Paneth hücreleri de HD-5 ve 

HD-6 olarak bilinen iki ana α-defensin üretir (Wehkamp ve ark.,2007). Bununla 

birlikte alfa-defensinlerin insan orofarinks ve ürogenital mukozasından,  fare 

deri ve testisinden de üretildiği bulunmuştur (Ayabe ve ark., 2002). Diğer bir 

antimikrobiyal faktör olan lizozim, peptidoglikanları spesifik olarak hidrolize 

eden bir glikosidazdır . Paneth hücre salgılarına ek olarak, lizozim diğer 

organların yüzey sıvısında ve ayrıca makrofaj ve nötrofil granüllerinde bol 

miktarda bulunur(14).Yine Paneth hücre granüllerinin bir bileşeni olan 

Fosfolipaz A2(sPLA2),  lipopolisakarit dahil bakteriyel ürünler tarafından 

uyarıldığında bağırsak lümenine salınır. İnce bağırsak Paneth hücrelerinden 

saflaştırılan PLA2'nin, Salmonella typhimurium ve Listeria monocytogenes'e 

karşı bakterisidal aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir, bunun da onun ince 

bağırsak mukozası savunmasındaki rolünü gösterdiği bildirilmiştir (Qu ve ark., 

1996). 

 

5. HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ 

 
Paneth hücrelerinin, normalde bağırsakta yer alırken, bazı patolojik 

durumlarda gastrointestinal kanalın başka bir lokasyonunda ortaya çıkması 

durumu paneth hücre metaplazisi olarak tanımlanır..Bu metaplastik hücreler 

başta mide olmak üzere akciğer, trakeobronşiyal sistem, pankreatiko-biliyer 

kanal ve ürogenital sistemde görülür. Notch'un midede tipik olarak parietal 

hücre kaybı ve kronik enflamasyondan kaynaklanan prekanseröz ve 

metaplastik durumlarla ilgili olabileceği öne sürülmüştür(Mutoh ve ark., 

2006).Yine normal mide mukozasında fizyolojik olarak bulunmayan Math1'in 

ekspresyonunun, bağırsak metaplazisinde artmış olduğu gösterilmiştir 

(Demitrack ve Samuelson,2016). 

Paneth hücresi ile ileal Crohn hastalığı arasında genetik, mikrobiyolojik 

ve fonksiyonel olarak çok yönlü bağlantı olduğuna dair kanıtlar vardır. Paneth 

hücresine ilişkin ilk ipucu, (ileal) Crohn hastalığı ile açıkça ilişkili olan ilk gen 

olan NOD2'nin Paneth hücrelerinde yoğun bir şekilde eksprese edildiğinin 

gözlemlenmesiydi(Lala ve ark.,2016).Ayrıca ileal Crohn hastalığının temel bir 

özelliğinin HD5 ve HD6 gibi alfa-defensinlerin  ekspresyonunun azalmasıdır. 

Bu bulgu bazen Paneth hücre sayısının azalması ile paralellik gösterirken, aynı 

zamanda hasarlı bir mikrobiyomun sonucu da olabileceği belirtilmiştir 

(Wehkamp ve ark.,2005). 

Paneth hücrelerinin ve nekrotizan enterokolitle (NEC) ilişkili birçok 

hipotez oluşturulmuştur. Denesel çalışmalarda Paneth hücrelerinin tahribatının 

bakteriyel istilaya, yoğun inflamasyona, pnömatozis intestinalise ve 

submukozada damar tıkanıklığına yol açtığı ve kript tabanından başlayıp 

yukarıya doğru ilerleyen patofizyolojik bir durumun oluştuğu gösterilmiştir 
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(McElroy,2013). Genel olarak Paneth hücresi, epitel ile yakından ilişkili olan 

mikrobiyotanın düzenlenmesinde, kök hücre bütünlüğünün korunmasına ve 

inflamasyon düzeyinin düzenlenmesine  kadar bağırsak homeostazında kritik 

bir rol oynar. Bu hücrelerinin bozulması, bağırsak epitelinin yalnızca kendisini 

yabancı istilacılardan koruma yeteneği üzerinde değil, aynı zamanda bağırsağın 

büyümesini ve gelişmesini destekleme yeteneği üzerinde de önemli bir etkiye 

sahip olabilir. Bu işlevler, disbiyotik bir mikrobiyomla ilişkili gelişmekte olan 

bir bağırsak sistemine sahip prematüre bebeklerin olgunlaşmamış bağırsakları 

için önemli etkiye sahiptir.. Bu nedenle, Paneth hücre bozulmasının, mekanik 

olarak NEC benzeri yaralanmanın gelişimi ile bağlantılı olabileceği 

düşünülmüştür (Lueschow,2020). 
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GİRİŞ 

 

Pankreas, sindirim enzimlerini üretmesi görevi ile ekzokrin ve 

hormonları üretmesi görevi ile de endokrin fonksiyon gösteren karışık bez 

yapısında bir organdır. Organın parankimi, kendisini çevreleyen ince bağ 

dokusu yapısındaki kapsül aracılığı ile lobüllere ayrılmaktadır. Kapsül altında 

yerleşim gösteren ekzokrin bölge, seröz asinus ve boşaltım kanallarından 

meydana gelmektedir. Her asinus içeriğini interkalar kanallara boşaltmakta, bu 

küçük yapılı kanalların başlangıç hücreleri ise pankreasa özgü olan ve asinus 

lümenine doğru genişleyen sentroasiner hücreler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnterkalar kanallar, ana pankreatik kanala (Wirsung kanalı) katılmadan önce ise 

sırası ile intralobüler ve interlobüler kanallar ile birleşmektedirler. Yapısını 

kısaca bu şekilde özetleyebileceğimiz ekzokrin pankreas;  proteaz, α-amilaz, 

lipazlar ve nükleazların da aralarında bulunduğu sindirim enzimlerini 

üretmekten sorumludurlar. Pankreasın bu ekzokrin salgı mekanizması ise 

duedonumun enteroendokrin hücrelerince üretilen kolesistokinin ve sekretin 

gibi polipeptid yapısındaki enzimler aracılığı ile düzenlenmektedir (Ross, 

M.H., Pawlina, W., 2014). 

 

 

 
Şekil 1: Pankreas adacıkları Britannica,2023 
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1. ENDOKRİN KISIM 
 

Pankreasın endokrin kısmı olan Langerhans adacıkları bütün organ 

içerisine dağılmış multihormonal mikroorganlardır ve ekzokrin pankreas içine 

gömülmüş yuvarlak hücre topluluklarını oluştururlar. İnsan pankreasında, 

kuyruk bölgesinde biraz daha fazla olmak üzere bir milyondan fazla adacık 

bulunabilir. Çoğu adacık 100-200 mikrometre çapında olup birkaç yüz hücre 

içerir. Zengin kan akımına sahip, soluk renkli hücrelerden meydana gelmiş, 

düzensiz sferoidal kümeler şeklindedir. Adacıklar, retiküler liflerden yapılı ince 

bir kapsül ile çevre asinuslardan ayrılmıştır, fakat bu ayrılma belirgin değildir. 

Hematoksilen-Eozin ile hazırlanmış preparatlarda adacık hücreleri soluk renkte 

görülür. Bu hücreler poligonal şekle sahiptir. Düzensiz kordonlar şeklinde 

dizilmişlerdir ve aralarında kan kapillerleri bulunur. Adacık hücrelerinin 

içerdikleri salgı granüllerini belirlemek için özel boyama metodları uygulanır, 

bu özel boyalarla çeşitli tipte hücrelerin bulunduğu görülür; 

 

 

• Alfa ( A ) Hücreleri: Granülleri alkolde çözülmez, 

• Beta ( B ) Hücreleri: Alkolde çözünür granüllere sahiptir, 

• Delta ( D ) Hücreleri: Granülleri Mallory azan ile maviye boyanır, 

• C Hücreleri: Az sayıda olan C hücreleri granül yönünden 

fakirdir.(Cabrera O, Berman D ve ark., 2006) 

Ayrıca PP (F) (Pankreatik Polipeptid) hücreleri, G hücreleri, Delta1 (D1) 

hücreleri ve Enterokramaffin (EC) hücreleri de Langerhans adacıklarında yer 

almaktadır. 

Mikroskobide bütün adacık hücrelerinin düzensiz poligonal şekilli 

oldukları görülür. Merkezi yerde bulunan sferikal çekirdekleri belirgin 

kromatine sahiptir, sitoplazmalardaki mitokondriyonlar çubuk şeklindedir ve 

Golgi apparatus küçüktür. Elektron mikroskopide ise sitoplazmik granüler 

yönünden hücreler arasında belirgin farklılıkların olduğu izlenir (Özoğul C., 

2014) 

 

2. LANGERHANS ADACIĞININ MAJÖR HÜCRELERİ  

 
Alfa (A) Hücreleri: Glukagon salgılayan alfa hücreleri genellikle 

adacığın periferinde yerleşim gösterir ve adacık hücrelerinin % 20’sini 

oluşturur. Granülleri oldukça fazladır ve uniform büyüklüğe sahiptir (250 nm 

çapında). Bir membran ile çevrili olan bu granüllerin merkezi oldukça denstir, 

periferinin ise daha az dens olduğu görülür. Çekirdek sıklıkla düzensiz 

şekillidir. Mallory azan tekniği ile granüller parlak kırmızı, Gomori aldehit 

fuchsinve poncean teknikleri ile de koyu kırmızı-pembe boyanırlar. Sekresyon 

devresine bağlı olarak granül sayısı hücreden hücreye farklılık gösterir (Mense 

ve Rosol., 2018) 
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Şekil 2. Langerhans adacığı histolojik görünümü (Jain D, Hrudka J.,2023) 

 

Beta ( B ) Hücreleri: İnsülini salgılayan beta hücreleri adacıkta merkezi 

yerleşim gösterir ve bütün hücrelerin çoğunluğunu oluştururlar (adacık 

hücrelerinin % 70’ini oluştururlar). Mitokondriyonları çok sayıda küçük ve 

sferikal şekillidir. Granülleri oldukça fazladır ve yaklaşık 300 nm çapa 

sahiptir.(Menscher Antony L,2016 ) Granüller gevşek bir membran ile 

çevrelenmişlerdir. Granüllerin dens kristallin merkezleri sıklıkla dörtgen 

şeklindedir. Kristallin olan merkezi bölgenin şekli değişik hayvan türlerinde 

farklıdır. Beta hücreleri granülleri Mallory-azan boyası ile portakal renginde, 

Gomori Aldehyde Fuchsin ve Poncean teknikleri ile de koyu mavi-mor 

boyanırlar. 

Delta (D) Hücreleri: Adacığın periferinde yerleşirler ve tüm hücre 

populasyonunun % 5’ini oluştururlar. Somatostatin salgılayan delta hücreleri A 

hücreleri arasında yer alırlar; fakat granülleri A (alfa) hücreleri granüllerinden 

daha az homojen ve daha az denstir. Çapları 350 nm’dir. Buradaki granüller 

daha büyüktür, bağımsız hücreler olabilirlerse de araştırıcılar bu hücrelerin alfa 

hücrelerinin varyasyonlarını simgelediklerine inanırlar (Eşrefoğlu M., 2021) 

 

3. LANGERHANS ADACIĞININ MİNÖR HÜCRELERİ  
 

C Hücreleri: Yedek ya da dinlenme evresi hücreleri olabilen C hücreleri 

alfa veya beta hücrelerine differansiye olabilirler. C hücreleri sayıca az olup, 

beta hücreleri arasında merkezi olarak bulunurlar. Soluk boyanan bu hücreler 

ya çok az granül içerirler ya da hiç içermezler. Fonksiyonları bilinmemektedir 

fakat rezerv hücre olabilecekleri düşünülmektedir. 
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D1 hücreleri: D hücrelerinin bir varyantı olan bu hücreler 150-200 nm 

çapında homojen granüllere sahiptir. 

F (PP) hücreleri: Pankreas başı adacıklarında yaygındır ve 180 nm 

çapta küçük, homojen veziküllere sahiptir. Bu hücre tipi adacıkların dışında, 

asinar hücreler arasında ve pankreatik duktusun epiteli içerisinde de 

bulunabilir. 

G hücreleri: Langerhans adacıklarında dağılmış ve 300 nm çapta 

granüllere sahiptir. 

Enterokromaffin (EC) hücreleri: Adacıklarda da yer almasına karşın 

daha çok ekzokrin asinus ve duktular komponentlere dağılmışlardır. 

 

Bütün endokrin hücre tipleri genellikle kapillerlerle yakın yerleşim 

gösterirler. Granüllerinin çoğunluğu kapillerlere komşu bölgede yerleşmiştir. 

Bazal laminanın kalınlaşmasına sebep olan hastalıklar hücreleri kolaylıkla 

inaktive etmektedirler. Her bir hücre tipi farklı bir hormon salgılar. B hücreleri 

insülin salgılar. Bu hormon özellikle kas ve karaciğer hücreleri başta olmak 

üzere hücre membranlarına etki ederek hücre içerisine glukoz girişini sağlar ve 

böylece kan şeker seviyesinde azalma meydana gelir. B hücreleri gerçekte 

preproinsülin sentezlerler. Preproinsülin C terminal kısmından 23 amino asit 

kopması ile proinsüline çevrilir. Proinsülin 35 amino asitten meydana gelmiştir. 

Dolayısı ile amino asit sayısı insülinden daha fazladır. Birbirine peptid bağları 

ile bağlı 35 amino asit Golgi apparatusta immatür veziküllere parçalanır ve 

insülin ile C peptid meydana gelir. İnsülin 21 amino asitten oluşan bir A zinciri 

ve 30 amino asitten oluşan bir B zinciri içerir. Bu zincirler birbirlerine iki 

disülfit bağları ile çinko kompleksi şeklinde bağlanmıştır. Granül içerisindeki 

insülin konsantrasyonu çinko kompleksi ve protein presipitatları ile birlikte 

bulunmasından dolayı osmotik aktivitesinde azalmaya sebep olur. Uzun süre 

yeterli miktarda insülin üretilmediğinde diabetes mellitus (şeker hastalığı) 

denilen hastalık meydana gelir. Bu hastalıkta B hücrelerinin sayılarında da 

belirgin bir azalma görülür. B hücrelerinde gözlenen tümörlerde (insülinoma) 

çok sayıda B hücresi oluşur. Bunun sonucunda da insülin seviyesi normalden 

daha fazla olur. İnsülin salınımı kan şeker düzeyinin artması ile uyarılır. Kan 

şeker seviyesindeki yükselme kısmen, duodenum ve jejunumdaki bezlerin orta 

katlarında yerleşen hücreler tarafından salgılanan gastro inhibitör polipeptid 

(GIP) ve A hücreleri ile ilişkilidir. İnsülin stimülasyonunu takiben gastrik asit 

ve pepsin sekresyonunun inhibisyonu gözlenir (Mescher Antony L. ,2019) 

A hücreleri glukagon sentezlerler. Glukagon esas olarak karaciğer 

hücrelerinden olmak üzere, hücrelerden glikojenolizis sonucunda glukoz 

salınmasına neden olur. Böylece kan şeker seviyesi yükselir. A hücrelerinin 

aynı zamanda Adrenokortikotrophic hormon (ACTH), endorfin ve endorfin 

prekürsörleri gibi diğer aktif peptidleri de salgıladıkları düşünülmektedir 

(Ionescu-Tirgoviste, C., Gagniuc, P. A.ve ark., 2015). 



45 | SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

D Hücreleri somatostatin hormonunu salgılarlar. Somatostatin insülin, 

glukagon ve pankreatik polipeptid (PP) hormonlarının salınımını inhibe eder ve 

muptemelen bu hormonun etkisi parakrin tarzda oluşmaktadır. 

D1 hücreleri vazoaktif intestinal peptid (VIP) hormonunu salgılarlar. Bu 

hormon glukagon hormonu gibi glikojen yıkımına sebep olur. VIP aynı 

zamanda mide asit sekresyonunu inhibe ederek barsağın hareket ve salgılama 

aktivitelerini etkiler. VIP barsak mukozasından elektrolit ve su sekresyonunu 

uyarır ve kan damarlarının genişlemesine sebep olur (Kim A, Miller K ve ark. 

2009). 

PP hücreleri Pankreatik polipeptid hormonu üretir ve midede enzim 

sekresyonunu uyarır. G hücreleri gastrin salgılarlar. Gastrik motiliteyi ve HCl 

yapımını stimüle eder. 

EC hücreleri sekretin, motilin ve substans P salgılarlar. Sekretin; 

pankreatik sıvı ve enzim sekresyonunu stimüle eder. Motilin; gastrik ve 

intestinal motiliteyi arttırır. Substans P’nin fonksiyonu ise hala 

anlaşılamamıştır(Mense MG., Rosol TJ., 2018). 
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GİRİŞ 

 
Tıbbi ve aromatik bitkiler; sağlığı sürdürmek veya hastalıkları 

iyileştirmek için ilaç olarak kullanılabilirler. Tıbbi bitkiler, medikal, beslenme, 

kozmetik, vücut bakımı, tütsü veya dini törenler gibi alanlarda kullanılırken, 

aromatik bitkiler, hoş koku ve besinlere tatlandırma amaçlı kullanılmaktadır 

(Arslan ve ark., 2015). Tıbbi ve aromatik bitkiler; gıda, ilaç, kozmetik ve 

baharat gibi birçok kullanım amaçları olan ve insanlık tarihinin başlangıcından 

itibaren benzeri amaçlarla kullanıldıkları bilinen bitkilerdir. Söz konusu 

bitkilerin bir kısmı doğadan toplanır. Diğer bir kısmının ise üretimi 

yapılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin en önemli özelliği tedavi amaçlı 

kullanımlarıdır ve tedavi amaçlı kullanılan bitkilerin önemli bir kısmı doğadan 

toplanmaktadır. Bitkilerle tedavi; geleneksel tedavi, tamamlayıcı tedavi, doğal 

tedavi gibi farklı isimlerle dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır. 

Tedavide bitkilerin kullanıldığına ait ilk kayıtlara M.Ö. 5000’lerde 

Mezopotamya uygarlığında rastlanmıştır. Burada 250 bitkisel drogun 

kullanıldığı tespit edilmiştir (Demirezer, 2010). Hakkâri’nin güneyindeki 

Kuzey Irak Şanidar Mağarası’nda 1957 yılında yapılmış olan kazılarda bulunan 

ve bir şamana ait olduğu düşünülen mezarda, civanperçemi, kanarya otu, gül 

hatmi, peygamber çiçeği, ebegümeci ve deniz üzümü gibi bitkilerin bulunduğu 

tespit edilmiştir. Günümüzden 60 bin yıl öncesine ait olan mezarda bulunanlar, 

-şimdilik- bitki- insan ilişkisinin başlangıcına ait ilk veri olarak kabul 

edilmektedir. Burada ki en önemli konu, bu bitki türlerinin tıbbi bitki olarak 

bugün de hala önemli olmasıdır. Ölülerini gömmeye başlayan bir toplumda, bu 

bitkilerin ölen kişinin tekrar yaşama döndüğünde kullanacağı düşüncesiyle 

mezara konulduğu tahmin edilmektedir (Kendir ve Güvenç, 2010).    

Geleneksel tıpta çok sayıda bitki uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

Bazıları, etkinliklerini doğrulamak için yeterli bilimsel veri (örneğin, çift-kör 

denemeler) olmasa da işe yarıyor gibi görünmektedir. Bu tür bitkiler şifalı 

bitkiler olarak nitelendirilmelidir. "Doğal veya biyolojik kökenli ham ilaçlar" 

terimi, eczacılar ve farmakologlar tarafından tıbbi özellikleri olan bütün 

bitkileri veya bitki parçalarını tanımlamak için kullanılır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin günümüzde; gıda, kozmetik, boya, tekstil, 

ilaç, tarım gibi birçok alanda kullanımları yaygınlaşmıştır. Ülkelerin 

gelişmişlik düzeyine göre bitkilerin tedavi amaçlı kullanımları farklılık 

göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde insanların %80’ i bitkisel ürünlerle 

tedavi olmakta Orta Doğu, Asya ve Afrika’daki bazı ülkelerde bu oran %95’ e 

kadar çıkmaktadır. Buna karşın gelişmiş ülkelerde ise bu oran daha da azdır. 

Mesela Almanya’da bu oran %40-50’lerdeyken, ABD’de %42, Avustralya’da 

%48 ve Fransa’da ise %49’u bulmaktadır (Acıbuca ve Budak, 2018). Geri 

kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde 2.5milyara yakın bir nüfusun modern 

ilaçlardan yararlanamadığı bilinmektedir. Modern tıptan faydalanamayan 

insanlar başta bitkilerle tedavi olmak üzere, Geleneksel Çin Tıbbı (TCM), 
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Ayurveda, Tibet tıbbı, Unani tıp, Akupunktur, Şaman tıbbı, Kaplıca tedavisi 

gibi alternatif çözümlere başvurmaktadırlar. Bu tedavilerin bir kısmı bazı 

ülkelerde tıp eğitimi içinde yer almaktadır. Ve diplomalı doktorlar tarafından 

uygulanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu ülkelerdeki tıbbi bitkilerin 

kullanılmasını hem ekonomik sebeplerle ilaçlara alternatif olarak düşünmekte 

hem de ülkelerin kendi kültürleri ve doğal kaynakları ile uyumlu bir sağlık 

teknolojisi geliştirmelerini ve gelişmiş ülkelere bağımlı olmaktan 

kurtulmalarını sağlayabilmeleri açısından önemli bulmaktadır (Heide, 1991, 
Zhang, 2013).  DSÖ tarafından yapılan çalışmada dünyada tedavi amaçlı ve 

baharat olarak kullanılan bitkilerin sayısının 20.000 civarında olduğu 

raporlanmıştır. Doğada yetişen 300’e yakın bitki ailesinden yaklaşık 1/3’ü 

uçucu yağ asidi içermektedir. Lamiaceae ailesine ait bitkilerdeki (Origanum, 

Thymus, Ocimum, Mentha, Rosmarinus, Sideritis, Salvia) uçucu yağlar bazı 

mayalar ve bakterilerin gelişimlerini engeller. Bu özellikleri sayesinde de 

yiyeceklerin doğal koruyucusudurlar.  

Bitkilerden ekstraktlar hazırlanarak ilaç olarak kullanılması, Çin’de 

M.Ö. 2700 yıllarına kadar dayanmaktadır. Dünya ülkelerinde olduğu gibi 

ülkemizde de bitkiler hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Deneme 

yanılma yöntemiyle bulunmuş bu bitkiler halk arasında şifalı bitkiler olarak 

adlandırılmaktadır. Anadolu halkının yabani bitkileri ilaç olarak kullanması 

çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır.  Bunun kanıtı olarak Hitit dönemine 

ait tıbbi tabletlerde bulunan reçete formülleri gösterilmektedir. Bu reçetelerden 

500 kadarının ticari üretiminin yapıldığı kaydedilmiştir. Türk farmakopisine 

kayıtlı bitki sayısı ise 140 civarında iken aslında halk arasında tıbbi amaçlı 

kullanılan bitki sayısı çok daha fazladır (Çenet ve Toroğlu, 2006., Yiğit ve 

Benli, 2005).  Bugüne geldiğimizde 2019 yılının aralık ayında Çin’de tespit 

edilen COVİD-19 virüsünün dünya geneline yayılması ile 2020 yılının mart 

ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) ilan edilmiştir. 

Bu salgın dünya genelinde 1,5 milyonu aşan insan ölümüne neden olmuş ve 

ölümler her geçen gün artış göstermiştir. Bu kapsamda 2020 yılında yapılan 

çalışmalara göre, tıbbi ve aromatik bitkiler ve bunların ihtiva ettikleri etken 

maddeler ile in vivo çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarda insan klinik 

denemelerden veriler elde edilecek. Bu verilerin ışığında, COVİD-19’a karşı 

doğal terapötik ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayacağının umulduğu 

belirtilmektedir (Şekeroğlu ve Gezici, 2020). Bitki ve baharatlar doğal 

antioksidan kaynağıdırlar. Bunların kullanımlarını araştıran çalışmaların sayısı 

gittikçe artmaktadır (Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 2020., Dorman ve 

ark., 1995). Bitkilerdeki uçucu yağ ve uçucu yağ bileşenlerinin farmakolojik 

özellikleri incelenmekte olup tıp, kozmetik ve endüstriyel alanlarda 

kullanılabilmelerinin yararlı olabileceği düşünülmektedir (Tomaino ve ark., 

2005). Sentetik antioksidan ve koruyucuların yerine kullanılabilecek, bitkilerin 

özünden elde edilebilecek doğal antioksidan ve antimikrobiyal çalışmaları 

üzerinde yoğun bir ilgi oluşmuştur (Kırbağ ve Zengin, 2006).   
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Türkiye zengin bir floraya sahip olması nedeniyle oldukça fazla bitki 

türünü bünyesinde barındırmaktadır. Yaklaşık olarak 11000 civarında bitki 

taksonu vardır ve bunlardan 500 kadarı alternatif tıp için kullanılmaktadır 

(Faydalıoğlu ve Sürücüoğlu, 2013). 

Çeşitli hastalıkların tedavisinde, sağlığın sürdürülmesinde vb. 

durumlarda kullanılan tıbbi bitkiler günümüzde artık hastalık tedavileri dışında 

fitoterapi, eczacılık, gıda, baharat, kozmetik, boya, ziraat gibi çeşitli alanlarda 

da kullanılmaktadır (Göktaş ve Gıdık, 2018).  Bitkisel ilaç, işlenmemiş ya da 

işlenerek kullanılabilir. Bir veya daha fazla bitkinin etken maddesinin 

bileşiminden oluşturulabilir. Bitkisel ilaçlar tedavi edici özelliğinin yanında 

sağlığı olumlu devam ettirici özellikte maddeler de ihtiva etmektedirler. Bu 

tanımlamaya bakıldığında, bitkisel ilaçların işlenmemiş bitkisel materyal, 

işlenmiş bitkisel materyal ve tıbbi şifalı ot (herbal) ürünleri olmak üzere 3 çeşidi 

olduğunu söylemek mümkündür (Hakverdi ve Yiğit, 2017). Ancak bu 

tanımlama, bir ilaç ürününün kimyasal bileşeni olan etken maddenin izole 

edildiği ya da sentezlendiği durumları ve etkili maddenin tanımlandığı yerleri 

kapsamamaktadır (Van Overwalle, 2007).  Tıbbi ve aromatik bitkiler 

denildiğinde bitkiler, etken madde ve tüketim alanları olmak üzere çok büyük 

bir alandan bahsedilmektedir. Bu bakımdan bugün standart hale gelmiş bir 

gruplandırılması bulunmamaktadır. Familyalarına, içerdikleri etken maddelere, 

tüketim ve kullanımlarına, yararlanılan organlarına ve farmakolojik etkilerine 

göre gruplandırılırlar. Ancak, en yaygın yapılan gruplandırma etken 

maddelerine göre yapılan gruplandırmadır. Tıbbi aromatik bir bitkinin terapide 

kullanılabilmesi için kodekslere (Farmakope) kayıtlı olması gerekir. Kodeksler 

her ülkenin kendi gereksinimlerine göre hazırlanmış resmi kitaplardır ve 

bugüne kadar yurdumuzda dört kodeks (1930, 1940, 1948 ve 1974) 

hazırlanmıştır (World Health Organization (WHO), 1998). 

 

1. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TIBBİ AROMATİK 

BİTKİLER 

 
Bitkilerin dağılışı yeryüzünde eşit değildir. Örneğin tropik bölgeler bitki 

çeşitliliği bakımından en zengin bölgelerdir. Kutuplara doğru gidildikçe tür 

sayısı azalmaktadır. Bitkisel tür çeşitliliği bakımından en zengin yerler Güney 

Amerika’nın kuzey kesimleri ve Endonezya takımadalarıdır (Ceylan, 1995).  

Dünyada bilinen çiçekli bitki tür sayısının 422 000’dir ve bunların 72 000 

tanesinden tıbbi amaçlı faydalanılmaktadır. En fazla bitki türü sayısı sırasıyla 

Çin, ABD ve Hindistan’dadır (Anonim, 2016). Tedavi amaçlı kullanılan 

bitkilerin %85’den fazlası sadece bir veya birkaç ülkede kullanılmaktadır. Yani 

yaygın değildir. Bu bitkilerden sadece 500 kadarı farmakopelerde yer 

almaktadır. Dünya bilinen tıbbi bitki sayısı 4-6 bin iken ticareti yapılan tür 

sayısı da üç bin civarındadır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TAGEM, 

2021). Öteki taraftan konuya sadece tıbbi bitkiler olarak bakılmamalı çünkü 



SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 52 

 

gıdalarımıza tat, aroma, lezzet ve çeşni vermek amacıyla kullanılmalarının yanı 

sıra, kozmetikte kullanılan bitkiler, boya bitkileri, hatta süs ve kuru çiçekçilikte 

kullanılan bitkiler de bu alanda değerlendirilmelidir. 

Organik Tarım Araştırma Enstitüsü (FİBL-IFOAM) tarafından 

yayınlanan The World of Organic Agriculture 2020 raporunda, 186 ülkenin 

2018 yılı verisine göre toplam 2,8 milyon organik üretici olduğu ve üretici 

sayısında Hindistan’ın birinci sırada yer aldığı belirtilmiştir. 2018 yılında 

toplam 71,5 milyon hektar alanda organik üretim gerçekleştirilmiştir. Bu oran 

2017 yılı ile kıyaslandığında yüzde 2,9'luk bir artış yaşandığı anlaşılmıştır. Bu 

alan içerinde organik tıbbi ve aromatik bitki üretimi 2017 yılına göre %16,9 

artış göstererek 286,4 bin hektar alanda üretilmiştir. IFOAM göre yabani bitki 

toplama organik yasalarla düzenlenmiştir. Bununla birlikte 2018 yılında 35 

milyon hektar alandan arıcılık dahil doğadan toplama yoluyla organik üretim 

yapılmıştır. Bu alanın 3,4 milyon hektarı tıbbi ve aromatik bitkilere aittir (T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ve TAGEM, 2021). 

 

 
Kaynak: FAO, 2020 

Şekil 1: Dünya kahve üretim miktarı (bin ton) 

 

Küresel çapta kahve üretimine bakıldığında üretimin büyük bir kısmı 

Brezilya tarafından yapılmaktadır (Şekil 1). 2018 yılına göre 2019 yılında bir 

azalma gözlense de 2020 yılında üretim 4 milyon tona kadar yaklaşmıştır. Bunu 

takiben kahve üretimine büyük oranda katkısı bulunan diğer ülkeler Vietnam, 

Endonezya, Kolombiya ve Honduras’tır. 
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Kaynak: FAO, 2020 

Şekil 2: Dünya çay üretim miktarı (bin ton) 

 

Çay üretimi Tıbbi Aromatik Bitkiler kapsamındaki diğer türlerle 

kıyaslandığında dünya çapında ikinci sırada yer almaktadır. FAO verileri 

incelendiğinde çay üretiminde ilk sırayı Çin almaktadır (Şekil 2). 2000’den 

2020 yılına doğru sürekli bir artış gözlenmiştir. Bunu Hindistan, Kenya, Sri 

Lanka ve Türkiye takip etmektedir. 
 

  
Kaynak: FAO, 2020 

Şekil 3: Dünya anason, rezene, kişniş üretim alanı (bin ha) 

 

Anason, rezene, kişniş üretiminde Hindistan küresel üretimin yarısından 

fazlasını karşılasa da 2020’ de ani bir düşüş gözlenmiştir (Şekil 3). Bu tıbbi 

aromatik bitkilerin (TAB)’ların üretimini Hindistan ile birlikte Meksika, İran, 

Çin ve Türkiye takip etmektedir. 
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Kaynak: FAO, 2020 

Şekil 4: Dünya baharatlar üretim miktarı (bin ton) 

 

Baharat üretiminde de yine ilk sırada Hindistan yer almaktadır. Üretimin 

yarısından fazlasını Hindistan karşılamaktadır (Şekil 4). Türkiye ise baharat 

üretiminde ikinci sırada bulunmaktadır. Hindistan ve Türkiye dışında Çin ve 

Endonezya’da Dünya baharat üretim ihtiyacını karşılamaktadır. Yine de 2020 

yılında en büyük artış Bangladeş’te görülmektedir. 

 

 
Kaynak: FAO, 2020 

Şekil 5: Dünya piper cinsi biberler (karabiber vs.) üretim miktarı (bin ton) 
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Vietnam Piper cinsi biberler (karabiber vs.) üretim alanında üçüncü 

sırada yer almasına rağmen dünya toplam üretiminde birinci sırada yer 

almaktadır. Brezilya ikinci sırada bulunurken Endonezya, Hindistan, 

Bulgaristan’da da bu üretim yapılmaktadır (Şekil 5). 

 

 

 
Kaynak: FAO, 2020 

Şekil 6: Dünyada bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim miktarı (bin ton) 

 

 

Bazı TAB’ ların küresel anlamda üretimi incelendiğinde büyük bir farkla 

ilk sırayı zencefilin aldığı görülmektedir. Bunu takiben tarçın, haşhaş, kenevir 

ve vanilya üretimlerinin yıllara göre değişimi kaydedilmiştir. Zencefil 

üretiminin özellikle 2019, 2020 yıllarında önemli ölçüde arttığı gözlenmiştir. 

Tarçın, vanilya ve kenevir üretim oranları hemen hemen değişmezken nane 

üretiminin 2020 yılında düşüş yaptığı görülmektedir. 

“Flora of Turkey and The East Aegean Islands” ın verilerine göre 

Türkiye 174 familyaya ait 1251 cins ve 12.000’den fazla türe ve tür altı 

çeşitliliğine sahiptir (Schippmann ve ark., 2006, Davis 1965-1985).  Bu 

çeşitliliklerin çoğu ülkemizde doğal olarak bulunurken, 234’ü yabancı kaynaklı 

ve kültür bitkisidir (Davis ve ark., 1988, Güner ve ark., 2000) Bütün Avrupa 

kıtasında yaklaşık olarak 12.000 kadar bitki çeşitliliği olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda ülkemizde ki bitki örtüsü çeşitliliği ne kadar fazla olduğu 

görülmektedir (Ekim ve ark., 1989) Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitkilerin 

sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu bitkilerin sayısının 500 

civarında olduğu tahmin edilmektedir. Buna ek olarak ta 200 kadar tıbbi ve 

aromatik bitkinin ihraç potansiyelinin olduğu bilinmektedir (Erik ve Tarıkahya, 

2004, Ekim ve ark., 2000, Baytop, 1999). Kullanılan ve ticareti yapılan bitkisel 
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drogların sayısının 1.900 olduğu DSÖ tarafından yapılan araştırma sonuçlarına 

göre belirtilmektedir (Aydın, 2004). DSÖ tahminlerine göre dünya nüfusunun 

%80’i, Afrika nüfusunun ise %95’i tıbbi bitkilere dayalı tedavi yöntemlerini 

kullanmaktadır (WHO, 1979).  DSÖ, modern tıbba destek olması için 

gelişmekte olan ülkelerin geleneksel tedavi yöntemlerinin kullanımının 

yaygınlaşması ve standardizasyonu için “2001–2005 yılı Geleneksel Tıp 

Stratejileri” programı başlatmıştır (Başer, 2005).  Yine DSÖ tarafından elde 

edilen verilerine göre Japonya’da doktorların %60-70’i hastalarını geleneksel 

ilaçlarla tedavi etmekte ve bunları tavsiye etmektedir (WHO, 1998). Çiçekli 

bitkilerden sadece %15’i üzerinde kimyasal ve farmakolojik araştırmalar 

yapılmıştır (WHO, 1979).  Yeryüzündeki tüm bitki türleri düşünüldüğünde son 

derece düşük olan bu oran, bitkilerin, farklı ilaç şekillerinde kullanılmaları için 

oldukça büyük bir kaynak oluşturduklarını bir kez daha vurgulamaktadır 

(WHO, 2002). Bütün bu bilgiler göz önüne alındığı zaman, ülkemizin bu 

konuda büyük bir çalışma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir (Tarakçı, 

2006). Ülkemizdeki bitki çeşitlerinin 1000’e yakın kısmından farklı şekillerde 

yararlanıldığı bilinmekte ayrıca 400 kadarının da ticaretinin yapıldığı tahmin 

edilmektedir (Arslan, 2014). Dünya da üretimi ve ekimi yapılan bitkiler 

yanında ülkemizdekileri de inceleyecek olursak bu bitkilerin çoğunun doğadan 

toplandığı bilinmektedir. Kültürü yapılan bitkiler ise Tablo 1’ de verilmektedir. 

Bu veriler 2014/2021 yılları arasında tarımı yapılan bazı tıbbi ve aromatik 

bitkilere ait üretim rakamlarıdır. Bu tablo incelendiğinde, kültürü yapılan ve dış 

ticaretimizde önemli bir yere sahip olan bitkilerin ilk sıralarında maydanoz, 

haşhaş, kimyon, kekik, gül(yağlık) ve anason ürünlerinin geldiği 

anlaşılmaktadır. 2016 yılında yaklaşık 15 bin tonluk kekik üretimi yapılmıştır. 

2021 yılına gelindiğinde bu miktar 21 bin tona kadar çıkmıştır. Dünya’da 

haşhaş ekimi Birleşmiş Milletler Teşkilatı denetiminde yapılmakta olup, yasal 

ana üretici ülkeler Türkiye, Hindistan, Avustralya, Fransa, İspanya ve 

Macaristan’dır. Türkiye ve Hindistan Birleşmiş Milletler Teşkilatınca 

geleneksel haşhaş üreticisi ülkeler olarak kabul edilmektedir (TMO, 2015). 

Türkiye de toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler Orman Genel Müdürlüğü 

tarafından odun dışı orman ürünleri olarak değerlendirilmektedir. Odun dışı 

orman ürünleri olarak değerlendirilen bu bitkilerden üretimi özel teknik 

gerektirmeyen defne, kekik, çiçek soğanları, sumak, ıhlamur gibi ürünler köylü 

ve kooperatiflerine satılmaktadır. 2015 yılında 21 634 ton defneyaprağı, 2 119 

ton kekik, 758 ton laden, 614 ton keçiboynuzu, 578 ton adaçayı, 490 ton mersin 

yaprağı, 278 ton kuşdili (biberiye), 133 ton tavşanmemesi, 65 ton orman 

gülü,48 ton ıhlamur toplanarak satılmıştır (anonim,2017b). 

Anlaşıldığı üzere Türkiye de odun dışı orman ürünleri olarak 

değerlendirilen bitkilerin kırsal alanlarda yaşayan insanlara alternatif bir gelir 

olmakla birlikte ekonomiye katkı sağladıkları da görülmektedir. 2014 yılındaki 

veriler incelendiğinde odun dışı orman ürünlerinin Türkiye ekonomisine katkısı 
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635 milyon TL, aynı dönemde orman köylülerine katkısı ise 168 milyon TL 

olduğu belirtilmiştir (Anonim, 2017c). 

 
Tablo 1: Türkiye’de üretimi yapılan bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim (ton) 

miktarları 

Kaynak: (TÜİK,2021) 

 

Türkiye’de, tıbbi ve aromatik bitkilerden bazıları odun dışı bitkiler 

kapsamında değerlendirilirken bir kısmı da organik tarım kapsamında 

üretilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2015 yılında 

yayınladığı verilere göre 46 ilde organik tarım kapsamında 5 300 ton tıbbi ve 

aromatik bitki üretimi yapılmış olup, Çizelge 3’te organik tarım kapsamında 

üretilen bazı tıbbi ve aromatik bitkilere ait üretim rakamları verilmiştir. Buna 

göre doğadan toplanan ürünlerde en büyük payı Defneyaprağı (1 026 ton), 

Kekik (1 390 ton), Kuşburnu (370 ton) ve Adaçayı (255 ton) almaktadır. 

Organik tarım kapsamında üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler Gül (722 

ton), Haşhaş (509 ton), Kimyon (240 ton), Rezene (98 ton), Oğul otu (92 ton) 

ve Kekik (78 ton) ön sıralarda yer almaktadır. Bu ürünler dışında Goji Berry (4 

ton), Deve dikeni (2 ton), Hayıt (9 ton), Papatya (5 ton), Zahter Otu (5 ton), 

Karabaş Otu (2 ton) gibi bitkiler de organik tarım kapsamında doğadan 

toplanmıştır (Acıbuca ve Budak, 2018) 

  2014 2015 2016 2019 2020 2021 

Haşhaş 16 223 30 730 16 550 27 288 20 542 21 037 

Kimyon 15 570 16 897 18 586 20 245   13 926  8 386 

Kekik 11 752 12 992 14 724 17 965 23 866 21 174 

Anason 9 309 9 050 9 491 17 589 10 716 6 936 

Rezene 2 289 1 461 2 464 4 655 4 365 2 503 

Kişniş 1 11 42 12 188 253 

Süpürge otu 2 010 2 078 1 883 1 961 1 788 1 911 

Şerbetçi otu 1 832 1 869 1 846 1 800 1 908 1 861 

Adaçayı 19 80 411 1 233  1 271 1 848 

Gül (yağlık) 10 831 9 483 12 267 16 560  18 202 18 020 

Lavanta 297 400 747 1 462 3 499 6 108 

Çemen 218 491 914 645 713 816 

Maydanoz 58 351 57 728 58 190 92 954 97 760 

108 

604 

Nane 14 700 14 945 15 550 16 011 23 471 26 438 

Roka 8 791 9 110 10 185 13 654 15 045  27 350 

Tere 8 732 9 236 6 985 6 629 8 352 8 785 
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2. TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN ÜRETİMİ 

 
 Sanayileşmeden kaynaklanan kitle üretimi sorunundan ilaç sanayide 

diğer alanlar gibi etkilenmiş ve bu sebepten sentetik ve yarı sentetik ilaçların 

tüketimi ve üretimi artmış ve bunu takiben bitkisel ürünlerin kullanımı da 

azalmıştı. Ancak son yıllarda sentetik ilaçların özellikle ciddi yan etkilere sebep 

olmasından dolayı ve ekonomik sıkıntılar oluşturduğu için bitkilerle tedavi 

tekrar gündeme gelmiştir. Bitkisel tedaviye böyle bir ihtiyaçla başlamış, arz 

talep arttığı için bugün özellikle gelişmiş ülkelerde bitkisel kökenli ilaç ve 

kozmetik sanayi sektörü hızla gelişmeye başlamıştır [43]. 

 

2.1.1. Doğadan Toplama (Odun Dışı Orman Üretimi) 

 
 Ülkemizde doğadan toplamalar Orman kanununun 37. maddesi gereği a) 

Muhammen bedelle satılmaktadır: Üretim programı olan reçine, sığla yağı, 

çıra-çıralı çam kökü ve şimşir ile özel üretim tekniği nedeniyle topraklı ve 

topraksız fidan ve ağaç üretim öncesi satış yapılarak alıcılarca üretilmektedir 

ya da tarife bedelli satılmaktadır. Dünya pazarları ve ilaç sanayi etken madde 

miktarı ve kalitesi yüksek ürünleri talep etmektedirler. Günümüzde Türkiye’de 

yeterli miktarda standart ve kaliteli ürün temini doğal bitkilerin toplanmasıyla 

mümkün olamadığı için bu bitkilerin düzenli olarak kültür üretimi ve ıslah 

çalışmalarıyla istenilen niteliklere ulaştırılması gerekmektedir (Faydaoğlu, E., 

ve Sürücüoğlu, 2011). 

 

2.2. Kültür Yolu ile Üretim 

 
 Ülkemizin iklim ve toprak çeşitliliği bakımından zengin olması birçok 

tıbbi bitkinin doğal olarak yetişmesine ve kültüre alınmasına olanak 

sağlamaktadır. Birçok tıbbi bitki, özellikle aromatik bitkiler, ev bahçelerinde, 

tek veya karışık ürün olarak tarlalarda ve az da olsa plantasyon bitkisi olarak 

yetiştirilmektedir (Arslan ve ark., 2015). Tıbbi ve aromatik bitkileri kültür 

yoluyla yetiştirme çalışmalarında türlerin ikincil madde içerikleri dikkate 

alınmalı, bitkilerin genetiği ve kalıtımı ile ilgili sonuçlar incelenmeli, ayrıca 

doğal olarak yetiştiği ekolojik koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

koşullar dikkate alındığında birim alandan daha yüksek verim ve daha saf 

droglara sahip ürünler elde edilebilecektir. Türkiye’de üretimi yapılan tıbbi ve 

aromatik bitkileri sadece ham drog olarak değil, bu bitkilerden elde edilebilecek 

uçucu yağlar ve ekstreleriyle bir fark yaratılabilir. Tıbbi aromatik bitkilerin 

üretiminde toprak, bitkisel materyal, ekim/dikim, hastalık, zararlı ve yabancı ot 

kontrolü (biyolojik kontrol tavsiye edilir), gübreleme, mekanizasyon, sulamaya 

dikkat edilmeli ayrıca alet ve ekipmanlarda herhangi bir bulama olasılığı için 

hijyen koşullarına uyulması gerekmektedir. Bunların dışında personel, ürünün 

hasadı, kalitesi, kurutulması, paketlenmesi ve pazarlanması amaçlarında 
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uygulanacak kuralların; bitkilerin özellikleri dikkate alınarak en yüksek 

verimde ve kaliteli, standartlara uygun etken madde içeren, insan sağlığına 

zararlı herhangi bir bulama ve kirlenmeye neden olmayacak şekilde seçilmesi 

ve uygulanması gerekir (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). Bir başka uygun 

metot da biotopun ve toprakların korunması dikkate alınarak doğal popülasyon 

avantajlarından faydalanmaktır. Örneğin, doğal olarak büyüyen bitkilerin 

popülasyonlarına zarar vermeden, kontrollü olarak toplanmasıdır. Bu üretimin 

alternatif koşullarda desteklenmesini ve floranın korunmasını sağlar. Örneğin 

defne bitkisinin doğal yayılış gösterdiği alanlarda kontrollü hasadı gibi 

(Bayram ve ark., 2010). 

 

2.3. Organik Üretim 

 
 Ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe organik üretim bitkilerine ilgi daha 

da çok artmaktadır. Türkiye de yetiştirilen organik bitki ürünleri arasında 

pamuk, gül kurusu, gül yağı, gül suyu, lavanta yağı gibi kozmetikte kullanılan 

ürünler ve ilaç üretiminde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler bulunmaktadır. 

Bunların yanında organik olarak üretilen ürünler arasında adaçayı, anason, 

kekik, keçiboynuzu, biberiye ve rezene gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yer 

almaktadır. Bu bitkiler gerek iç pazar gerekse dış pazar için üretilmektedir. 

Ülkemizde Antalya, Aydın, Çanakkale, İzmir, Kütahya, Mersin, Muğla ve 

Yalova illeri bitki çeşitliliği bakımından en zengin yerlerdir. Ayrıca Adana 

biberiye, Antalya, Aydın ve İzmir kekik, Afyon anason ve kimyon, Denizli 

kapari, Isparta gül ve kekik, Manisa kapari, Muğla adaçayı üretiminde ilk 

sıralarda bulunmaktadırlar gibi (Bayram ve ark., 2010). Yönetmeliğe 

bakıldığında “Organik ürün yetiştiriciliği yaparken organik üretim materyali 

kullanılması gerekmektedir” hükmüne rağmen hala ülkemizde, herhangi bir 

tıbbi ve organik bitki türünün organik fide üretimi yapılmamaktadır. Bu 

nedenle, organik tarım esaslarının uygulanması ve sürdürülebilirliğinin devamı 

gerekmektedir. Bu durum organik üretim materyali ile üretime başlamayı 

gerektirmektedir. Böylece üretim süreci de kısaltılmış olacaktır. 

 Organik ürün potansiyeli olan ülkemizde dış satımı da yapılan TAB 

organik olarak üretilmesi son derece önemlidir. Maalesef ülkemizde tıbbi ve 

aromatik bitkilerin organik üretimine yönelik organik tohumluk üretimi ile 

ilgili herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır. Bugün tüm dünya ticaretini de 

kapsayan tıbbi aromatik bitkilerin organik tarım ürünlerinden ihtimamla 

adaçayı, maydanoz ve lavanta üretilmektedir. Mısır ve Hindistan özellikle 

baharat bitkilerini, Arjantin ise tıbbi bitkilerin çoğunu üretmektedir. Bu 

ülkelerin yanında Brezilya, Çin, Kolombiya, Kostarika, Dominik Cumhuriyeti, 

Guetemala, Endonezya, Jamaika, Türkiye, Uganda ve Zimbabve’de de tıbbi ve 

aromatik bitkilerin organik olarak üretimi yapılmaktadır (Tarakçıoğlu ve Koç, 

2005). 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Tıbbi ve Aromatik bitkilerin tarihi çok eskilere dayandığı ve günümüze 

kadar kullanımlarının devam ettiği anlaşılmıştır. Sadece geri kalmış ülkelerde 

değil gelişmiş ülkelerde de tıbbi ve aromatik bitki kullanımlarına yönelme 

artmıştır. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisinin de salgın hastalıkla 

olduğu görülmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler doğanın insanlığa bahşettiği 

bir mucize olarak düşünülmektedir. Dünyanın her yerinde üretimi yapılabilen 

ve ekonomik yöntemlerle elde edilebilen kaynaklardır. Ülkemiz de farklı iklim 

çeşitliliğine sahip olduğundan dolayı her bölgesinde çeşitli bitkiler 

yetişebilmektedir. Küresel alanda geçmişten günümüze bazı tıbbı ve aromatik 

bitkilerin üretim miktarları FAO verileri incelendiğinde grafikte artış 

gözlenmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimleri doğadan toplama, 

kültür yolu ile üretim ve organik üretim olarak gerçekleştirilir. Dünya sağlık 

örgütünün de tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimlerini desteklediği açıktır. 

Çünkü bu bitkilerin sağlık alanında hastalığı önlemede ve tedavi etmede önemli 

etkileri olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Bu yüzden bu 

alandaki çalışmalar daha çok desteklemelidir. Bilinen bitkilerin etken 

maddelerinin üretimi ile ilgili daha çok çalışmalar yapılmalı ve pratik 

yöntemler keşfedilmelidir. Daha önce incelenmemiş bitkiler üzerine de çeşitli 

çalışmalar yapılmalı etken maddelerinin molekül yapıları ve etki alanları 

incelenmelidir. Bitki üretimlerine teşvik artmalı doğal alanların yetersiz kaldığı 

veya ikim şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda kültür yolu ile üretimler 

gerçekleştirilmeli ve gerekiyorsa şartlar en iyi hale getirilmelidir. 
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GİRİŞ 

 

Şifalı bitkileri kullanan geleneksel tıp uygulaması, insanın kökeni kadar 

eskidir. Bu tür sağlık hizmetleri, Herbalism veya Botanik tıp olarak 

tanımlanmaktadır (Evans & Saunders, 2002). Dünya popülasyonları arasında 

yaşam tarzındaki artan karmaşıklık, insanlık için alternatif veya tamamlayıcı 

tıp olarak bitkisel uygulamaya atıfta bulunmayı zorunlu kılmaktadır. 

Günümüzde eskisi kadar tanınmayan bu tür bitkisel uygulamalar, geleneksel 

tıp, yerli tıp veya halk tıbbı olarak tanımlanmıştır. Dünya nüfusunun üçte ikisi 

(çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde), birincil sağlık hizmetleri olarak 

tamamen bu tür geleneksel tıbbi tedavilere güveniyor (Sumner, 2000). 

Geleneksel uygulamada kullanılan bitkilerde terapötik aktiviteye sahip olan 

biyoaktif bileşenler çoğunlukla tanımlanamamıştır ve geleneksel şifacılar 

tedavilerinin bütünsel doğasına inanmıştır. Oysa bu bitkilerin şifa verici özelliği 

içerdikleri etken maddeden kaynaklanmaktadır (Adebanjo & Adewunmi, 

1983). Bu etken maddeler bitkiden bitkiye farklılık gösterir ve farklı 

hastalıkların tedavilerinde kullanılır. Tıbbi bitkilerin içerdiği bazı aktif madde 

örnekleri şunları içerir: antrakinonlar, flavonoidler, glikozitler, saponinler, 

tanenler vs. (Chevalier, 2000). Bitkilerde bulunan bu aktif maddeler 

infüzyonlar, şuruplar, karışımlar, dekoksiyonlar, demlenmiş yağlar, esansiyel 

yağlar, merhemler ve kremler gibi farklı formlarda ekstrakte edilip ve 

kullanılmaktadırlar (sofowora, 1993). Ancak şimdiye kadar şifalı bitkiler, 

hastalıkların önlenmesinden ziyade tedavisine kullanılmıştır. Bununla birlikte, 

literatürde son zamanlarda tıbbi bitkilerin ve bunların bileşenlerinin 

hastalıkların önlenmesinde kullanımına ilişkin araştırma çalışmaları hakkında 

önemli raporlar bulunmaktadır (Herrick, 1910). Bitkisel tedavilerin bir kısmı 

bazı ülkelerde tıp eğitimi içinde bulunmakta bununla birlikte diplomalı 

doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu 

ülkelerdeki tıbbi bitkilerin kullanılmasını hem ekonomik sebeplerle ilaçlara 

alternatif olarak düşündüğünden hem de ülkelerin kendi kültürleri ve doğal 

kaynakları ile uyumlu bir sağlık teknolojisi geliştirmelerini ve gelişmiş ülkelere 

bağımlı olmaktan kurtulmalarını sağlayabilmeleri açısından önemli 

bulmaktadır (Heide, 1991, Zhang, 2013).  

Türk farmakopisine incelendiğinde kayıtlı bitki sayısı ise 140 civarında 

iken aslında halk arasında tıbbi amaçlı kullanılan bitki sayısının çok daha fazla 
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olduğu bilinmektedir (Çenet & Toroğlu, 2006, Yiğit & Benli, 2005). Çin’de 

tespit edilen COVİD-19 virüsünün dünya geneline yayılması ile 2020 yılının 

mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) ilan 

edilmiştir. Bu salgın dünya genelinde 1,5 milyonu aşan insan ölümüne neden 

olduğu ve ölümler her geçen gün arttığı için alternatif tedavi yöntemlerine 

ihtiyaç duyulmuştur. 2020 yılında yapılan çalışmalara göre, tıbbi ve aromatik 

bitkiler ve bunların içerdiği etken maddeler ile in vivo çalışmaları 

yapılmaktadır. Yapılan çalışmalardan elde edilen ve edilecek olan verilerin 

ışığında, COVİD-19’a karşı doğal terapötik ilaçların geliştirilmesine katkı 

sağlayacağının umulduğu belirtilmektedir (Şekeroğlu & Gezici 2020). 

Bitkilerdeki uçucu yağ ve uçucu yağ bileşenlerinin farmakolojik özellikleri 

incelenmekte olup tıp, kozmetik ve endüstriyel alanlarda kullanımlarından 

yararlanılmaktadır (Tomaino vd., 2005).  

Hastalıkların tedavisinde, sağlığın sürdürülmesinde vb. durumlarda 

olduğu kadar tıbbi bitkiler fitoterapi, eczacılık, gıda, baharat, kozmetik, boya, 

ziraat gibi çeşitli birçok alanda kullanılmaktadır (Göktaş & Gıdık, 2018). İlaç 

olarak kullanılan tıbbi bitkiler işlenmemiş ya da işlenerek kullanılabilir. Bir 

veya daha fazla bitkinin etken maddesinin bileşiminden oluşturulabilir. Bitkisel 

ilaçların işlenmemiş bitkisel materyal, işlenmiş bitkisel materyal ve tıbbi şifalı 

ot olmak üzere 3 çeşidi olduğu söylenebilir (Hakverdi & Yiğit, 2017). Bu 

sebeple tıbbi bitkilerin standart hale gelmiş bir gruplandırılması 

bulunmamaktadır. Ancak familyalarına, içerdikleri etken maddelere, tüketim 

ve kullanımlarına, yararlanılan organlarına ve farmakolojik etkilerine göre 

gruplandırılmaktadırlar. Bunlar arasında yapılan en yaygın gruplandırma etken 

maddelerine göre yapılan gruplandırmadır (WHO, 1998). 

 

1. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIM 

ALANLARI 

 

Canlı organizmaların serbest radikallerin olumsuz etkilerinden 

korunmaları için antioksidatif korunma sistemleri bulunmaktadır. Ancak bazı 

durumlarda bu koruyucu sistem iyi çalışmayabilir. Antioksidatif sistemin iyi 

çalışmadığı zamanlarda vücutta serbest radikaller çoğalır. Serbest radikallerin 

belirli bir seviyenin üstüne çıkması hücre ve doku ölümüne yol açar. Bu da 

yaşlanmayı hızlandırır. Vücutta beyin damarlarının tahribatına kadar varan 
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hasarlar bırakabilir (Bilaloğlu & Harmandar, 1999).  Vücudumuz her an serbest 

radikallere maruz kalabilir. Serbest radikaller; kirli hava, bozulmuş besinler, 

katkı maddeleri, hareketsizlik bilinçsiz beslenme gibi durumlarda dengenin 

bozulmasıyla artış göstermektedirler.  Serbest radikaller özellikle hücre ve 

bağışıklık sistemine saldırmaktadırlar. Ancak vücuttaki serbest radikallerin 

etkisini azaltan veya tamamen yok eden ‘antioksidan’ maddeler vardır. Bu 

maddeler birçok hastalığa sebep olabilecek bu zincir reaksiyonları 

önlemektedirler. Yeşil ve kırmızı yapraklı bitkilerin antioksidan kaynağı 

olduğu bilinmektedir (Alaca Güre & Arabacı, 2005).  

 

1.1. Tıbbi Amaçlı Olarak Kullanımları 

 

İnsanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte tarım kültürünün gelişmesi 

hastaliklarda bitkilerin kullanılmasına neden olmuştur. Tedavide bitkilerin 

kullanımı kırsal bölgelerin kültür ve geleneklerinin önemli bir parçası haline 

gelmiştir (Nüjme vd., 2009).  DSÖ raporlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde 

nüfusun %80’i temel sağlık ihtiyaçları için bitkiler kullanmaktadırlar. 

Farmakolojik olarak üretilen ilaçlar incelendiğinde etken maddelerinin %25’i 

bitkilerden elde edilmiş olması göz önüne alındığında geleneksel yöntemlerin 

kullanımının mantıklı olduğu görülmektedir. Yani sentetik ilaçların etken 

maddelerin kimyasal yapıları bitkilerden izole edilen ekstrelerin kimyasal 

yapılarıyla benzerdirler. Bunun yanında ayrıca bitkilerden elde edilen ilaçlarla 

sentetik ilaçlar kıyaslandığında bitkisel ilaçların daha düşük maliyetli, doğal 

üretilmiş olmasından kaynaklanan toksik etkisinin azlığı ve yan etkisiz olmaları 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de talebi artırmıştır ( Sekar & Kandayel, 

2010).  

  

1.2. Tamamlayıcı/Bütünleyici/Destekleyici/Alternatif Tedavi 

Sistemlerinde Kullanımı 

 

Geleneksel Çin tedavi sistemi: Asya bölgesine bulunan Tayland, 

Japonya, Kore gibi Çin’e yakın bölgelerde de uzun yıllar tedavi amaçlı 

kullanılmış bitkisel yöntemdir. Bu tedavinin amacı vücudun savunma gücünü 

ve direncini artırarak olası hastalıklardan korunmaktır.  
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• Geleneksel Yunan tedavi sistemi: Mısır, Afrika ve İran tıbbının 

etkisinde kaldığı için Avrupalılar Greko-Arap Tıbbı demişlerdir. Unani 

Tıp olarak ta bilinen bu tedavi sistemi de Geleneksel Çin tedavi 

sisteminde olduğu gibi vücut direncinin artırılması ve bu şekilde 

hastalıklardan korunmasını amaçlamaktadır. Bunun için vücut 

sıvılarının dengesini önemsemişlerdir. Özellikle de mizaç ve humours 

denen sıvıların vücuttaki dengesinin korunmasını sağlamaya 

çalışmışlardır.  

• Ayurveda: bu tedavi sistemi Hindistan’ da ortaya çıkmıştır. Tarihi 5000 

yıl öncesine dayanmakta kelime anlamı Sanskritçe de Hayat Bilimi 

olarak anlamındadır.  Bu tedavi yönteminde de yine temel amaç 

vücudu hastalıklardan korumaktır. Hastalığa neden olan etkenlerin 

ortadan kaldırmak, yaşam süresini ve kalitesini artırmak ve oluşan bir 

hastalığı iyileştirmek için de kullanılmıştır. 

• Homeopati: Benzer hastalıkları benzer şekilde tedavi etme, çözme 

prensibindedir. Yunanca bir kelime olup benzer hastalıklar anlamına 

gelmektedir. Hastalığa sebep olan varyasyonun ortadan kaldırılırsa 

vücudun tamamen iyileşeceğini düşünün tedavi sistemidir. Bu sebeple 

hastalığın temel sebebi araştırılır. Bu tedavi sisteminde hastanın 

fiziksel, duygusal, zihinsel durumu bir bütün olarak incelenir ve 

vücudun kendi kendini iyileştirme gücü harekete geçirilerek tedavi 

amaçlanır. 

• Aromaterapi: Aromaterapinin kökeni Çin ve Hindistan’a 

dayanmaktadır. Koku ile iyileşme anlamına gelmektedir. Bitkilerin 

ekstrakte edilmiş uçucu yağları tedavi amaçlı kullanılmaktadır. 

Sağlığın korunmasının yanında iyileşme ve güzelleşme etkilerinde 

bulunmaktadır.  

• Fitoterapi: Fitoterapi bitkilerle tedavi yönteminin günümüzdeki adıdır. 

Alternatif Tıp olarak ta bilinmektedir. İlk kez Fransız Doktor Henri 

Lenclerc tarfından 1900’ lü yıllarda kullanılmıştır (Göktaş & Gıdık, 

2019). Bu tedavi yönteminin amacı yine vücudu hastalıklardan koruma 

ve tedavi etmedir. Yöntemi ise tedavi edici etkisi olan bitkilerin tedavi 

edici etkisi olan kısımlarının (bitkinin tamamı, kök, gövde, tohum veya 

yaprakları) taze veya kurutulmuş olarak ekstraksiyon işlemi ile elde 
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edilen ürünlerin damla, toz, şurup, tablet, draje, çay, kapsül olarak 

tüketilmeleridir (Türsen,2013). 

 

1.3.Bitkisel İlaç Çeşitleri 

 

Fitoterapi tedavi yönteminin uygulama alanıdır. Burada tek başına veya 

tedavi edici birden fazla drog birlikte kullanılır (Aytaç & Yiğen, 2016).  Bitkisel 

çayların; antiaging, antiaterojenik, antienflamatuvar, antikanserojen, 

antimikrobiyal, antioksidan ve kalp koruyucu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu 

konu üzerine yapılmış çalışmalardan elde edilen verilere göre bitkilerin 

yapılarında bulunan fenolik bileşiklerin antioksidan etkiye sebep oldukları 

tespit edilmiştir. Bitkisel çayların yine fenolik bileşiklerin sebep olduğu güzel 

tat ve aromaları sayesinde çokça tercih edildiği görülmektedir. Günümüze 

gelindiğinde de bitkisel çayların iyileştirici etkisinden de dolayı tüketimi 

oldukça fazladır. Kullanımı oldukça yaygın olan bitkisel çaylar arasında 

özellikle adaçayı, ahududu, anason, biberiye, dağ çayı, ekinezya, elma, 

fesleğen, ıhlamur, ısırgan, kekik, kuşburnu, melisa, nane, papatya, rezene, 

sinameki ve tarhun gelmektedir. Bu bitkisel çayların elde edilme yöntemleri 

genel olarak infüzyon, dekoksiyon ve maserasyondur (Toker vd., 2015).  Bu 

bitkilerin tedavi ettiği bazı hastalıklar aşağıda ki tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 1: Bazı Hastalık Tedavilerinde Kullanılan Bitkiler  

Hastalık Adı Tedavide Kullanılan Bitkiler 

Böbrek Hastalığı Altın otu, atkuyruğu, ayrık otu 

Hazımsızlık 

Anason, dereotu, havlıcan, kakule, kimyon, papatya, 

rezene, yenibahar, 

Zencefil 

Hemoroit Civanperçemi, kuşburnu, mazı, sultan otu, zencefil 

Kabızlık Keten tohumu, rezene, sinameki 

Kalp Hastalıkları Alıç, ökseotu 

Kanser Hastalığı Isırgan otu, kırmızıbiber, ökse otu 
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Hastalık Adı Tedavide Kullanılan Bitkiler 

Karaciğer Hastalığı Enginar, hindiba, kurtpençesi, zerdeçal 

Menopoz 
Adaçayı, anason, civanperçemi, karanfil, papatya, 

tarçın 

Mide Kanaması Civanperçemi, kuşburnu, sumak 

Mide Ağrısı ve 

Bulantısı 
Eğir kökü, nane, zencefil 

Prostat Eğir kökü, ısırgan otu kökü, yeşil çay, zerdeçal 

Romatizma 
Anason, atkuyruğu, biberiye, karanfil, kekik, 

lavanta, melisa, papatya 

Safra Kesesi Altın otu, civanperçemi, hindiba, pelin otu, zerdeçal 

Soğuk Algınlığı, 

Üşütme ve 

Öksürük 

Ardıç, ebegümeci, ekinezya, ıhlamur, karanfil, 

meyankökü, nane, okaliptüs, 

papatya, zencefil 

Stres, Depresyon ve 

Endişe 

Anason, kantaron, lavanta, melisa, papatya, rezene, 

şerbetçiotu 

Unutkanlık ve Hafıza 

Zayıflığı 
Adaçayı, biberiye, kakule, yeşil çay, zencefil 

Uyku Bozukluğu 
Anason, çuha çiçeği, kedi otu, melisa, papatya, 

rezene, şerbetçi otu 

Hastalık Adı Tedavide Kullanılan Bitkiler 

Yorgunluk 
Ada çayı, biberiye, meyan kökü, kakule, kekik, 

kuşburnu, zencefil 

Yüksek Kolesterol 
Biberiye, kekik, kuşburnu, üzüm çekirdeği, yeşil 

çay, zencefil 

Yüksek Şeker Kudret narı, mahlep, mersin, tarçın 

Zayıflama 

Biberiye, kiraz sapı, mate yaprağı, mısır püskülü, 

rezene, sinameki, yeşil 

çay, zencefil, zerdeçal 
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1.3.1. Tıbbi Amaçlı Kullanılan Çayların Hazırlanış Yöntemleri 

 

i. Demleme Yöntemi (İnfüzyon): 25 gram kurutulmuş halde bulunan 

bitkinin çiçek ve yapraklarının 1 litre kaynamış su içerisinde ağzı 

kapalı bir şekilde yaklaşık 10 dakika kadar bekletilmesi işlemidir.  

ii. Kaynatma Yöntemi (Dekoksiyon): Kabuk, kök gibi sert dokuya sahip 

bitki kısımlarındaki etken maddenin suya çekilebilmesi için kullanılan 

bir yöntemdedir. İnfüzyondan farklı olarak bitki kısımları soğuk suda 

yaklaşık 30 dakika kadar kaynatılmasıdır. Bu sayede bitkilerdeki etken 

maddenin suya aktarımı sağlanmış olur. Yine aynı şekilde 25 gram 

bitki 1 litre su ile ölçülendirilir.  

iii. Oda Sıcaklığında Hazırlama Yöntemi (Maserasyon): Kullanılacak 

bitkinin etken maddesi ısıya karşı dayanıksızsa kaynatma veya 

kaynamış suya maruz bırakılmaz. Oda sıcaklığında bulunan suda daha 

uzun süre bekletilir. Daha sonra süzülerek tüketilir. 

Bitki çayları hazırlanırken en çok dikkat edilmesi gereken husus; 

bitkilerin zehir durumuna, bitkilerin etkilerine bağlı olarak hazırlama 

sürelerinin iyi ayarlanmasıdır. 

 

1.3.2. Bitkisel İlaç Hazırlama Yöntemleri 

 

• Bitki Suları Hazırlama: Bitkiler tazeyken sıkılıp süzülür, serin bir 

yerde muhafaza edilir. En fazla bir haftada tüketilmelidir.  

• Ekstre Hazırlama: Ekstraksiyon yöntemi kullanılarak bitkinin etken 

maddesinin uygun bir çözücüde çözdürülüp daha sonra o solventin 

uçurularak etken maddenin yapısından uzaklaştırılarak elde 

edilmesidir.  

• Lapa Hazırlama: Lapa hazırlamada pişirilmiş patates veya ekmek içi 

kullanılır. Bitkisel ilacın sıvı ekstresi ezilmiş patatese veya ekmek içine 

yağ ile birlikte karıştırılarak bir bez içerisinde hasta bölgeye uygulanır. 

Lapanın sıcaklığına göre15 veya 30 dakika kadar bu bölgede 

bekletilerek tedavi uygulanır.  
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• Merhem Hazırlama: Vazelin veya lanolin içerisine havanda iyice 

ezilip bitkisel bir yağ ile kıvamlandırılmış bitkisel drog eklenir. İyice 

birbirlerine karışımı sağlanır.  

• Tıbbi Yağ Hazırlama: Papatya, kudret narı, sedef otu ve kantaron gibi 

bitki droglarının zeytinyağı ili karıştırılıp yaklaşık iki hafta güneşte 

bekletilip süzüldükten sonra haricen kullanılmasıdır. 

• Tentür Hazırlama: Tıbbi olarak değerlendirilen taze veya kurutulmuş 

bitkilerin alkolde yaklaşık iki hafta bekletilmesiyle elde edilen bir 

yöntemdir (Türsen, 2013). 

 

1.4.Gıda Takviyesi, Baharat ve Meşrubat Olarak Kullanımı 

 

Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği’nde (Tebliğ No: 2013/12) “Çeşitli 

bitkilerin tohum, tomurcuk, çekirdek, meyve, çiçek, kabuk, kök, gövde, rizom, 

yumru, yaprak, sap, soğan gibi kısımlarının kurutulup bütün halde ve/veya 

ufalanması ve/veya öğütülmesi ile elde edilen gıdalara renk, tat, koku ve lezzet 

vermek için kullanılan ürünlerdir.”  Şeklinde baharat tanımı yapılmıştır. 

Baharatların bu tür özelliklerinin yanında koruyucu, sindirim kolaylaştırıcı, 

iştah açıcı gibi tıbbi etkilerinin de bulunduğu bilinmektedir. TAB’ların çoğunun 

doğadan toplandığı bilinse de Türkiye’de safran, haşhaş, kimyon, çörek otu, 

kekik, kırmızıbiber, nane, safran, rezene üretimi yapılmaktadır (Aytaç & Yiğen, 

2016, Toker vd., 2015).  

Gıda takviyeleri Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’ndeki 

(Tebliğ No:2013/49) tanımlamaya göre, “normal beslenmeyi takviye etmek 

amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi 

besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan 

bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri 

maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının 

kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve 

diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş 

ürünlerdir.” Yönetmelikte ki bu tanımdan da anlaşılacağı gibi hedef bitkideki 

bir veya birkaç kimyasal maddesinin saflaştırılması ve saflaştırılan bu ürünlerin 

de gıda takviyesi olarak kabul edilmesi için mineral, vitamin, aminoasit 

içermesi gerekmektedir [23]. 
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Tıbbi aromatik Bitkilerden içki ve sigara endüstrisinde faydalanılmaktadır. 

Sadece alkollü değil alkolsüz içeceklerde de TAB’lar kullanılmaktadır. Ancak 

içki ve sigara üretiminde kullanılan bitkilerin etken maddelerinin bunların 

içerisinde belirli bir sınırda bulunması gerekmektedir (Aytaç & Yiğen, 2016). 

 

1.5.Biyoyakıt Olarak Kullanımı 

 

Fosil yakıt potansiyeli incelendiğinde hava ve çevre kirliliğine sebep 

olmalarının yanı sıra kaynaklarının azaldığı bilinmektedir. Sanayileşme, çarpık 

kentleşme, hızlı nüfus artımı bibi sebeplerde bu kaynakların tükenmesini 

hızlandırmaktadır. Düşünülen alternatif yakıtlar arsında hem çevre dostu 

olmaları hem de ekonomik olmaları göz önünde bulundurulduğunda 

biyoyakıtlara yönelim kaçınılmazdır. Biyoyakıt kullanımı ile ilgili çalışmalar 

devam etmekte ketencik, ayçiçeği, kolza, jojoba ve hintyağı bitkileri üzerinde 

çalışmalar yoğunlaştırılmıştır (Göktaş & Gıdık, 2019). 

 

1.6.Kozmetikte Kullanımları 

 

Bitkilerin yapısında bulunan flavonoidler bağ dokusunun temel proteini 

olan kollojeni stabilize edebilme özelliklerinden dolayı bağ dokusunun 

bütünlüğünü sağlayıp esnekliğini koruma özelliklerine sahiptirler. Bunu 

yanında çok etkili antioksidan özelliktedirler. Bu sebeple sağlık 

uygulamalarında, kırışık oluşumunu engellemede, alerjik reaksiyonlardan 

korunma, yaraları iyileştirme durumlarında kullanılırlar (Ren, 2003). Daha 

yüksek güvenilirliğe sahip olmaları, etken madde bakımından zengin olmaları, 

biyolojik sistemle uyumlu olmaları ve etki alanlarının geniş olması sebebiyle 

kozmetikte bitkisel krem formülasyonları tercih edilmektedir(Aslan, 2007). 

Örneğin Deve dikeni (Silybum marianum) bitkisinden elde edilen ekstrelerin 

cilt hücrelerinin yenilenmesi ve anti-inflamatuar olması sayesinde sedef 

hastalığına iyi geldiği kanıtlanmıştır (Grünwald vd., 2004). 
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1.7.Gıda Endüstrisinde Koruyucu Olarak Kullanımları 

 

Beslenme çeşitliliği artarken gıda kaynaklı hastalıklar da da artış 

oluşmuştur. Bu nedenle insanlar en iyi şekilde beslenirken aynı zamanda 

sağlıklarını da korumak için bazı sentetik katkı maddelerinden uzaklaşmak 

istemektedirler. Kalıntı sorunu olmaması ve doğal olması sebebiyle bitki 

ekstraktlarının gıda endüstrisinde koruyucu madde olarak kullanımları 

yaygınlaşmıştır (Cerit, 2008). Antimikrobiyal bitkilerin diğer birçok 

antimikrobiyallere göre çok daha güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Bu sebeple 

bu tür bitkilerden uygun yöntemlerle elde edilebilecek ekstraktlar gıda 

korumada aroma ve lezzet vermenin yanı sıra antimikrobiyal etki de 

göstereceklerdir (Cerit, 2008, Akgül & Ayar 1993, Çon vd., 1998, Nostro vd., 

2000, Sağdıç vd., 2002, Nair vd., 2005).  

Gıda saklama esnasında oluşabilecek bakteri ve küflere karşı 

antimikrobiyal etki gösteren uçucu yağların bitkileri kekik, adaçayı, biberiye, 

mercanköşk, karanfil, sarımsak, çörekotu ve soğandır (Nychas, 1995).  Maya 

ve mantarların oluşumunu engelleyen bitki ekstraktlarının fenol, alkol ve 

aldehit açısından zengin olması gerekmektedir (Bruni, 2003).   

 

1.8.Zirai Mücadelede Kullanımları 

 

Bitki koruma çalışmalarının amacı; üretimi arttırmak ve ürün kalitesini 

nitelikli hale getirmek için ürünleri çeşitli zararlardan korumaktır. Zirai de 

kimyasal mücadele uygulanırken insan sağlığı, gıda sağlığı doğal hayatın 

korunması konularına son derece dikkat edilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için 

hem bitkinin ve toprağın verimliliğini artıran, hem de direncini artırıp doğ için 

zararsız olan bitki ekstraktlarından elde edilen maddeler kullanılmaktadır 

(Türküsay & Onoğur, 1998). 

 

1.9.Doğal Boyamacılıkta Kullanımları 

 

Toksik ve kanserojen olmadığı için çevre kirliliğine sebep olmayan yıllık 

bitkilerdir. Bitkilerin doğal boyamacılıkta kullanımı MÖ 4000 yıllarına 

dayanmaktadır. Doğal boyamacılık amacıyla kullanılan bazı bitkiler şunlardır.  
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Adi karamuk kadıntuzluğu olarak da bilinen karamuk bitkisinin köklerinin Çok 

basit ve çabuk bir boyama yöntemi ile farklı türleri kolayca boyayabildiği 

birçok kaynakta belirtilmiştir. Bu bitki ile boyanmış elyaf zamanla 

kahverengiye dönüşür. Adi kızılağaç bitkisi 1940’lı yıllarda Malatya’da 

keşfedilmiştir. Adi kızılağaç kabuklarının tuzlu suda kaynatılmasıyla elde 

edilmiştir. İplik boyamacılık ve ayakkabı derisi boyamada kullanılmıştır. Aspir 

gıda boyası, kozmetik, resim ve tekstil alanlarında kullanılmıştır. Bunların 

dışında ceviz, ebe gümeci, ısırgan otu, kekik, melisa, ıhlamur, civanperçemi, 

çivit otu, bit otu, defne, efelek, katırtırnağı, mazı meşesi, kadife çiçeği, hayıt, 

kök boya ve havacıva otu da doğal boyamacılıkta kullanılmaktadır (Karadağ, 

2007). 

 

2. HASTALIKLARI ÖNLEME STRATEJİLERİNDE TIBBİ 

BİTKİLERİN YERİ 

 

Son zamanlarda literatürlerde tıbbi bitkilerin ve bunların bileşenlerinin 

hastalıkların önlenmesinde kullanımına ilişkin araştırma çalışmaları hakkında 

önemli raporlar bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün Uzman bir Grubu, 

Geleneksel Tıbbı, fiziksel, zihinsel veya sosyal dengesizliğin teşhisinde, 

önlenmesinde ve ortadan kaldırılmasında kullanılan ve yalnızca pratik deneyim 

ve gözlemlere dayanan, açıklanabilir olsun ya da olmasın tüm bilgi ve 

uygulamaların toplamı olarak tanımlamıştır.  

Geleneksel tıp tariflerinin/çözümlerinin %90'ından fazlası tıbbi bitkiler 

içerir. Bununla birlikte, bazı durumlarda tedavi ve önleme arasında çok ince bir 

ayrım olduğu belirtilmektedir. Hızlı bir örnek, kan basıncındaki hafif 

yükselmenin tedavi edilmesiyle böbrek hastalığının önlenebileceği 

bilinmektedir (Sofowora vd., 2013). 

Tıbbi bitki; bir veya daha fazla organında tedavi amaçlı kullanılabilen 

veya faydalı ilaçları oluşturmak için öncül maddeler sentezlenebilen herhangi 

bir bitkidir. Bu tanım, tedavi edici özellikleri ve bileşenleri bilimsel olarak 

kanıtlanmış tıbbi bitkiler ile tıbbi olarak kabul edilen ancak henüz kapsamlı bir 

bilimsel araştırmaya tabi tutulmamış bitkiler arasında ayrım yapılmasını 

mümkün kılar. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve 

kronik hastalık yönetimi, sağlık hizmeti sürekliliği boyunca farklı noktalarda 

önlemeyi vurgulayan proaktif sağlık hizmetleri yaklaşımlarıdır. Sağlığın 
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teşviki ve geliştirilmesi ve hastalık önleme stratejileri, insanları iyi tutmaya ve 

hastalıkların oluşmasını önlemeye odaklanır. Bu stratejilere birincil önleme 

faaliyetleri denir. Önleme üç düzeyde kategorize edilir (Kronik Hastalıklar 

Komisyonu, 1957) 

1. Birincil Önleme: Yeni bir bozukluk veya hasta vaka sayısını 

azaltma 

2. İkincil Önleme: Popülasyonda bir bozukluktan dolayı oluşan 

hastalık vakalarını azaltma. Bu seviye, esasen erken teşhis (tarama 

gibi) ve hızlı yönetimi sağlayan önlemleri içerir. 

3. Üçüncül Önleme: Mevcut bir bozuklukla ilgili sakatlık miktarını 

azaltma.  

Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Afrika'da hastalıkların 

önlenmesine yönelik herhangi bir strateji, bu ülkelerin sosyoekonomik 

faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Afrika Bölgesi'ndeki bitkilerin bol 

biyolojik çeşitliliği ve işlenmiş sentetik ilaçlar yerine bitki türevli ilaçların 

kullanılmasının nispeten daha düşük maliyetli olması nedeniyle, şifalı bitkiler 

Afrika'da hastalık önleme stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bulaşıcı 

hastalıkları önleme stratejilerinde üç temel yaklaşım - sürveyans, salgın 

araştırmaları ve bağışıklama - esastır. Tıbbi bitkiler bu yaklaşımlarda sınırlı bir 

role sahip gibi görünse de, çeşitli tıbbi bitkiler ve bunlardan türetilen geleneksel 

ilaçlar, çeşitli hastalık ajanlarına karşı bağışıklık tepkisini arttırmak için 

kullanılmıştır (Di Pierro vd., 2012, Ramakrishna vd., 2011). 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkları Önleme Stratejileri ve Kontrolü Küresel 

Stratejisi için DSÖ 2008 ila 2013 Eylem Planı, özellikle düşük ve orta gelirli 

ülkelere odaklanarak bulaşıcı olmayan hastalıkların artan küresel yaygınlığını 

azaltmak için sektörler arası, çok düzeyli bir plan açıklamıştır. Planın genel 

odak noktaları şunlardır: 

• Ortaya çıkan bulaşıcı olmayan hastalık salgınının haritasını çıkarmak 

ve bunların sosyal, ekonomik, davranışsal ve politik belirleyicilerini 

tespit etmek; 

• Bireylerin ve toplumun ortak değiştirilebilir tütün kullanımı, sağlıksız 

beslenme, fiziksel hareketsizlik gibi risk faktörlerine maruz kalma 

düzeyini azaltmak; 
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• Maliyet etkin müdahaleler için kanıta dayalı normlar, standartlar ve 

yönergeler geliştirerek bulaşıcı olmayan hastalıkları olan kişiler için 

sağlık hizmetlerini güçlendirmek. 

Yukarıdaki üçüncü odak noktasıyla ilgili olarak, bulaşıcı olmayan 

hastalılar için nedensel risk faktörleri zincirinin incelenmesi (Şekil 1), şifalı 

bitkilerin bulaşıcı olmayan hastalıların önlenmesindeki potansiyel rolünün 

aydınlatılmasına yardımcı olmaktadır. Tıbbi bitkilerin, bulaşıcı olmayan 

hastalılara yönelik biyolojik risk faktörlerinin yönetiminde, özellikle erken 

dönemde, bulaşıcı olmayan hastalıları olan kişiler için sağlık hizmeti fırsatlarını 

güçlendirmede özel rolleri vardır (Jung vd., 2012, Tan vd., 2010). 

 

 

 

Şekil 1. Bulaşıcı olmayan hastalılar için nedensel risk faktörleri zinciri 

 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kırsal topluluklarında hastalıkların 

önlenmesinde tıbbi bitkilerin kullanımı teşvik edilirken, Öte yandan, kanser, 

HIV enfeksiyonu ve AIDS gibi geleneksel tedaviye meydan okuyan belirli 

hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere tıbbi bitkilerin rafine edilmesine 

odaklanılmaktadır (Sofowora vd., 2013).  Hastalıkları önlemenin bir yolu 

olarak ortak risk faktörlerini ortadan kaldırmak için çalışan birkaç sağlığı 

geliştiriciyi bir araya getirmek amaçlanır. Örneğin Kötü Beslenme obeziteye, 

diyabete, kanserlere ve diş çürüklerine yol açabilir. Bu nedenle beslenme 

uzmanları, diyabetologlar, onkologlar, diş hekimleri ortak bir tema olarak 

diyetle birlikte çalışabilirler. Bu yaklaşımın değiştirilmiş bir biçimi, diğer 

sağlık teşvikçilerinin dahil edilmesiyle, farklı hastalık biçimleriyle mücadelede 

tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımının yayılması yararlı bir araç olabilir. 

Davranışsal 
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•Tütün 

•Alkol 
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Örneğin, çeşitli gruplarla çalışarak, hastalıkları ve ıstırabı hafifletmek için 

diyetlere uygun şifalı bitkiler dahil edilebilir. Bu yaklaşım, tıbbi ve aromatik 

bitkilerin kullanımını teşvik etmek için çalışanların sıtma, diyabet, kanserler, 

kardiyovasküler hastalıklar, tüberküloz, HIV/AIDS, ağız hastalıkları, 

dermatolojik sorunlar vb. alanlarda diğer sağlık teşvikçileri ile iş birliği 

yapmalarını sağlayacaktır (Sheiham & Watt, 2000). 

 

3. KANSERDEN KORUNMAK İÇİN KULLANILAN 

ŞİFALI BİTKİLER 

 

Yapılan birtakım çalışmalarda, doğal kaynakların, gıda takviyelerinin, 

ham ilaçların ve Kampo ilaçlarının (geleneksel Japon bitkisel reçeteleri) 

kemopreventif aktivitesi gözden geçirildi. Bu incelemede, kanser 

kemoprevensiyonunun (spesifik doğal ilaçların kullanımı) şu anda halk 

sağlığındaki en acil projelerden biri olduğu gözlemlendi (Yasukawa, 2012). 

Son zamanlarda, diyetteki besleyici olmayan bileşikler, kemo-önleyici ajanlar 

olarak önemli etkiler göstermiş ve önemli ölçüde hayvan modellerinde bu tür 

bileşiklerin kanser kemopreventif etkileri üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Bununla birlikte, genel popülasyonda, belirli gıdaların günlük tüketiminin de 

antikanser etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu durum, kanser 

kemoprevensiyonunda diyet gibi çevresel faktörlerin önemini vurgulamaktadır 

(Hirayama, 1984). Kanser kemoprevansiyonu için karsinojenez 

mekanizmalarının anlaşılması esastır.  

Hem başlama hem de ilerleme aşamalarının aksine, hayvan çalışmaları 

ilerleme aşamasının uzun bir süre boyunca meydana geldiğini ve en azından 

erken dönemde tersine çevrilebileceğini göstermiştir. Bu nedenle, tümör 

ilerlemesinin inhibisyonunun, kanser kontrolüne etkili bir yaklaşım olması 

beklenmektedir (Murakami vd., 1996). Kanseri önlemek için, geri dönüşümlü 

ve uzun vadeli bir süreç olan tümörün ilerlemesini geciktiren, engelleyen veya 

bloke eden etkili bileşikler (anti-tümör promotörleri) içeren bitkilerin 

bulunması gerekmektedir (Yasukawa, 2012). Bu tür  ilgilenilen bitkilerin 

birkaç örneği şunlardır: (Pygeum) Prunus türleri (Rosaceae Ailesi) örn. Afrika 

Eriği veya Afrika Erik Ağacı,  Azadirachta indica (Family Meliaceae) Nee, 

Rosmarinus officinalis L (Labiatae Ailesi) Biberiye, Vitis vinifera L. (Family 
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Vitaceae) Üzüm, Glycine max veya G. soya (Family Leguminosae) Soya sütü, 

Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae Ailesi) Zencefil. 

 

3.1.Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Hastalık Önleme Potansiyeli 

 

Bitkilerin tüm temel bileşenlerini sağlık hizmetlerinde bütüncül 

kullanımını en üst düzeye çıkarma, doğanının insanlığa faydasıdır. Bu 

bitkilerden bazıları antioksidan içerir; anti-enflamatuar, antimikrobiyal ve 

yapışma önleyici özellikler, diğerleri ise bağışıklık sistemini güçlendirme, 

analjezik, afrodizyak olarak çalışma veya genel metabolizmaya yardımcı olma 

ile ilgili olabilir. Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran kokteyl, sağlıklı bir 

insanın ileri yaşlara kadar yaşamasını sağlayabilir. Mesela; Piper guineensis, 

Pterocarpa osun, Eugenia caryophyllala ve Sorghum bicolor ekstraktları gibi 

bitki materyallerinin orak hücre hastalığının tedavisi için kullanıldığı rapor 

edilmiştir (Wambebe, 2001). Pterocarpus santolinoides ve Aloe vera özütünün 

orak hücre kanının jelleşme süresini artırdığı ve in vitro oraklamayı önlediği 

bildirilmiştir. Bu, bu tür bitkilerin gerçekten de orak hücre bozukluğunun 

yönetiminde büyük bir potansiyele sahip olabileceğini göstermektedir (Ugbor, 

2006). Fagara'nın kök özleri ile oraklığın tersine çevrilmesi ayıca 

zanthoxyloides de rapor edilmiştir (Sofowora vd., 1971). Bazı araştırmacılar 

tarafından (Oduola vd., 2006, Thomas & Ajani 1987), Carica papaya'nın anti-

koruyucu olarak yararlılığını araştırılmış ve gerçektende, olgunlaşmamış 

Carica papaya'nın anti-pas özelliklerine sahip olduğunu bulunmuştur. Cssus 

populnea L. CPK (Nijerya'nın güneybatısındaki orak hücre hastalığının 

tedavisinde kullanılan Ajawaron HF bitkisel formülünün ana bileşeni) 

köklerinin özleri, antisickling özellikleri açısından incelenmiş ve anti-hastalık 

ajanı etkisi olduğu bulunmuştur (Okochi vd., 2003) 

 

3.2. SARS-CoV-2'yi inhibe etmede ve COVID-19 sonrası 

komplikasyonların yönetiminde tıbbi ve aromatik bitkilerin 

rolü 

 

Son yıllarda ortaya çıkan yeni virüse SARS-CoV-2, neden olduğu 

hastalığa da koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) adı verildi. COVID-19 
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hastalarından alınan klinik SARS-CoV-2 izolatlarının tüm genom dizileme 

analizi, henüz toplam 104 farklı viral suş ortaya çıkardı (Hu vd., 2021). 

Genellikle virüs yüklü damlacıklar ve aerosoller yoluyla enfekte kişilerle 

korunmasız yakın temas sırasında bulaştığı tespit edildi. Virüsün yeni doğası 

gereği, konakçıda herhangi bir bağışıklık savunması bulunmamaktadır. 21 

Haziran 2021 itibarıyla 3.865.738 ölüm dahil olmak üzere dünya çapında 

178.202.610 doğrulanmış COVID-19 vakası Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 

bildirilmiştir (Anonymous, 2021). COVID-19'un patlak vermesiyle birlikte, 

tıbbi bitkilerin ve bunların ürünlerinin veya geleneksel bitkisel preparatlarının 

kullanımları dünya çapında önemli ölçüde artmıştır (Peng vd., 2020). Ön klinik 

raporlara dayanarak FDA, klorokin sülfat ve hidroksiklorokin sülfatı birinci 

basamak tedavi olarak onaylanmıştır (Gao vd., 2020, Gautret vd., 2020). Ne 

yazık ki, bu geleneksel ilaçlar COVID-19 enfeksiyonuna karşı eskisi kadar 

etkili olmadığı gözlenmiştir (Cao vd., 2020, Ferner & Aronson 2020). 

Hindistan Genel İlaç Kontrolörü, 2-deoksi-D-glikozu (2-DG) orta ila şiddetli 

koronavirüs hastalarında ek tedavi olarak acil kullanım için onaylamıştır 

(Balkrishna vd., 2020, Verma vd., 2020). Ancak, büyük randomize klinik 

çalışmaların sonucu pek cesaret verici olmamıştır (Tu vd., 2020). Bu sebeple 

DSÖ, ilaçların yeniden konumlandırılması ve geleneksel ilaçlar dahil olmak 

üzere COVID-19 tedavilerinin geliştirilmesine yönelik girişimleri 

memnuniyetle karşılamaktadır. Birçok ülkede geleneksel tıbbın uzun bir 

geçmişi vardır ve sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynar. Günümüzde DSÖ, 

çeşitli araştırma kurumlarıyla iş birliği içinde, COVID-19'un tedavisi ve 

yönetimine yönelik bilimsel ve klinik potansiyellerini keşfetmek için 

geleneksel tıbbi sistemlerde kullanılan tıbbi bitki bazlı ürünler üzerinde 

çalışmaktadır. Birçok ülkede DSÖ, geleneksel tıbbi ürünler için klinik COVID-

19 denemeleri yapmak için destek sağlamıştır (Anonymous, 2020). Geleneksel 

Çin Tıbbı ile birlikte Ayurveda, COVID-19'u yönetmeye de yardımcı olabilir 

(Pathak & Khandelwal, 2007).  Unani tıp sistemi, hastalık yükünü kontrol 

etmek için potansiyel adaylar sunabilmektedir. Unani tıbbı ders kitapları, 

açıkça hava kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarına odaklandı. Unani tıbbında 

salgınlar ve pandemiler, geniş bir coğrafi alanı etkileyen hastalıklar anlamına 

gelen yaygın waba terimiyle tanımlanmaktadır. Unani bitkisel ilaçlarının çoğu 

ucuzdur, uygulanması kolaydır ve kolayca elde edilebilir. Örnek olarak Saccha 

rum officinarum L., Rosa damascena Herrm., Tamarindus indica L., Rheum 
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austral D. Don, Viola odorata L., Terminalia chebula Retz., Cassia fistula L. ve 

Punica granatum L'den yapılan sirke önerilir (Nikhat & Fazil, 2020).  

Ayurveda, COVID-19 hastalarında bağışıklık-enflamasyon durumunu 

düzenleyerek hastalığın ilerlemesini önleyebilir (Tillu vd., 2020). Günlük 

kullanımda Curcuma longa L., Cuminum cyminum L., Coriandrum sativum L., 

Allium sativum L. gibi baharatların kullanılması önerilir. Ocimum sanctum L., 

Piper nigrum L., Zingiber officinale Roscoe, Cinnamomum verum J. Presl, 

Vitis vinifera L. bitki özlerinin tüketilmesi de COVID-19 hastalarında 

bağışıklığı güçlendirmek için çay olarak önerilmektedir. Emblica officinalis 

Gaertn., Tinospora cordifolia (Wild.) Miers ve Tribulus ter restris L.'nin balla 

eşit oranda alınması, COVID sonrası komplikasyonlarda fayda sağladığını öne 

sürmüştür. Ashwagandha'nın (Withania somnifera (L.) Dunal) günlük tüketimi 

de profilaktik bakımda fayda sağlamaktadır. Chyawanprasha olarak bilinen bir 

ayurvedik bitki-mineral preparatı, bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri 

nedeniyle ve COVID sonrası komplikasyonların yönetiminde de 

önerilmektedir. Boğaz ağrısı ve öksürüğü olan hastalara Mentha arvensis L. ile 

buhar inhalasyonu veya Syzigium aromaticum L. tozu ile Trachyspermum 

ammi L. tavsiye edilir (Gupta vd., 2021b, Gupta 2021). AYUSH Bakanlığı, 

Tulsi (Ocimum tenui florum L.), Dalchini (C. verum), Kalimirch (P Nigrum), 

Shunthi (Z. officinale) olmak üzere beş farklı bitki içeren çok-bitkisel kaynatma 

(Kadha) tüketimini tavsiye etmiştir. Bağışıklığı artırmak için Munakka (V. 

vinifera) Kadha ile birlikte, bağışıklığı zayıf olan kişilerde COVID-19'a karşı 

profilaktik olarak kuru üzüm (kurutulmuş Munakka) ve altın sütün (sıcak sütte 

C. longa tozu) alınmasını önermektedir (Khanal vd., 2020). 

COVID-19'un küresel yayılmasının ardından, dünyanın farklı yerlerinde 

COVID-19'a karşı geleneksel bitkisel ilaçlara yönelik hücumlar bildirilmiştir 

(Ang vd.,2020, Mani vd., 2020, Mukherjee vd., 2019, Paudyal vd., 2022). 

Geleneksel tıpta kullanılan şifalı otların ve bitkisel müstahzarların keşfi ve 

ardından şifalı bitkilerden kurşun bileşiklerinin biyoanaliz kılavuzluğunda 

izolasyonu, bu salgınla mücadelede çekici bir yaklaşımı temsil etmektedir 

(Tahir vd., 2020). Bazı Afrika ülkelerinde, ev ilaçları COVID-19'u yönetmek 

için alternatif sağlık çözümleri olarak kullanılmaktadır. Antioksidan ve 

antiinflamatuar özelliklere sahip doğal baharatların ve şifalı bitkilerin 

yapraklarının etkili olduğu bildirilmiştir (Orisakwe vd., 2020). Şekil 2, SARS-
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CoV-2 virüsüne etki gösteren bazı tıbbi bitkilerin etken maddelerinin 

molekülleri gösterilmiştir (Mani vd., 2020). 

 

 
Şekil 2: Bileşiklerin kimyasal yapısı COVID-19 virüsüne karşı aktif olduğu bulundu. 

 

3.3. Farklı Geleneksel Tıp Sistemlerinden Hastalık Önleyici 

Bitkisel Formüller 

 

COVID-19'un patlak vermesinden sonra, sıklıkla birkaç TCM 

formülasyonu reçete edilmiştir. Örneğin, Lianhua Qingwen kapsülü, Yu Ping 

Feng San kaynatma, Guizhi-ve-Mahuang kaynatma, Shuang Huang-Lian, Sang 

Ju Yin ve Yu Ping Feng San, Dang Gui Long Hui hapı, Shufeng Jiedu kapsülü, 

Qingfei Paidu kaynatma, Huashi Baidu kaynatma, Huoxiang Zhengqi, Jinhua 

Qinggan granülleri, Xuebijing enjeksiyonu, Reduning enjeksiyonu, Tanreqing 

enjeksiyonu, Shufeng Jiedu kapsülü, Xuanfei Baidu kaynatma ve Shenmai Xin 

enjeksiyonu Shi Tang vb. Bu bitkisel formülasyonlar, COVID-19 ile savaşmak 

için önemli antiviral, antiinflamatuar ve immünomodülatör aktiviteye sahip 

oldukları tespit edilmiştir (Liu, 2020, Runfeng vd., 2020). Son güncellemelere 

göre, birkaç bitki ve izole fitomolekülün SARS-CoV-2 viral enfeksiyonunu 

farklı mekanizmalar yoluyla inhibe ettiği bulunmuştur (Şekil 3) (Galani & 

Andreakos, 2021). AYUSH Bakanlığı, CSIR ile iş birliği içinde, SARS-CoV-
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2'nin neden olduğu semptomları hafifletmek için bağışıklık sistemini 

güçlendirici özelliklere sahip dört ayurveda bitkisinin klinik denemelerine 

başlamıştır. Bunlar AYUSH-64 ile W. somnifera, T. cordifolia, Glycyrrhiza 

glabra L. ve Piper longum L.'dir. Bu poliherbal formülasyon sıtmaya bağlı ateş 

(Vishamjvara), iltihaplanma ve eklem ağrılarına karşı kullanılmaktadır 

(Gundeti vd., 2020).  Cinnamomum zeylanicum Blume kabuğu ve Centella 

asiatica (L.) Urb. Yaprak özü, a-sinüklein toplanmasını engellemekte, 

oligomerleri ve fibrilleri de stabilize edip, parçalamaktadır (Khotimah vd., 

2015, Berrocal vd., 2014, Shaltiel-Karyo vd., 2012). 

 

 
Şekil 3: Kovit-19 enfeksiyonunda tıbbi bitkilerin mekanizma bazlı inhibisyonu. 

 

Tıbbi bitkiler, antibiyotiklere ve büyümeyi hızlandırıcılara bir alternatif 

olarak kabul edilir ve bu nedenle araştırmaların büyük ilgisini çeker 

(Harikrishnan vd., 2011, Forouzi vd., 2020, Xu vd., 2020). Örneğin, hayvan 

beslemede yem katkı maddesi olarak belirli şifalı bitkilerin kullanılması, 

hayvanların büyüme performansını önemli ölçüde iyileştirdiği gözlenmiştir 

(Liu vd., 2011). Tıbbi bitkiler, biyolojik fonksiyonları modüle eden spesifik 

aktif maddeler içerdiklerinden sentetik ve bitkisel ilaç kaynağı olarak 

kullanılmaktadırlar (Schuhladen vd., 2019). Buna ek olarak, şifalı bitkilerin 

büyümeyi teşvik edici, anti-stres, büyüme destekleyici, iştah uyarıcı, bağışıklık 

uyarıcı, hastalık direnci artırıcı ve antimikrobiyal aktiviteler gibi etkileri vardır 

(Eunice vd., 2019, Gharaei vd., 2020, Liu vd., 2016, Abd El-Gawad vd., 2020, 

Vaseeharan vd., 2014, Mo vd., 2016, Lans vd., 2018, Sahebkar-Khorosani vd., 
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2019, Rufchaei vd., 2017, Liu vd., 2010, Van Wyk, 2020, Ardó vd., 2008, 

Citarasu, 2010). 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Doğal bitkisel kaynakların kullanımı insanlık tarihinin en eski 

zamanlarına kadar dayanmaktadır ve birçok uygarlıkta kullanılmış oldukları 

kanıtlanmıştır. Bitkisel kaynaklardan faydalanma az gelişmiş ülkelerde ne 

fazlayken gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde de bu kullanım gittikçe 

artmaktadır. Türkiye iklim çeşitliliğine sahip bir ülke olduğu için oldukça fazla 

olan bitki çeşitliliğine sahiptir. Ülkemizde üretimi yapılan bitkilerden ton 

olarak ilk sıralarda nane ve kekik bulunmaktadır. Tıbbi bitkilerin üretimi 

doğadan toplama, kültür yoluyla ve organik üretim olarak yapılabilmektedir. 

Bitkiler başta tıbbi olmak üzere gıda takviyesi, baharat, bioyakıt, kozmetikte, 

gıda endüstrisinde, zirai mücadelede, doğal boyamacılıkta gibi birçok alanda 

kullanılmaktadırlar. Tıbbi bitkiler tedavi amaçlı kullanıldıkları gibi faydalı 

ilaçların sentezi öncül madde olarak ta kullanılabilirler. Bazı tıbbi bitkilerde 

kanseri önlemek için, bloke eden etkili bileşikler bulunduğu düşünülmektedir. 

Son zamanlarda ortaya çıkan COVİD-19 salgını tedavisi için Dünya Sağlık 

Örgütü tıbbi bitkilere önemi artırmıştır. Birçok ülkede sağlık kuruluşları bu 

alanla ilgili çalışmaları desteklemiş ve umut verici sonuçlar alınmıştır. Covıd-

19 Sonrası Komplikasyonların Yönetiminde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler etkin 

rol aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine 

yapılan çalışmalar teşvik artmalı ve bu alandaki çalışmalar desteklenmelidir. 

Kullanım alanları genişletilmeli ve geliştirilmelidir. Yeni bitkilerin keşfi 

sağlanmalı ve izole edilip etki alanları üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. 
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GİRİŞ 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) brusellozu, gelişmekte olan ülkelerde ihmal edilmiş yedi 

zoonotik hastalıktan biri olarak sınıflandırmaktadır (Pérez-Sancho ve ark., 

2015; Dadar ve ark., 2021). Malta Humması veya Akdeniz Humması olarak da 

bilinen bruselloza Brucella cinsine ait, spor yapmayan, hareketsiz, aerobik 

gram-negatif kokobasil bakteriler neden olmaktadır. Halihazırda bu cins 12 tür 

bakteriden oluşmaktadır. Bu bakterilerden sekizi patojenitelerine ve tercih 

edilen konakçılarına göre Brucella abortus (sığır), B. melitensis (keçi ve 

koyun), B. ovis (koç), B. canis (köpek), B. suis (domuzlar), B. neotomae (tarla 

fareleri, çöl odun faresi),  B. ceti (yunuslar ve balinalar) ve B. pinnipedialis 

(morslar ve foklar)’tir. İnsanlarda en önemli patojenik türler ise B. abortus, B. 

melitensis ve B. suis olarak bilinmektedir. Bu hastalık temel olarak kontamine 

süt ve ürünlerinin tüketimi yoluyla insanlara bulaşmaktadır. Ancak enfekte 

hayvanlarla yakın temas sonrasında veteriner hekimler, çiftçiler, kasaplar, 

mezbaha çalışanları ve mikrobiyoloji laboratuvar çalışanları arasında da tespit 

edilmiştir (Bagheri Nejad ve ark., 2020; Dadar ve ark., 2021; Saber Marouf ve 

ark., 2021).  

Antibiyotiklerin keşfinden önce insan brusellozunun en iyi tanımlarından 

biri "hastalık nadiren kimseyi öldürür, ancak çoğu zaman bir hastanın ölmüş 

olmayı dilemesine neden olur" idi. Brusellozun kuluçka süresi normalde 1-3 

haftadır, ancak enfeksiyon belirtileri göstermeden birkaç ay önce de hastalık 

başlayabilir. B. melitensis akut enfeksiyonla ilişkilendirilirken, diğer türlerle 

enfeksiyonlar genellikle subakut ve uzun sürelidir. Brusellozun en yaygın 

semptomları şunlardır: vücut sıcaklığının sabah 37°C ile öğleden sonra 40°C 

arasında değişebildiği dalgalı ateş; gece kendine has kokusu olan terleme, 

titreme, miyalji, artralji ve yorgunluk. Hastalık akut döneminde doğru teşhis 

edilmezse ve tedavi edilmezse kronikleşebilir ve yıllarca devam edebilir. 

Enfeksiyonun kronikliği, bakterilerin çeşitli doku ve organlarda lokalizasyonu 

ile osteoartiküler, hepatobiliyer, hepato-splenomegali, merkezi sinir sistemi ve 

kardiyovasküler tutulum ile nadir vakalarda menenjit ve/veya orşite neden olur. 

Ayrıca B. abortus hamile kadınlarda düşüklere neden olabilir (Seleem ve ark., 

2010; Sfeir, 2018; Bagheri Nejad ve ark, 2020). 
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1. HAYVAN BRUSELLOZU 
 

Sığır, koyun, keçi ve deve gibi çiftlik hayvanlarında Brucella 

enfeksiyonunu takiben en sık görülen klinik belirti, genellikle gebeliğin ikinci 

yarısında plasenta ve metritisin tutulmasıyla birlikte yavru atmadır. Enfekte 

hayvanlarda süt üretiminde tahminen %25 azalma olmaktadır. Brucella, 

enfekte hayvanların %80'inin meme üstü lenf düğümlerine ve meme bezlerine 

yerleşir ve böylece yaşamları boyunca patojeni sütte salgılamaya devam eder 

(Acha ve ark., 2001; Seleem ve ark., 2010). 

Sığırları enfekte eden başlıca tür B. abortus olmasına rağmen, B. suis ve 

B. melitentis ile enfekte olmuş küçükbaş hayvanların otlakları veya tesislerini 

paylaştıklarında söz konusu bakteriler ile enfekte olabilirler. Keçilerde 

brusellozun ana etiyolojik ajanı B. melitensis'tir. Koyun brusellozu, klasik 

bruselloz ve koç epididimiti olarak ikiye ayrılabilir. Koç epididimitine zoonotik 

olmayan ajan B. ovis neden olurken, klasik bruselloza B. melitensis neden olur 

ve keçi brusellozu kadar önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturur (Acha ve ark., 

2001; Seleem ve ark., 2010). Develer, enfekte koyun, keçi ve sığırlarla birlikte 

otlatıldıklarında B. abortus ve B. melitensis ile enfekte olabilirler (Musa ve ark., 

2008). Köpek brusellozu için ana etiyolojik ajan B. canis'tir, ancak köpeklerde 

B. abortus, B. suis ve B. melitensis'in neden olduğu sporadik bruselloz vakaları 

bildirilmiştir (Acha ve ark., 2001). Şekil 1, brusellozun önce hayvanlara sonra 

da insanlara bulaşma yollarını göstermektedir.  

Gebe inekler genellikle gebeliğin son üç ayında düşük yapar. Abortus 

fetüs, plasenta ve uterustan salgı, diğer hayvanlar için enfeksiyon kaynağı olur. 

Süt ve süt ürünleri, pastörize edilmeden tüketilirse insan için enfeksiyon 

kaynağı olabilir. Enfekte boğalar, ömür boyu enfeksiyon kaynağı olarak hizmet 

eder (Khurana ve ark., 2021). 
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Şekil 1: Brusellozun bulaşma yolları (Khurana ve ark., 2021) 

 

2. BRUSELLOZ PATOLOJİSİ 

 

Brucellae, güçlü doku tropizmi sergiler ve makrofajların, plasental 

trofoblastların ve dendritik hücrelerin vakuolleri içinde çoğalır. Bununla 

birlikte, patojen, fibroblastlar, mikroglialar, endotel hücreleri ve epitel hücreleri 

dahil olmak üzere çok çeşitli memeli hücre tiplerinde çoğalma yeteneğine 

sahiptir. Brucella'nın hücre içi yaşam tarzı, konakçının doğuştan gelen ve 

adaptif bağışıklık tepkilerine maruz kalmayı sınırlar. Organizmayı bazı 

antibiyotiklerin etkilerinden ayırır ve tipik olarak üç farklı aşamaya ayrılan 

enfekte konakçılarda patolojinin benzersiz özelliklerini yönlendirir: kuluçka 

aşaması klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce, patojenin konak dokuyu istila 

edip yayıldığı akut faz ve sonunda ciddi organ hasarı ve konakçı organizmanın 

ölümüyle sonuçlanabilecek kronik faz. İnsanlarda gözlemlenen spesifik 

olmayan grip benzeri semptomlar arasında ateş, terleme, yorgunluk, iştahsızlık, 
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miyalji ve artralji yer alır. Ayrıca, endemik bölgelerden elde edilen güçlü 

kanıtlar, yüksek oranda yavru atma (abortus) riskine maruz kalma ile ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Kronik enfeksiyon, organizmanın, sonunda 

kardiyovasküler, hepatik, lenforetiküler, nörolojik ve osteoartiküler hastalığa 

neden olacak şekilde Brucella’nın lenforetiküler sistem yoluyla dağıldığı 

konakçının hücrelerinde kalma yeteneğinden kaynaklanır (Şekil 2). Ölçülebilir 

splenomegali, dalaktaki lenfohistiyositik hücrelerin artması, dalak CD4+ ve 

CD8+ T hücrelerinin yüzdesinde hafif azalma ve dalak makrofajlarının 

yüzdesindeki büyük artışlarla ilişkilidir (De Figueiredo ve ark., 2015). 

 

Şekil 2 Brucella melitensis'in neden olduğu insan brusellozunun hepatik ve vertebral 

histopatolojisi. A: Perkütan karaciğer biyopsisi. Hafif, spesifik olmayan lenfositik 

periportal hepatit (ok); H&E ile boyandı. B: Perkütan karaciğer biyopsisi, Brucella 

melitensis için kültür pozitif. Erken evre hepatik mikrogranülom oluşumu (ok); H&E 

ile boyandı. C: Omurga gövdesi ve epidural apsenin kılavuzlu iğne çekirdeği biyopsisi, 

Brucella melitensis için kültür pozitif. Yoğun hücresel agregatlar (ok) içeren 

lenfohistiyositik diskitis osteomiyelit; Diff-quik ile boyandı (de Figueiredo ve ark., 

2015). 

 

3. DÜNYADA BRUSELLOZ 

 

Bruselloz bazı gelişmiş ülkelerde neredeyse sıfırlanmış olmasına 

rağmen, Latin Amerika, Orta Doğu (Tablo1), Kuzey ve Doğu Afrika ile Güney 
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ve Orta Asya'da halen ekonomik açıdan en önemli hastalıklardan birini temsil 

etmektedir (Dadar ve ark., 2021).  

 

Tablo 1: Son yıllarda bazı Orta Doğu ülkelerinde bildirilen yıllık insan bruselloz vaka 

sayıları (Bagheri Nejad ve ark., 2020) 

Ülke Vaka Sayısı  İnsidans Oranı/100 000 

Mısır 3 756 3.8 

İran 15 103 18.6 

Irak 1 004 2.6 

İsrail 348 4.0 

Ürdün 441 4.5 

Kuveyt 446 10.8 

Umman 416 9.0 

Filistin 894 19.1 

Katar 114 4.3 

Suudi Arabistan 4 062 12.3 

Suriye 7 411 40.6 

Türkiye 6 457 8.0 

Birleşik Arap Emirlikleri 47 0.5 

Yemen 25 041 88.6 

 

Çoğu ülkede bruselloz ulusal olarak bildirilmesi zorunlu bir hastalık 

olmasına rağmen, bildirilen vaka sayıları gerçek vaka sayılarından azdır. Bu 

nedenle resmi rakamlar, hastalığın gerçek insidansının yalnızca bir kısmını 

oluşturmaktadır (Seleem ve ark., 2010). Bu bağlamda her yıl dünyada en az 500 

bin yeni bruselloz vakası bildirilmektedir (O’Callaghan, 2020).  

Şekil 3, dünya çapındaki insan brusellozunun insidansını 

haritalandırmaktadır. Haritada görüldüğü gibi vakaların büyük bir bölümüne 
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Asya ve Afrika kıtasında rastlanılmaktadır. Bruselloz insidansı, Kuzey Afrika 

ve Orta Doğuda yılda 100 bin kişide 52.3-268.8, Türkiye’de ise 100 bin kişide 

11.93- 49.54 olarak rapor edilmiştir (Dean ve ark., 2012; Abedi ve ark., 2020). 

 

 

Şekil 3: İnsan brusellozunun dünya çapındaki insidansı (Pappas ve ark., 2006) 

 

4. TÜRKİYE’DE BRUSELLOZ 

 

Türkiye'de laboratuvarca doğrulanmış ilk bruselloz vakası 1915'te 

kaydedilmiştir. İlk B. abortus enfeksiyonu vakaları 1932'de teşhis edilmiştir. 

Muhtemelen Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olması 

nedeniyle, insanlarda görülen bruselloz vakalarının çoğundan B. melitensis 

sorumludur. 1970 yılında 37 bruselloz vakası bildirilmişken, 2004 yılında 

bildirilen vaka sayısı 18 binin üzerinde olmuştur. Bu dramatik artışın, hastalığın 

gerçek insidansındaki artışı değil, sağlık hizmetleri, teşhis ve raporlamadaki 

gelişmelerden kaynaklandığı düşünülmektedir (Yumuk ve O’Callaghan, 2012). 

Halen Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirimi 

Sisteminde bruselloz, A Grubu Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Listesinde yer 

almaktadır. Türkiye’de özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı 

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde bu hastalık 

bir sorun olarak devam etmektedir (Özüdoğru ve Acer, 2021). Babaoğlu ve ark. 
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(2018)’nın bildirdiğine göre, İç Anadolu Bölgesinde bruselloz prevalansı %5-

17 arasındadır.  

Türkiye'de 38 ilden toplam 4204 vaka raporunun derlendiği bir 

çalışmada, en sık bruselloz vakaları Ankara, İstanbul ve Van illerinden rapor 

edilmiştir. Bu vakaların 1839’unda (%43.74) osteoartiküler, 1401’inde 

(%33.32) ise hematopoietik sistemin tutulumu bildirilmiştir. Aynı çalışmada 

vakaların sinir, gastrointestinal, ürogenital, deri/mukoza zarı, kardiyovasküler, 

solunum sistemi ve oküler tutulumunun sırasıyla 413 (%9.82), 182 (%4.32), 

171 (%4.06), 146 (%3.47), 67 (%1.59), 46 (%1.09) ve 12 (%0.28) olduğu rapor 

edilmiştir (Çalık ve Gökengin, 2011). 

Siirt ilindeki bir retrospektif çalışmada, bruselloz tanılı 112 hastanın 

%30.1’inde artrit, %78.8’inde artralji, %84.1’inde miyalji %9.7’sinde 

hepatomegali %8’inde splenomegali,  %2.7’sinde lenfadenopati, %12.4’ünde 

lökopeni, %7.1’inde lökositoz, %33.6’sında anemi ve %2.7’sinde polistemi 

saptanmıştır (Özüdoğru ve Acer, 2021). Tokat ilinde 161 inek, 58 koyun ve 33 

keçi sütü olmak üzere toplam 252 adet çiğ süt örneği Milk Ring Test ve direkt 

ekim yöntemi ile analiz edilmiş; bu örneklerin 49’unda (%19.41) bruselloz 

etmeni tespit edilmiştir (Rüstemoğlu ve Ark., 2020). 

 

5. BRUSELLOZDAN KORUNMA VE HASTALIĞIN 

KONTROLÜ  

 

Brusellozdan korunmak ve kontrol sağlamak için ulusal anlamda bir 

politika geliştirilmelidir.  Bu politika uygulamada birliği sağlamaya yardımcı 

olacaktır (Corbel, 2006). Örneğin, bir bruselloz kontrol veya eradikasyon 

programının planlanması, teşhis testi seçenekleri ve enfekte hayvanları 

kategorik olarak tanımlayarak eşik seviyeleri hakkında karar verilmesini 

sağlayacaktır. Aşılama politikasının yanı sıra hastalık prevalansı hakkında 

çıkarım yapmak test ve itlaf politikasına kıyasla tüm sürünün yok edilmesini 

haklı çıkaran enfekte hayvan yüzdelerinin azalması üzerine karar vermeyi de 

etkiler. Hayvanların kesilip kesilmeyeceği ve kesilen hayvanların nasıl imha 

edileceği ve son olarak da hayvan sahiplerine karşılığında tazminat verilip 

verilmeyeceğine karar verilmelidir (Banai ve ark., 2021).  

Hayvan aşılama politikası, bruselloz kampanyalarında önemli bir 

karardır. Daha önemlisi aşılama, epidemiyolojik ünitedeki hayvan nüfusuna 
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uygun olarak bölgede yaygın olan Brucella türlerinin sürü içi ve sürüler 

arasındaki yayılımını engellemeli ve sürü içinde de bağışıklık 

kazandırabilmelidir.  Bu senaryoda, aşılamanın hedeflendiği bruselloz 

risklerini belirlemek, spesifik veya genel bruselloza karşı korumada 

epidemiyolojik şartlara uyan aşıyı, dozu ve uygulama yöntemini seçmek 

önemlidir. Aşılama yöntemi seçildiği takdirde, aşının ömür boyu koruma 

beklentisiyle tek doz olarak mı, yoksa aynı hayvanlara aralıklarla ve seçilen 

dozlarda tekrar tekrar mı uygulanacağına karar verilmesi zaruridir. Önceki 

senaryoda, yetişkin hayvanlar aşılama gruplarının dışında tutulacağından 

aşılama, hayvan yavru atma risklerini azaltmanın yanı sıra kalıcı aşı 

antikorlarını azaltmada daha güvenlidir. Bununla birlikte, güvenli bir aşılama 

için tolere edilebilen aşılama süresinin kaçırılması nedeniyle, sürüde 

aşılanmamış bireyler birikecek ve böylece sürüdeki bağışıklamamış korumasız 

hayvanların sayısı artacaktır. Buna karşılık, tüm sürünün aşılanması 

durumunda, gebe hayvanların aşılanması nedeniyle yavru atma vakaları 

artacaktır (Van Straten ve ark., 2011; Banai ve ark., 2021). 

Hazırlık, başarılı bir kontrol programı gerçekleştirmek için anahtar bir 

yaklaşımdır. Önleme ve kontrol faaliyetleri, ISO standartlarıyla da uyumlu olan 

yasal ve mali yapılara dayalı ulusal önceliklerin oluşturulmasına bağlıdır. 

Brusellozdan ari ülkelerde, hayvan hareketinin ve sürü kaydının kontrolünün 

yanı sıra hastalık salgınlarının gerçek zamanlı olarak tanımlanmasını sağlayan 

bir izleme sisteminin uygulanmasını içeren hastalık izleme ana öncelik 

olacaktır (Robinson, 2003). Bazı durumlarda, hayvan yavru atma vakalarını 

izlemek, bir salgının başlangıcını alarma geçirmek için çok önemli olabilir. 

Ancak başarılı bir ulusal kampanya geliştirmek, mutlaka testlerin sağlam ve 

doğru performansına dayalı serolojik kampanyaları içermelidir. Böyle bir 

program, ülkede DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals: 

Enfekte Hayvanları Aşılı Hayvanlardan Ayırmak) endişeleriyle önyargılı 

tarama testleri nedeniyle aşılamanın zorunlu kılınması durumunda karmaşıktır. 

Bu program, yüksek performanslı ve spesifik serolojik testlerin uygulanması ve 

yüksek vasıflı laboratuvar personelinin çalıştırılmasıyla başarıya ulaşabilir 

(Banai ve ark., 2021). 

Endemik ülkelerde, hastalık ilk önce hayvanlar arasında abortus dalgaları 

ile ilişkili halk sağlığı sorunu olarak baş göstermektedir. Daha sonra enfeksiyon 

odakları, hedeflenen popülasyonları serolojik testlerle inceleyerek belirlenmeli 
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ve ardından Brucella suşlarının süt ve fetüs organları gibi enfekte 

materyallerden doğrudan izolasyonu ve karakterizasyonu yoluyla brusellozis 

vakalarının teşhisi yapılmalıdır. Brusellozis kaynağının hızlı bir şekilde 

tanımlanması, belirli bir çiftlikte bir karantinanın uygulanmasında ve enfekte 

hayvanları sürüden çıkarmak için bir test ve itlaf politikasının uygulanmasında 

kritik öneme sahiptir. Genel olarak, sürüde %20’nin üzerindeki bir 

enfeksiyonun temizlenmesinin zor olacağı varsayılır ve sürünün tamamen yok 

edilmesi önerilir. Aksine, %20’den daha düşük oranda bir enfeksiyon ise sürü 

temizliğinin mümkün olması beklenir ve bu nedenle bir test ve itlaf politikası 

uygulanmalıdır. Öte yandan enfekte hayvanların uzaklaştırılmasının sürü 

popülasyonunu azaltacağı ve bunun da çiftlikler ve yetiştiriciler üzerinde hem 

mali hem de sosyal yük oluşturacağı da göz önünde bulundurulmalıdır (Zhao 

ve ark., 2020; Banai ve ark., 2011). 

 

6. BRUSELLOZUN ÜLKELERE MALİYETİ 

 

Bruselloz enfeksiyonlarıyla ilişkili maliyet tahminleri, bruselloza bağlı 

dünya çapındaki ekonomik kayıpların hem halk sağlığı (tedavi ile ilgili 

maliyetler ve iş gücü kaybı) hem de hayvan sağlığı (besi ve süt üretim 

maliyetleri) açısından çok büyük olduğunu göstermektedir (Dadar ve ark., 

2021).  

Bruselloz kaynaklı ekonomik kayıplar incelendiğinde, Latin Amerika'da 

sığır brusellozundan kaynaklanan yıllık ekonomik kayıpların yaklaşık 600 

milyon ABD doları (Sriranganathan ve ark., 2009), Hindistan'da besi hayvanı 

brusellozu nedeniyle bu kaybın yaklaşık 3.4 milyar dolar (Singh ve ark., 2015), 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 milyon dolar (Bittner, 2004), Arjantin’de 

60 milyon dolar (Samartino, 2002), Brezilya’da 448 milyon dolar (Santos ve 

ark., 2013), Mısır’da yaklaşık 9 milyon dolar (Bamaiyi, 2015) ve Kırgızistan’da 

yaklaşık 11 milyon dolar (Bamaiyi, 2015) olduğu bildirilmiştir. Öte yandan 

brusellozdan etkilenen çiftliklerdeki süt üretiminde %20-30'luk bir azalma 

olduğu tahmin edilmiştir (Herrera ve ark., 2008; Havelaar ve ark., 2019). 

Bruselloz eradikasyon programlarının çok pahalı olabilmesine karşın, bu 

programlarda harcanan her 1 dolar için 7 dolar tasarruf sağlandığı tahmin 

edilmektedir. ABD ulusal bruselloz eradikasyon programının, 1934-1997 

yılları arasında 3.5 milyar dolara mal olduğu, yalnızca 1952'de azalan süt 
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üretiminin ve düşüklerin (yavru atmaların) maliyetinin 400 milyon dolara 

ulaştığı belirtilmiştir (Seleem ve ark., 2010). 

 

7. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bruselloz, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da yaygın etkisi olan önemli bir 

zoonoz hastalık olmaya devam etmektedir ve kontrolü karmaşıktır. Ülkelerdeki 

mevcut sosyoekonomik ve sosyopolitik nedenlerden ötürü hastalığın önlenmesi 

mümkün olamamakta ve tedaviler geciktirilmektedir. Bilindiği gibi insanlarda 

kullanım için güvenli ve etkili bir aşı henüz mevcut değildir (Yumuk ve 

O’Callaghan, 2012). Bu nedenle hastalık kaynağı olan hayvan veya hayvansal 

gıda ile temasın önlenmesi en önemli koruyucu hekimlik olacaktır. Diğer 

taraftan kamuoyunun tanıdığı önemli şahsiyetlerin ve liderlerin televizyon 

programları ve web sitelerinde bu konuyu gündeme almaları faydalı olacaktır. 

Bu hususta kamu spotlarının yapılması, bruselloz ile ilişkili riskler ve insan 

sağlığı üzerindeki etkileri hakkında çocuklar ve diğer bireyler üzerinde eğitici 

kampanyaların yürütülmesi de oldukça önemlidir. 
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GİRİŞ 

 

Arıcılık, bal arılarının çeşitli bitkisel kaynaklardan yararlanarak 

hayatlarını devam ettirmek amacıyla ürettikleri bal ve çeşitli arı ürünlerinin 

insan tüketimine sunulmasının yanı sıra ana ve oğul arı üretme gibi faaliyetleri 

kapsayan bir yetiştiricilik koludur. Arılar bitkiler arasındaki tozlaşmada da 

görev aldığından arıcılık hem hayvancılık hem de tarımsal bir faaliyet olarak 

değerlendirilmektedir (Fıratlı ve Gençer, 1994; Sancak, Sancak, Aygören, 

2013). Kısa sürede ve kolay öğrenilebilmesi, düşük maliyetler ile yapılabilmesi, 

tarıma elverişli olmayan arazilerin değerlendirilebilmesi gibi özelliklere sahip 

olması ekonomik değerini de ortaya koymaktadır (Çevrimli ve Sakarya, 2018; 

Anonim, 2021a). M.Ö 7000’li yıllardan günümüze kadar insanoğlunun arıcılık 

faaliyetleri ile uğraştığı bilinmektedir (Sancak ve diğerleri, 2013; Doğanay ve 

Aydın, 2017; Anonim, 2021a). Bal, Osmanlı Devleti zamanında önemli bir 

gelir kaynağı olması yanında farklı dini inançlarda da mucizevi canlıların (bal 

arısı) ürettiği şifa kaynağı olarak betimlenmektedir (Anonim, 2021a). 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nün resmi 

internet sayfasında yer alan 2018 yılı FAO verilerinde dünyada toplam kovan 

sayısının 92,291,583 adet, bal üretiminin 1,851,541 ton, bal mumu üretiminin 

69,633 ton ve kovan başına bal veriminin 20.06 kg olduğu bildirilmektedir.  

Aynı verilere göre ülkemizdeki kovan sayısı 7,947,687 adet olup; Hindistan ve 

Çin’den sonra Dünya’da kovan sayısı bakımından Türkiye, 3. sırada yer 

almaktadır. Ancak ülkemizde kovan başına bal verimi 14.36 kg olarak 

bildirilmekte ve bu miktarın dünya ortalamasının oldukça altında kaldığı 

görülmektedir (Anonim, 2021b). Bu duruma yetiştiricilerin yetersiz bilgi 

düzeyi ile hastalık ve zararlılar ile mücadelede gerekli önlemlerin 

alınmamasının neden olduğu düşünülmektedir (Şimşek, 2005). 

Bal arılarında (Apis mellifera L.) hem erişkin hem de larvaları etkileyen 

çeşitli enfeksiyöz ya da non-enfeksiyöz hastalıklar bulunmaktadır (Zeybek, 

1991; Tınar, 1994; Tutkun ve Boşgelmez, 2003; Forsgren, Locke, Sircoulomb, 

Schäfer, 2018). Bu bölümde bal arılarında görülen bazı önemli bakteriyel 

hastalıklara yer verilmiştir. 

 

1. AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ 

 

Amerikan Yavru Çürüklüğü, Paenibacillus larvae tarafından meydana 

getirilen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır (Forsgren ve diğerleri, 2018). Hastalık, 

ılıman ve subtropikal iklim koşullarının hakim olduğu bölgelerde daha çok 

görülmektedir (Genersch, 2010). 

Hastalık etkeni olan Paenibacillus larvae, Gram pozitif ve sporlu bir 

bakteriyel etken olup çevre koşullarında uzun yıllar canlılığını devam ettirme 

özelliğine sahiptir (Genersch, 2010). Hastalık öncelikle yavruları etkiler ve 

kovanda genç ve erişkin arı sayısı azalır, arılarda anormal uçuşlar gözlenirken, 
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ana arının peteklere düzensiz şekilde yumurtladığı görülmektedir. Kovanın 

kapağı açıldığında zamk ya da bozulmuş balık kokusu hissedilmektedir 

(Genersch, 2010; Borum, 2014).  

Etken, erişkin arıların yavruları besleme esnasında sindirim yoluyla 

bulaşabilmektedir. Genç arılar, yumurtadan çıktıktan sonraki 1-3 gün arasında 

hastalığa daha duyarlıdırlar ve bu dönemde çok az miktarda bakteri sporunun 

sindirim yolu ile alınması sonucunda hastalığa yakalanırlar (Hoage and 

Rothenbuhler, 1966; Bamrick, 1967; Genersch, Ashiralieva, Fries, 2005). Orta 

bağırsağa yerleşip çoğalan etkenler, larvanın dokularına yayılarak milyonlarca 

spor üretmeye devam ederler (Yue, Nordhoff, Wieler, Genersch, 2008). 

Amerikan yavru çürüklüğü kovanlar arasında ise petek aktarımının yapılması, 

hastalıklı kovandan oğul elde edilmesi, hastalıklı kovanın ana arasının başka 

bir kovana aktarılması, hastalıklı kovandan elde edilen balın diğer kovanların 

beslenmesi amacıyla kullanılması ve kontamine arıcılık alet-ekipmanları 

sayesinde bulaşabilmektedir (Borum, 2014). 

Hastalığın görüldüğü kovanlarda gözlenen klinik bulgular şu şekilde 

sıralanmaktadır; 

• Petek gözlerinde yavrulu ve boş gözler düzensizdir. 

• Enfekte larvalar başta beyaz renkli olup, daha sonra kahverengine 

dönmektedir. 

• Kapalı yavru gözleri içeri çökük bazılarının ortasında toplu iğne başı 

büyüklüğünde delik bulunmaktadır. 

• Kovan kapağı açıldığında bozuk balık ya da tutkal kokusu 

alınmaktadır. 

• Ölü larva gözlerine kibrit çöpü sokulup çekildiğinde ise ipliksi 

uzamalar görülmektedir (Uygur ve Girişkin, 2008; De Graaf ve diğerleri, 2006; 

Genersch, 2010; Borum, 2014; Anonim, 2022a); 

Hastalığın teşhisinde klinik bulgular önem arz etse de kesin teşhis 

laboratuvar testleri ile yapılmaktadır. Şüpheli kolonilerden alınan bal, genç ve 

ergin arı, balmumu, polen vb. örnekler laboratuvar teşhisi için gönderilmekle 

birlikte hastalık etkeninin bal ve genç arı örneklerinden tespit edilme oranı daha 

yüksek olarak bildirilmektedir (Adjlane, Haddad, Kechih, 2014; Forsgren ve 

Laugen, 2014). Bakteriyolojik konvansiyonel yöntemler ile hastalığa neden 

olan etken izole ve identifiye edilmektedir. Bu amaçla birçok özel besiyeri 

(Paenibacillus larvae agar, MYGP agar, Thiaminli Brain Heart İnfusion agar) 

kullanılmaktadır (De Graf ve diğerleri, 2013; Borum, 2014). Farklı 

besiyerlerinde oluşan koloni morfolojilerinin farklı olması, besiyerinde üreme 

şekillenmeyen durumlarda inkübasyon periyodunun uzatılması gibi durumlar 

nedeniyle etken teşhisinde moleküler yöntemlerin kullanılması doğru ve hızlı 

teşhis için sıklıkla önerilmektedir (Govan, Allsopp, Davison, 1999; 

Dobbelaere, De Graaf, Peeters, Jacobs, 2001; De Graaf ve diğerleri, 2013; 

Borum, 2014). Kovanlarda hastalığın teşhis edilmesi amacıyla ticari hızlı test 

kitleri ve ELISA kitleri de kullanılmaktadır (Milbraht, 2021).  
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Hastalığın epidemiyolojisinin belirlenmesi, elde edilen suşlar arasındaki 

genetik benzerliğin saptanması ve virülensi yüksek suşların ortaya koyulması 

amacıyla ise ERIC-PCR, BOX-PCR, RFLP, SDS PAGE, PFGE gibi moleküler 

teknikler uygulanmaktadır (Djordjevic, Hoshon, Hornitzky, 1994; Alippi, 

Lopez, Aguilar, 2002; Wu, Chin, Ghalayini, Hornitzky, 2005; Genersch ve 

diğerleri, 2006; Versalovic, Schneider, De Bruijn, Lupski, 2014). 

Hastalık sahada kibrit çöpü testi ve Holst süt testi ile tespit edilebilir. 

Hastalıktan şüphelenilen kovanlarda ölü larva gözlerine kibrit çöpü vb. bir 

cisim sokularak geri çekilir. Bunun sonucunda ipliksi tarzda bir uzamanın 

görülmesi kovanda Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının olmasına işaret 

etmektedir (Milbrath, 2021). P. larvae süt proteinlerinin pıhtılaşmasına neden 

olan birçok proteolitik enzim üretmektedir. Holst süt testinde dilüe edilmiş süt 

örneğinin üzerine etken ile enfekte olduğundan şüphe edilen larvalar eklenerek 

ılık bir ortamda 15-20 dk bekletilir. Süre sonunda sütte kesilme meydana 

gelmesi testin pozitif olduğunu göstermektedir (Holst, 1946). 

Türkiye’de ihbarı mecburi olan bu hastalığın görüldüğü kovanların 

yakılması, hastalığın eliminasyonunda uygulanması gereken en etkili yöntem 

olarak bildirilmekle birlikte, tedavi ve koruma-kontrol programları ülkelere 

göre farklılık göstermektedir (Gülpınar, 2005; Genersch, 2010). Hastalık 

görülen kovanların yakılmasının yanı sıra, arılıkta kullanılan tüm alet ve 

ekipmanların da pürmüzle alevden geçirilmesi ve dezenfekte edilmesi 

gerekmektedir (Genç ve Dodoloğlu, 2002)  Dezenfeksiyon amacıyla kaynar su, 

hidrojen peroksit, çamaşır suyu, sönmemiş kireç, kostik soda, oksijenli su, 

formol vb. kullanılabilir (Arbia ve Babbay, 2011).  

Hastalıkla mücadelede antimikrobiyal terapi, ülkemiz de dahil birçok 

ülkede arı ürünlerinde kalıntı bırakması nedeniyle yasaklanmıştır (Borum, 

2014; Forsgren ve diğerleri, 2018). Ayrıca kullanılan antibiyotikler etkenin 

vejetatif formuna etkiliyken, spor formlara etkili olmadığı için etkin bir tedavi 

başarısına ulaşılamamaktadır (Beyazıt ve Seyisoğlu, 2002). Bu nedenle, 

hastalığın arılığa girmemesi, girdiği durumlarda da en kısa sürede gerekli 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu amaçla arılıkta; 

• Hijyenik çalışma kurallarına titizlikle uyulmalı, 

• Hastalıklı kovanlarda petek ya da ana arı aktarımı yapılmamalı, 

• Oğulların kovanlara alınması esnasında dikkatli olunmalı, kaynağı 

bilinen oğullar arılığa sokulmalı, 

• Yeni koloni alınacağı zaman güvenilir kaynaklardan koloniler temin 

edilmeli, 

• Temel petek yapımında kullanılan bal mumlarının steril edilmiş 

olmasına dikkat edilmeli, 

• Kovanlar hastalık belirtileri yönünden sık sık kontrol edilmeli ve 

belirtilerin görüldüğü kovanlar derhal yakılmalı, 

• Kovanlarda yağmacılığı önlemek için gerekli tedbirler alınmalı, 
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• Arılığın etrafında bal ve diğer arı ürünleri bırakılmamalı, yabancı 

arıların arılığa gelmesi önlenmeli, 

• Arı zararlıları ile mücadele için gerekli önlem ve tedbirler alınmalıdır 

(Uygur ve Girişkin, 2008; Borum, 2014). 

 

2. AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ 

 

Avrupa yavru çürüklüğü, klinik bulgular yönünden Amerikan yavru 

çürüklüğü ile karıştırılabilen ve Melissococcus pluton’nun neden olduğu 

bakteriyel bir arı hastalığıdır. Etken sporlu bir bakteri olmadığı için çevre 

koşullarına karşı daha duyarlıdır. Hastalık olgularında çeşitli 

mikroorganizmalar sekonder bakteriyel etkenler olarak izole ve identifiye 

edilebilmektedir. Bu etkenler ölü larvaların kokusu ve kıvamında değişikliklere 

neden olmaktadır (Zeybek, 1991; Borum, 2014). Hastalık, kovan stresi olarak 

adlandırılan, iklim koşullarının uygun olmaması, aç kalma, polensiz kalma, 

nektar akımının geç başlaması gibi durumlarda daha çok görülmektedir (Uygur 

ve Girişgin, 2008). Nektar akımının başlamasıyla birlikte hastalığın 

insidensinde de azalma görülmektedir (Öder, 1990; Milbraht, 2021). 

Larvalar, etkeni beslenme sırasında sindirim sistemlerine alırlar. Burada 

gelişen bakteriler, yavru pupa dönemine geçince dışkı ile petek gözlerine atılır. 

İşçi arılar temizlik esnasında hastalık etkenini sağlıklı larvalara bulaştırarak 

etkenin kısa sürede kovanda yayılımına neden olur. Erişkin arılar etkenin 

taşıyıcısı konumunda olup, daha çok işçi, erkek ve ana arı larvaları 

etkilenmektedir (Russenova ve Parvanov, 2005; Forsgren, 2010; Milbrath, 

2021). Hastalık etkeni ile enfekte olan larvalar herhangi bir klinik bulgu 

göstermeden erişkin hale gelerek hastalığı yaymaya devam edebilir (Bailey ve 

Ball, 1991; Forsgren, Lundhagen, Imdorf, Fries, 2005). 

Hastalığa yakalanan kovanlardaki peteklerde yavrulu alanların düzensiz 

olduğu görülür. Ölü larvalara genel olarak açık gözlerde rastlanır (Genç ve 

Dodoloğlu, 2002; Tutkun ve Boşgelmez, 2003). Ölümler larva, pupa dönemine 

geçmeden önceden görülmektedir. Hastalıktan etkilenen larvaların petek 

gözlerinin dibinde kıvrılmış bir şekilde görülmesi hastalığın teşhisi için önemli 

bir klinik bulgudur. Ölü larvaların rengi zamanla sarıdan kahverengine 

dönmektedir (Uygur ve Girişgin, 2008; Milbrath, 2021). 

Avrupa yavru çürüklüğü hastalığının teşhisinde ölü larvaların şeffaf 

yapısını kaybederek şekillerinin bozulması ve renklerinin sarıdan kahverengine 

kadar değişen bir renk göstermesi önem arz etmektedir. Kibrit çöpü testinde ölü 

larva gözlerinde Amerikan yavru çürüklüğü hastalığında görülen ipliksi uzama 

görülmemektedir. Ancak sekonder bakteriyel etkenlerin enfeksiyona dahil 

olduğu durumlarda ipliksi uzama ve kovan kapağı açıldığında kötü koku 

duyulabilmektedir (Borum, 2014); (Milbrath, 2021). 

Hastalığın laboratuvar teşhisinde ise alınan örneklerde hazırlanan 

preparatlarda Gram pozitif, lanset biçiminde sporsuz etkenlerin görülmesi 
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önem taşır. Etken, selektif ve zenginleştirilmiş besiyerlerinde ve anaerobik 

ortamda izole ve identifiye edilebilmektedir (Milbrath, 2021). Bununla birlikte 

moleküler yöntemler kullanılarak da hastalıklı kovanlarda etkeninin teşhisi 

gerçekleştirilebilmektedir (Garrido-Bailón, 2013). 

Son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalarda M. pluton’un virülens özellikleri 

ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda etkenin önemli bir arı ürünü 

olan polenin hücre duvarlarında yıkıma neden olarak besin maddesi içeriğinin 

bozulmasına yol açtığı bildirilmektedir (Djukic, 2018). Bununla birlikte M. 

pluton’un, hastalığın teşhisinde önemli bir klinik bulgu olan larva renginin 

değişimine neden olan tyramine toksinini sentezlediği rapor edilmiştir (Kanbar, 

Engels, Nicholson, Hertle, Winkelmann, 2004). 

2006 yılından beri ülkemizde arı kovanlarında antibiyotik kullanımı 

yasaklanmıştır ve bu nedenle hastalığın tedavisine gidilmeyip, imha işlemleri 

uygulanması gerekmektedir. Hastalık çıkan kovanlardaki peteklerin yakılması 

gerekmekle birlikte hastalıktan korunmak için arılar, gıda azlığı ve soğuk gibi 

streslerden uzak tutulmalıdır. Bunun yanı sıra arılıkta hijyen kurallarına dikkat 

edilmeli, özellikle kış aylarına giriş zamanlarında şurup ve kek takviyesi 

yapılmalıdır. Kovanlarda yağmacılık önlenmeli, hastalıklı kovanlardan ana arı 

ve petek değişimi yapılmamalıdır. Arılığın etrafında oluşan oğullar kontrol 

edilmeli ve kaynağı bilinen oğullar kovanlara alınmalıdır (Forsgren, 2010; 

Borum, 2014; Anonim, 2021a). 

 

3. ARI SEPTİSEMİSİ 

 

Arı septisemisi Pseudomonas apiseptica tarafından ergin bal arılarında 

meydana getirilen bir hastalıktır. Etken, Gram negatif ve sporsuzdur (Uygur ve 

Girişgin, 2008). Arıların hemolenfinde de bulunabilen etken nadiren hastalığa 

sebep olur. Genç arıların bağırsaklarında etkene rastlanmamaktadır. Bununla 

birlikte polenle beslenen 1-14 günlük arıların bağırsağından etken izole 

edilirken, arılar bal ile beslenmeye başlandığında bağırsak florasında 

Pseudomonas apiseptica’ya rastlanmamaktadır (Anonim, 2022b).  

Pseudomonas apiseptica, doğada nemli toprakta, bitkilerde ve bataklık 

gibi alanlarda yoğun olarak bulunmaktadır. Çeşitli şekillerde arıların solunum 

yoluna girebilen etken daha sonra kana geçerek ergin arılarda septisemi 

hastalığına neden olur. Kovanların nemli ortamda tutulması, soğuk stresi, aşırı 

derecede şurup ile beslenen kolonilerde hastalığa daha sık rastlandığı 

bilinmektedir (Genç ve Dodoloğlu, 2002; Tutkun ve Bosgelmez, 2003). Bazı 

paraziter ve/veya fungal hastalıkların kovanlarda bulunmasının da kovanları arı 

septisemisine karşı predispoze kıldığı bildirilmektedir (Uygur ve Girişgin, 

2008; Anonim, 2022b).  

Hastalıktan etkilenen kovanlardaki arıların halsiz ve sersemlemiş olduğu 

görülür. Arıların kaslarında meydana gelen deformasyonlar nedeniyle uçma 

yeteneklerini kaybederler. Arılara dokunulduğunda bacak, karın, göğüs ve 
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kanatlarının eklem bölgelerinden kopması dikkat çekicidir. Hasta arılarda kan 

renginin tebeşir beyazına döndüğü görülmektedir (Alippi, 1999; Borum, 2014; 

Anonim, 2022b).   

Hastalık için geliştirilmiş etkili bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. 

Hastalıktan korunmak için kovanların nemli ve bataklık alanlarına yakın 

yerlerde tutulmamasına özen gösterilmelidir. Arılar stres faktörlerinden uzak 

tutulmalı, yapay beslemelerin zamanında ve yeteri kadar yapılmasına özen 

gösterilmelidir. Arılıkta temizlik ve hijyen kurallarına önem verilmelidir 

(Uygur ve Girişgin, 2008). 

 

4. ADİ YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ 

 

Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü ve arı septisemisi 

gibi bakteriyel etkenlerin neden olduğu hastalıklar arı yetiştiriciliğinde daha sık 

rastlanılan hastalıklar olmakla birlikte, bunların dışında Bacillus spp., 

Corynebacterium spp., Staphylococcus spp. ve Streptococcus spp. suşlarının 

neden olduğu adi yavru çürüklüğü hastalığı da bal arılarında görülen bakteriyel 

hastalıklar arasında yer almaktadır. Diğer yavru çürüklüğü hastalıkları ile 

benzer klinik bulgulara sahip olması nedeniyle karışıklığa neden olmaktadır 

(Hutton, 2013). 

 

5. SONUÇ 

 

Arıcılık, tarıma elverişli olmayan toprakların değerlendirildiği, fazla 

maliyet gerektirmeyen bir iş kolu olan, hem hayvancılık hem de tarım 

faaliyetlerine katkı sunabilen ve en önemlisi insan sağlığı açısından şifa 

kaynağı olan bal, polen, propolis gibi ürünlerin üretildiği önemli bir 

yetiştiricilik faaliyetidir. Ülkemizde birçok coğrafi bölgede devam ettirilen bu 

faaliyetin en önemli sorunlarından biri arı hastalıklarıdır. Arılarda hastalıklara 

neden olan çeşitli enfeksiyöz etkenler verimin düşmesine ve ekonomik 

kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda ürün kalitesi ve 

veriminin arttırılması, hastalıklarla doğru mücadele yöntemlerinin 

geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Arılarda hastalıklara neden olan 

bakteriyel etkenlerden korunmanın en önemli yolu hijyen kurallarına titizlikle 

uymaktır. Bununla birlikte, sağlıklı koloni ve ana arı seçimi, temel peteklerin 

kaynağı belirli yerlerden alınması da hastalıklardan korunmada büyük öneme 

sahiptir. Bu doğrultuda ülkemiz arıcılığının daha yüksek kalite ve verimle 

devam ettirilebilmesi için arı hastalıkları konusunda yetiştiricilerin 

bilinçlendirilmesi çalışmalarına önem gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

 

Uyku evrensel bir davranıştır. Omurgasızlardan omurgalılara kadar tüm 

hayvan türleri fizyolojik olarak uyku davranışını gerçekleştirmektedir. Uyku 

davranışsal olarak incelenecek olursa çevresel uyaranlara karşı farkındalığın 

azalması olarak tanımlanabilir. Fakat bu davranış koma ve hazırda bekleme gibi 

davranış durumlardan farklılık gösterir. Uyku davranışı melatonin 

hormonundan ve serotonin düzeyinden etkilenmektedir (McNamara ve 

diğerleri, 2008; Nagy, Guillaume ve Doels, 2000). Box boyutu, beslenme 

sıklığı, yatış yeri, atın ırkı, farklı gün uzunlukları, çevre sıcaklıkları toplam 

uyku süresini etkiler (Raabymagle ve Ladewig, 2006). Uyku bozuklukları, 

hayvanlarda stereotipik (yineleyici) davranış gibi durumlarda belirli bir 

bozukluğun tanı kriterinin bir parçası olarak düşünülebilir (Bertone, 2011). 

At gibi hayvanların yırtıcı hayvanlardan ve küçük hayvanların, büyük 

hayvanlardan daha fazla uyuduklarını görmek mümkündür. Böylece uyku 

süresinin, belirli türlerde avlanma tehlikesi ile ters orantılı olduğu söylenebilir 

(Carson ve Wood-Gush, 1982; McNamara ve diğerleri, 2008).  Atlar uzun 

süreli olarak ayakta durma ve ayakta uyuma özelliğine sahip hayvanlar olarak 

bilinmektedir (Budras, Sack ve Röck, 2009; Fuchs, Kiefner, Reese, Ehard ve 

Wöhr, 2016; Pilliner, Elmhurst ve Davies, 2002). Özellikle karanlık ve 

sıcaklığın daha az olduğu ortamlarda (dakikalardan birkaç saate kadar uzayan 

sürelerde) yatarak uyuma eğiliminde olan atlar, günde 4-15 saatlerini ayakta 

dinlenerek geçirdiklerinden, diğer memeli hayvanlardan ayakta uyuma 

özellikleriyle ayrılmaktadırlar (Evans, 2000; McDonnell, 2000; Pilliner ve 

diğerleri, 2002; Ransom ve Cade, 2009). 

Ayakta uyuma eğilimi, askıya alma ve ön-arka bacaklarda benzersiz bir 

pasif sabit duruş aparatının gelişmesini sağlamıştır. Böylece minimum kas 

enerjisi harcanarak, maksimum süre ayakta durmaları mümkündür (Budras ve 

diğerleri, 2009; Dyce, Sack ve Wensing, 2002; Pilliner ve diğerleri, 2002). 

Ayağın en önemli fonksiyonları zemin ile vücut arasındaki dengeyi 

sağlayarak ayakta durmak ve harekete yardımcı olmaktır. Koşma ve yürüme 

özellikleriyle karakterize olan atlar için ayaklar çok önemli bir yere sahiptir 

(Dyce ve diğerleri, 2002; Frandson, 1976). 

 

1. ATLARIN AYAKTA UYUMA MEKANİZMASI 
 

Hızlı koşmasıyla tanınan atlar, hafif uyku sırasında bile zamanlarının 

yaklaşık %80'ini ayakta geçirirler (Boyd, Carbonaro ve Houpt, 1988; Dallaire 

1986). Uzun süreli ayakta durma ve uyuma eğilimleri ile gelişen mekanizma, 

hem ön hem arka bacakta çeşitli kasların koordinasyonunu, ligamentleri ve 

tendonları içerir (Bahadır ve Yıldız, 2012; Çalışlar, 1988). Sabit pozisyonda 

atın dinlenmesi veya uyuması için bacaklar ve eklemlerin bu pozisyonda 
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kilitlenmesi gereklidir. Atlar sabit pozisyonda durduğu zaman ağırlıklarının 

çoğu tendonlar, ligamentler ve duruş aparatının derin fasciaları tarafından 

taşınır. Bu yapılar yorulmayıp çok az kas enerjisi harcar (Dyce ve diğerleri, 

2002). Vücut ağırlığının birçoğu bir arka bacak tarafından alındığından o 

ekstremitenin diz eklemi tamamen kilitlenir (Schuurmann, Kersten ve Weijs, 

2013). Diğer ayak, tırnak ve parmağın üzerinde durur. Böylece enerji tasarrufu 

sağlanır. Normal şartlar altında birkaç dakikada kaslar yorulmaya başlayarak, 

vücut ağırlığı diğer bacağa kaydırılır. Bu özellik at için benzersiz bir şekilde 

gelişmiştir, çünkü av hayvanı olarak at, avcılardan hızlı bir şekilde kaçabilir 

olmalı ama yine de dinlenebilmelidir. Uyumak için yatmak onu saldırıya karşı 

savunmasız hale getirir. 

İki mekanizma, equidelere uyarıyı almada ve tehlikeye karşı hızlı bir 

şekilde cevap vermek için yardımcı olur. 

• Ligamentum nuchae: Kafa aşağıdayken saklanan enerji, 

çevreyi gözlemlemek için başı kaldıran kaslara yardımcı olur. 

• Duruş aparatı: Aşırı kas yorulmasına uğramadan uzun 

süreler ayakta kalmalarını sağlayan bir mekanizmadır (Mills, 2003). 

Sabit durma aparatları ile sabit pozisyonda çok az kas enerjisi 

harcayarak, minimum yorgunluk ile uzun süreli ayakta durma (dinlenme) 

şekillenmektedir. Ön ve arka bacaklarda pasif denge unsurları, kilitleme 

mekanizması (locking mechanism) ve karşılıklı mekanizma (reciprocal 

mechanism) atların uzun süreli ayakta durma ve dinlenmesini sağlayan 

yapılardır. (Dyce ve diğerleri, 2002; Smallwood, 1992). Denge unsurları olarak 

bilinen mekanizma ise bacakta, hareket boyunca enerjinin depolanıp, daha 

sonra salınmasını sağlayan ligamentöz yapılardan oluşmaktadır (Frandson, 

Wilke ve Fails, 2009). 

Ligament’lerin, eklemlerin flexion haline gelmesini engellemede önemli 

bir rol üstlendiği, ligament yapılarının tendon’lardan daha fazla gerilmeye 

dayanıklı olduğu ve aynı yapıların kaslar kadar gerilmediğini bilmek denge 

mekanizmasının anlaşılması için önemlidir (Frandson ve diğerleri, 2009). 

Ayrıca yorulma hissi oluşması, tendo ve ligament’lerde laktik asit üretiminin 

az olması sebebiyle uzun bir zaman alır. Bu nedenle at yorulmadan uzun süre 

ayakta dinlenebilmektedir (Çalışlar, 1988). 

 Sabit duruş aparatı bacak distal kısmını kilitlemek için bir tendon ve 

bağ sistemini kullanır, bu nedenle ayakta durmak için asgari bir kas gücü 

gerektirir. Ön ve arka bacakta bulunan ve pasif denge mekanizmasına katılan 

ligament’ler; ligamentum (lig.) intersesamoideum, lig. sesamoideum rectum, 

ligamenta (ligg.) sesamoidea obliqua, ligg. sesamoidea collateralia, ligg. 

sesamoidea cruciata ve ligg. sesamoidea brevia’dır (Çalışlar, 1988; Dyce ve 

diğerleri, 2002; Frandson, 1976).  Dikkat çekilmesi gereken başka bir durum 

ise ön ve arka bacaklarda distal tendonların sadece ayakta duruş aparatının 

elemanları olması değil, aynı zamanda enerjiyi depolayarak, hareket sırasında 

oluşan titreşimin azaltılmasına yardımcı olmasıdır (Biewener, 1998; Minetti, 
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Ardigo, Reinach ve Saibene, 1999; Wilson, McGuigan, Su ve van Den Bogert, 

2001). 

 

1.1.Ön bacağın sabit duruş aparatı 
 

Ön bacaklar vücut ağırlığının %60’a yakınını taşır (Pilliner ve diğerleri, 

2002). Ön ekstremitenin sabit duruş aparatı serratus ventralis kasının tendinöz 

dokusundan, Musculus (m.) biceps brachii, lacertus fibrosus, m. extensor carpi 

radialis, m. extensor digitorum communis, m. triceps brachii’nin caput 

longum’u, m. interosseus medius ve dalları, collateral ligamentler, m. flexor 

digitorum superficialis, musculi (mm.) flexores digitorum profundi ve 

ligamentum accessorium’larından oluşur (Bahadır ve Yıldız, 2012; Dyce ve 

diğerleri, 2002). 

Ön bacak üzerinde dikey bir çizgi oluşur. Bu çizgi, articulatio (art.) 

humeri’ye caudal art. cubiti’nin arkasında, art. tarsi boyunca uzanıp art. 

metacarpophalangea ve art. interphalangea proximalis’in cranial’inden geçer. 

Ayakta kalma bu çizginin desteklenmesi ile sağlanır. 

Desteklenmiyorsa, art. humeri ve art. cubiti’nin flexionu, art. carpi’nin 

aşırı gerilmesi (veya flexionu) ve art. metacarpophalangea ve art. 

interphalangea proximalis’in hiperextensionu ile çöker (Akers ve Denbow, 

2013; Dyce ve diğerleri, 2002). 

Art. humeri’nin desteklenmesinde boyun omurlarının proc. 

transversuslarından 9. cartilago costalis’lere diş diş uzanan geniş bir çıkış 

alanına sahip m. serratus ventralis kası önemli bir yer tutar. Yelpazeye 

benzeyen kasın dar ucu scapula’nın iç yüzüne yapışır. Böylece her iki tarafın 

kası ön bacaklar arasında gövdeyi askıda tutan güçlü bir elastiki kemer 

şekillendirir. At dinlenirken, vücut m. serratus ventralis’deki fibröz doku 

tarafından scapula’ya asılır ve bu da omuzun gerilmesine neden olur. Ön bacak 

bağlantısının gövdeye bağlanması (synsarcosis), sabit duruş aparatının bir 

parçası değildir. Ancak ana ağırlık taşıyan bağlantı olarak işlev gören m. 

serratus ventralis yoğun yorulmayan tendinöz doku ile iç içe geçmiş haldedir. 

Ön bacağın kemik kolonu, m. serratus ventralis’in scapula’nın medial yüzeyine 

bağlanmasıyla gövdenin cranial kısmını desteklemektedir.  

Art. humeri’de collateral ligamentler mevcut olmasa da, eklem hareketleri, 

sagital düzlemdeki medialde, m. subscapularis ve lateral olarak m. infraspinatus 

(daha düşük derecede), m. supraspinatus tarafından flexion ve extension’a 

sınırlandırılmıştır (Akers ve Denbow, 2013; Aspinall, Capello ve Philips, 2015; 

Bahadır ve Yıldız, 2012; Goldfinger, 2004). 

Ayakta duran attaki art. humeri’nin asıl sabitleyicisi, m.biceps brachii 

tendonu’nun eklemin cranial (extensor) yüzeyine bastırmasıdır. M. biceps 

brachii humerus’un ön ve kısmen iç tarafında yer alan uzun mekik şeklinde bir 

kastır. Omuz ekleminin, scapula’nın tuberositas supraglenoidale’sini radius’a 



SAĞLIK BİLİMLERİNE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 130 

 

bağlayan kuvvetli iç biceps tendonu tarafından bükülmesi engellenir. Equus’ta 

bağlantı kirişine geçtiği yerden çıkan bir kiriş lacertus fibrosus, ön bacağı saran 

akzara, fascia antebrachii ve m. extensor carpi radialis’in kirişine bağlanır. 

Lacertus fibrosus bir tendinöz banttır. Bu bant m. biceps brachii ve m. extensor 

carpi radialis’in tendosu arasında uzanır. Böylece omuzdan metacarpus’a 

kesintisiz bir güç hattı oluşturur. Bu kiriş omuz ekleminin duruşta 

hareketsizliğini sağlar ve equus kolaylıkla ayakta uyuyabilir. M. biceps brachii 

tendonu kasın uzunluğunu arttırır. Tendon’un gerilmesiyle birlikte omzun 

flexion’u engellenir (Budras ve diğerleri, 2009; Frandson ve diğerleri, 2009; 

Pasquini, Spurgeon ve Pasquini, 1995).  

Geniş biceps tendonundaki gerginlik humerus’un intertubercular oluğu 

üzerinde büyük baskı oluşturur. Bazı kaynaklar, tendonun tuberculum 

intermedium’u kapatarak, eklemin kilitlenmesini sağladığını bildirmektedir. 

Biceps’ in kasılması lacertus fibrosus ve m. extensor carpi radialis vasıtasıyla 

metacarpus III’ün üst ucundaki ikinci bir sabit noktaya iletilir (Dyce ve 

diğerleri, 2002; Pasquini ve diğerleri, 1995; Smallwood, 1992). Bu çekme, art. 

carpi’nin extensor’lerinin hareketini arttırır ve bu eklemin ve bacağın 

bükülmesini önler. Böylece, scapula'nın proksimal ucuna etki eden gövdenin 

ağırlığı, bahsedilen biceps-lacertus extensor carpi donanımını gerginleştirir. 

Art. cubiti hayvanın ağırlığından dolayı flexion’a eğilimlidir. Art. 

humeri’nin sabitlenmesi ile (biceps tendonu tarafından) gövdenin ağırlığı dikey 

olarak radius’un üst ucunda durur. Bu nedenle, atın öne doğru kayması 

durumunda, dirsek ekleminin bükülmesini önlemek için yalnızca küçük 

kuvvetler gereklidir (Akers ve Denbow, 2013; Dyce ve diğerleri, 2002). Dönme 

eksenine caudal, collateral bağların konumlandırılması gerginlik oluşturarak 

ayakta durma konumunu korur. Bulunan collateral ligamentler flexion’u daha 

düşük bir dereceye kadar engeller (Dyce ve diğerleri, 2002). Son araştırmalar 

kas lifi bileşimi nedeniyle m. anconeus ve m. triceps brachii’nin medial başının 

da dirsek eklemi flexion’una karşı gelebileceğini bildirmektedir (Frandson ve 

diğerleri, 2009). 

Esas şekilde carpal ve digital flexorlerin tendinöz bileşenlerinin pasif 

gerilmesi, özellikle m. flexor digitorum superficialis ve collateral ligamentler 

tarafından sağlanır. Ayakta durma ile gerilen flexor kasların originleri 

aracılığıyla sabit duruşta eklem flexionu önlenir. Art. cubiti, epicondylus 

lateralis ve medialis humeri’den başlangıç alan ve çok lifli doku içeren carpal 

ve digital flexorler grubu aracılığıyla gerilerek stabilize edilir (bükülme 

önlenir). 

Dirsek ekleminde (eklemin gerilmesinde) cranial çekme ve carpal 

eklemin extensor yüzeyi üzerindeki basınç, bu eklemin flexionu’nu önleme 

eğilimi göstermesini sağlar (Akers ve Denbow, 2013). 

Carpal eklem ise ligg. carpale palmare ve küp şeklindeki carpal kemikler 

tarafından hyperextension’dan korunur (Dyce ve diğerleri, 2002; Pasquini ve 

diğerleri, 1995). Carpus flexion eğilimindedir, fakat flexion cranial olarak 
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m.biceps brachii tendonu, lacertus fibrosus ve m.extensor carpi radialis’in 

tendonunun gerilmesi ile dorsal basınç oluşturularak (Pasquini ve diğerleri, 

1995) ve caudal olarak m. flexor digitorum superficialis - profundus tendonları 

ve lig. accessorium’ları (Smallwood, 1992; Stashak, 2002) tarafından önlenir. 

Ossa carpi’lerde ve metacarpus’un proximal ucunda biten, m. flexor 

carpi ulnaris ve m. flexor carpi radialis, scapula, sabit omuz eklemi ve humerus 

yoluyla gövde ağırlığı ile gerginleştirilirken, eklemin bükülmesini sağlamak 

için carpal eklemin flexor yüzeyinden çeker. Radius’un palmar yüzeyine 

eklenen m. flexor digitorum superficialis ve profundus’un lig. accessoriumları 

ve carpus’un altında, esas metacarpal kemiğin üzerinde hayvanın ağırlığına 

karşı benzer bir çekme gerçekleştirir. Bu çekme ters yönde-distalde şekillenir. 

Bazı çalışmacılar, m. interosseuslar’a benzer bir potansiyel atfeder. Ayrıca lig. 

collaterale laterale ve mediale de eklemin sabitlenmesinde yardımcıdır 

(Stashak, 2002). 

Art. metacarpophalangea hyperextensionu, suspensory apparatlar (m. 

interosseus medius, ossa sesamoidea phalangis proximalis ve lig. sesamoidea 

distale)  aracılığıyla önlenir. M. interosseus medius os metacarpale III’ün 

proximal ucundan başlar ve ossa sesamoidea phalangis proximalis üzerinde 

sona erer (sonlanmadan önce phalanx proximalis etrafında extensor kollarını, 

m.extensor digitorum communis tendonuna gönderir) (Pasquini ve diğerleri, 

1995). Ossa sesamoidea phalangis proximalis, os metacarpale III’ün distal ucu 

ile suspensory aparat ve art. metacarpophalangeae’nın palmar yüzeyi 

arasındaki sürtünmeyi azaltmak için araya giren susam kemikleridir. Collateral 

bağlar,  ossa sesamoidea phalangis proximalis’leri phalanx proximalis ve 

phalanx media’ya bağlarken, kalın bir palmar bağ, sesamoid kemikleri bir araya 

getirir ve m. flexor digitorum tendonları için düz bir dayanma yüzeyi oluşturur. 

M. interosseus medius’taki gerginlik eklemin distalinde, ilk üçü phalanx 

proximalis’te ve biri phalanx media üzerinde sonlanan olmak üzere dört 

sesamoidean bağ (lig. sesamoideum rectum, ligg. sesamoidea cruciata, obliqua 

ve brevia) ile devam eder. Bunlar eklemin proksimal ve distalindeki ekstremite 

iskeletinin palmar yüzeyine yapışırlar ve at’ın vücut ağırlığının ekleme 

etkimesiyle gerginleşirler (Akers ve Denbow, 2013; Mills, 2003). 

Eklemin sabitlenmesinde m. flexor digitorum süperficialis tendonu, 

phalanx proximalis ve media’ya kadar uzanan (radial- proximal- süperior 

kontrol ligament yoluyla) bir tendon desteği sağlayarak suspensory aparata 

yardımcı olur. M. flexor digitorum profundus ve lig. accessorium’u da (carpal- 

distal- inferior kontrol ligament) metacarpus’un ortası hizasında lig. carpi 

radiatum’dan gelen fibröz bant olarak benzer desteği sağlar. Böylece gerilen m. 

flexor digitorum profundus tendonu sabitlenmeye ek destek verir. Bu yapı da 

kas ile beraber phalanx distalis’e uzanır. Superior kontrol ligamenti m. flexor 

digitorum superficialis üzerindeki yükü radius’a aktarırken, m. flexor digitorum 

profundus’taki yükte inferior kontrol ligamenti aracılığıyla os metacarpi III’e 

aktarılmış olur (Bahadır ve Yıldız, 2012; Pasquini ve diğerleri, 1995; 
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Shoemaker, Bertone, Mohammad ve Arms, 1991). Radius ile phalanx distalis 

arasında depolanan enerji, superior ve inferior kontrol ligamentleri sayesinde 

ayakta durma sırasında salınır  (Frandson ve diğerleri, 2009). Ligamentler 

aracılığıyla yük kaslardan alınarak daha kuvvetli olan kemiklere aktarılmış 

olur. Ayrıca bu ligamentler yükü pasif olarak taşıdıkları için art. 

metacarpophalangea ile art. interphalangea distalis’in hiperextension’unu 

engellerler (Riemersma ve De Bruyn, 1986; Swanstrom, Stover, Hubbard ve 

Hawkins, 2004).  Tendo yaralanmaları, nallama gibi durumlarda topuk eklem 

açısının artması hayvanların daha çabuk yorulmasına sebep olur (Demiraslan 

ve Özcan, 2014). 

Art. interphalangea proximalis’in flexion’u m. flexor digitorum 

superficialis’in tendosu ile önlenir (Dyce ve diğerleri, 2002). M. interosseus 

medius’un extensor kollarının, m. extensor digitorum communis’e tutunması 

ile art. interphalangea proximalis’in hyperextension’unun önüne geçilmiş olur 

(Budras ve diğerleri, 2009; Rooney, 1968; Jansen, Buiten, Bogert ve 

Schamhardt, 1993; Stashak, 2002). Ayrıca bu bağlantı art. metacarpophalangea 

ve parmakların sabitlenmesine de yardımcıdır (Stashak, 2002). Sabit 

pozisyonda dört palmar ligament sıkı bir şekilde gerilmiştir. Ligg. sesamoidea 

distale phalanx proximalis ve media’daki yükleri, phalanx distalis’e aktararak 

extension’un sınırlandırılmasına yardımcı olurken (Denoix, 1994; Wright, 

1993), m. flexor digitorum superficialis ve profundus’un gerilmesi ile de 

desteklenir (Riemersma, Bogert, Schamhardt ve Hartman, 1988). 

Art. interphalangea distalis flexion eğilimine sahiptir. Bu etki, m. 

interosseus medius’un extensor dallarındaki gerginliğin, m. extensor digitorum 

communis’e iletilmesi ve tırnak duvarı ve lamellar corium arasındaki laminar 

bağlantıların bütünlüğü ile engellenmektedir. Ayrıca tırnağın yere düzgün bir 

şekilde basabilmesi, mm. flexores digitorum profundi'nin tendosundaki 

gerilimin, art. interphalangea distalis'i flexion’a yönlendirmesiyle, vücut 

ağırlığının uzun süreli taşınması ve dengede durabilmek için önemlidir (Akers 

ve Denbow, 2013; Dyce, ve diğerleri, 2002). 

Denge mekanizmasına, m. interosseus medius’un, phalanx distalis’in 

proc. extensorius isimli çıkıntısını çekmesi, tırnağın zemine teması sırasında 

oluşabilecek etkilerden ayağın korunmasını sağlayarak katkı sağlamaktadır 

(Akers ve Denbow, 2013; Dyce ve diğerleri, 2002). 
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Şekil 1: Ön bacağın sabit duruş aparatına destek olan kaslar (Budras vd. 2009). 

 

1.2. Arka bacağın sabit duruş aparatı 
 

Sabit duruş aparatı çok az muscular çabayla arka bacağın bükülmesini 

engeller. Ön bacakta olduğu gibi arka bacakta da belirleyici bir destek çizgisi 

şekillenmiştir. Femur’un caput bölümünden başlayan bu çizgi, art. genu’nun 

arkasından geçerek, art. tarsi boyunca distale doğru ilerler. Art. 

metatarsophalangea ve art. interphalangea proximalis'in önünden geçer. (Dyce 

ve diğerleri, 2002). Arka bacağın denge mekanizması art. genu’nun 

kilitlenmesine, art. tarsi’nin flexion, art. metatarsophalangea ve art. 

interphalangea proximalis et distalis’in hiperextension olmamasına bağlıdır 

(Demiraslan ve Özcan, 2014). Denge mekanizmasında art. genu ve art. tarsi’nin 
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sabitlenmesi gereklidir. Destek çizgisinde değişikliklerin meydana gelmesi 

arka bacağın bükülmesine ve sabit duruşun bozulmasına sebep olur. Sabit duruş 

arka bacaklarda kilitleyici mekanizma (locking mechanism) ve karşılıklı 

mekanizma (reciprocal mechanism) sayesinde sağlanmaktadır (Dyce ve 

diğerleri, 2002; Frandson ve diğerleri, 2009). 

Gluteal kaslar, m. tensor fascia latae, m. gastrocnemius, m. peroneus 

tertius (m. fibularis tertius), m. flexores digitorum profundi tendosu, m. flexor 

digitorum superficialis tendosu doğrudan ve dolaylı olarak arka bacakların sabit 

duruşuna katılan kaslardır (Mills, 2013). 

Genel olarak ortak kalıba uygun olsa da, equine diz eklemi farklılık 

olarak önemli bazı özellikler göstermektedir. En dikkate değer olanı, bir arka 

ayak vücut ağırlığının orantısız bir bölümünü destekleyebilecek ve hayvan 

ayakta kalırken diğerinin dinlenmesine izin verecek şekilde eklemi kilitleme 

özelliği göstermektedir. Bu özellik pasif şekilde ayakta kalma aygıtının önemli 

bir bileşenidir. Diz, m.gastrocnemius ve m. peroneus tertius kasının hareketi 

aracılığıyla, art. tarsi hareketi olmadan sabit pozisyonunu korur (Pilliner ve 

diğerleri, 2002). 

Patella ayakta durmada hayati bir role sahiptir. At sabit pozisyonda her 

iki arka bacak üzerinde dik dururken, patella, trochlea femoris’in proksimal 

ucunda durur. Lig. patellae mediale ve laterale üzerine bağlanan kasların 

(m.gracilis, sartorius, biceps, tensor fascia latae) tonusları da patella’yı yerinde 

tutabilir. Arka bacağı tümüyle sıkı bir şekilde sabitlemek için trochlea ossis 

femoris’in iç kısmı üzerine kilitlenebilen bir kanca görevi gerçekleştirir. Eğer 

bacağın bir eklemi kilitlenirse diğerleri kolaylıkla hareket edemez. Bu yüzden 

hareket esnasında, patella’ya bağlanan m.tensor fascia latae kasılır ve kemiği 

biraz kaldırıp serbest bırakır. Kilit mekanizması, eklem yüzeylerinin belirli 

özelliklerine dayanır. Trochlea ossis femoris belirgin şekilde asimetriktir. 

Medial sırt lateralden daha büyüktür ve palpasyonda kolaylıkla tanımlanabilen 

bir terminal çıkıntıya sahiptir. Trochlear yüzey iki ayrı alan içerir. Kayma 

yüzeyi olarak bilinen daha büyük alan, ağırlıklı olarak cranial yönde birçok 

türün ve yüzün trochlea’sına tekabül eder. İstirahat alanı olarak bilinen daha 

küçük olan, kayma yüzeyi üzerinde dar bir raf oluşturur ve burası keskin 

açılıdır. Patella, önden bakıldığında genişçe elmas şeklindedir. Taze halde 

medial olarak patellar fibrokartilago ile genişletilir. Patella’nın eklem yüzeyi 

de bölünmüştür. Arka yüze bakan daha geniş alan, normal hareket aralığının 

büyük bir bölümünden trochlea’ya temas eder. Tepedeki dar bir şerit, distal 

olarak yönlendirilir ve femur ile yalnızca gerilme sınırında temas eder.  Flexion 

veya eklemin extension’u diğer eklemin benzer bir hareketini gerektirir. Art. 

genu kilitli olduğunda, arka bacakların ağırlığı art. tarsi’yi esnetme eğilimi 

gösterir. Bu durumda eklem, tibia’nın caudalindeki m.flexor digitorum pedis 

superficialis’teki gerginlik ile karşı karşıyadır. Art. genu ve art. tarsi’nin 

flexion’u ve art. metatarsophalangea ve phalangeal eklemlerin 

hyperextension’unu engeller. Bu ortak hareketler ve duruş aparatının çeşitli 
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bileşenleri (derin fascia dahil) art. genu’yu kilitleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca 

crus'un plantar'ındaki m. gastrocnemius ve bu kaslarla bağlantılı fibröz bant 

fonksiyon bakımından m. flexor digitorum pedis superficialis'e benzediğinden 

dolayı karşılıklı mekanizmanın iç parçası olarak kabul edilir (Bahadır ve Yıldız, 

2012; Dyce ve diğerleri, 2002; Schuurman ve diğerleri, 2003). 

Normalde, art. genu’un hareketi esnasında patella, femur'un trochlea'sı üzerinde 

aşağı yukarı kayar. At’ın art. genu’yu kilitlemesi için, patella ilk olarak istirahat 

konumuna getirilir ve daha sonra medialde yaklaşık 15 ° döndürülerek 

sabitlenir (Dyce ve diğerleri, 2002). Bu, fibrocartilago patellaris ve lig. patellae 

mediale, patella’yı medial trochlear sırtın çıkıntısının üzerine sıkıca bağlar. 

Palpasyon lig. patellae mediale’nin daha önce caudal olarak çalıştığını ve 

medial sırtın tepesinden 2 cm geriye doğru yer değiştirdiğini doğrulamaktadır 

(Dyce ve diğerleri, 2002; Frandson ve diğerleri, 2009; Smallwood, 1992). 

Patella bu pozisyonda net bir şekilde yerinde sabitlenir ve vücut ağırlığının 

büyük bir kısmı kilitli eklemin üzerine bindirilebilir. Böylece at’ın ayak 

parmağı ile diğer arka ayağın zeminde dinlenmesini sağlar (Demiraslan ve 

Özcan, 2014). 

Karşılıklı mekanizma, iki tendinöz cord tarafından sağlanır m. peroneus 

tertius ve m. flexor digitorum pedis superficialis (Frandson ve diğerleri, 2009; 

Stashak, 2002). Her ikiside, iki eklemin eklem boşluklarını çarprazlar. M. 

peroneus tertius, femur’un condylus lateralis’inden çıkan (m. extensor 

digitorum longus ile ortak bir tendon ile çıkış yaparken, venter bölümü bu kasın 

altında yerleşmiştir) tibia’nın cranial’ine geçerek, belirli tarsal kemikler 

üzerinde kompleks bağlarla ve esas metatarsal kemiğin proksimal ucunda biter. 

Kasın kirişselleştiğini görmek mümkündür. Bu durumda m. peroneus tertius’un 

fazla çalıştığına işaret eder. M. flexor digitorum pedis superficialis, tibia’nın 

caudalinde uzanır ve femur’un caudal yüzeyi ile tuber calcanei’yi birbirine 

bağlar. M.interosseus medius, art. metatarsophalangea yakınından başlayarak 

ossa sesamoidea phalangis proximalis üzerine uzanır, phalanx proximalis ve 

phalanx media’nın plantar yüzeyinde, asıcı olarak distal sesamoidean bağlar 

tarafından devam ettirilir. Art. genu ve art. tarsi sabitlenmesi, iki eklemin 

hareketlerini ilişkilendiren karşılıklı mekanizmanın varlığına bağlıdır. Ayrıca 

patellar kilit dolaylı yoldan art. coxae’yı da hareket edemez duruma getirir 

(Pasquini ve diğerleri, 1995). Kilitleme mekanizmasının çalışmadığı durumda, 

art. genu ve art. tarsi flexion olur, patella lateral'e döner ve kullanım alanı 

sınırlandığından dolayı denge mekanizması için gerekli destek sağlanamaz. At 

hareket ettiği zaman, kilitleme devre dışı kalır (Smallwood, 1992). Kilit açma 

oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Patella yanal olarak döndürülür ve her 

zamanki yerine oturur, böylece eklemin esnediğini görmek mümkündür. 

M. flexor digitorum pedis superficialis ve profundus tendonları da art. 

metatarsophalangea’nın yakınında ve distalinde yerleşerek, mekanizmaya 

destek verir. Ağırlık aşırı gerilmiş, art. metatarsophalangea’da olduğu zaman 
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tendinöz yapılar gerginlik altındadır ve eklemin aşırı gerilmesini önleyerek 

eklemi destekler. 

Hem ön hem de arka bacakların distal kısımları neredeyse birbirinin 

aynısıdır. Bu mekanizma süspansiyon aygıtı olarak bilinir (Stashak, 2002). Ön 

bacakların distal kısmındaki düzenlemeye göre iki farklılık vardır. (1) m.flexor 

digitorum pedis profundus’un lig accessorium’u çok daha incedir veya mevcut 

olmayabilir (Barone, 2000; Budras ve diğerleri, 2009; Frandson ve diğerleri, 

2009). (2) M.flexor digitorum süperficialis lig. accessorium’a sahip 

olmayabilir. Ancak bu, tuber calcanei ye sağlam bir şekilde bağlanmasıyla arka 

bacakta telafi edilir (Frandson ve diğerleri, 2009). 

Böylece çok az enerji ile ayakta dinlenme sağlanır. Ancak enerji 

tasarrufu sağlamasıyla birlikte; kas çabasını ve enerji harcama durumunu 

tamamen ortadan kaldırdığını söylemek yanlıştır. Bir bacak yorulduğunda 

vücut ağırlığının diğer bacağa aktarılması az da olsa kas çabası 

gerektirmektedir (Budras ve diğerleri, 2009). 

 
Şekil 2: Arka bacağın sabit duruş aparatına destek olan kaslar (Budras vd. 

2009). 
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