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ÖN SÖZ

Covid-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve 11 Mart 
2020 tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu olayı Uluslararası Sağlık 
Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu yeni salgın bera-
berinde birçok soruya yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlamasına neden 
olmuştur.  

Hızla gelişen teknoloji, dünya genelinde hızla artan küreselleşme ve iklim 
değişikliğinin getirdiği afet ve benzeri faktörler, tüm alanlarda olduğu gibi sağlık 
bilimlerinin tüm alanlarını da önemli derecede etkilemektedir. Koruyucu hek-
imlik uygulamalarından, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hizmetlerine kadar 
sağlık hizmetlerinin tüm alanlarında teknolojik yenilikler ve küresel bilgi alışverişi 
artarak devam etmekte ve insan sağlığının gelişimine önemli katkılar sunmak-
tadır. Öte yandan gelişen teknoloji kimyasal ve biyolojik savaşlara, kitlesel korku 
ve paniğe sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu riskleri önceden bilerek, en aza 
indirmek için adımlar atmak gerekmektedir.

Sağlık Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar adlı kitabımızda; güncel aşı çalışma-
ları, savunma teknolojileri, covid 19 pandemisinin çocuk yaş gruplarına etkisi 
ve sağlık çalışanlarının rolü, doğal afet yönetimi, beyni koruyan hücrelerimiz, 
kanserli hücrelerde yaklaşım modelleri, bağımlılık yapan sentetik maddeler ve 
etkileri, obezite ile mücadele, diyabet ve beslenme gibi konularda genel bilgiler 
ve son dönemdeki yaklaşım modelleri anlatılmıştır.

Editörler

Prof. Dr. Nizami DURAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Okan DONBALOĞLU
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BÖLÜM 1

Organizmanın vücut için yabancı olan her çeşit maddeye karşı verdiği reaksiyon 
için ‘immünite’ kavramı kullanılır. İmmün sisteme ait hücre ve bileşenlerinin 
vücuda yabancı olan maddeler ile karşılaştığında birbirleri ile olan etkileşimleri 
sonucu ortaya çıkan savunma immun yanıt olarak adlandırılır. İmmünojenler 
veya antijenler immun yanıtın başlamasında rol oynayan yabancı 
maddelerdendir. Vücutta immun yanıt oluşturan maddelere immunojen 
denilir. Antijenler immünitenin spesifik ürünleri ile etkileşim halinde 
olmasına rağmen spesifik bir immünite her zaman oluşmayabilir. Antijenlerin 
hepsi immünojen olma-sına rağmen tersi her zaman olmayabilir. Tahmini 
olarak 109 antijenin dünyada bulunduğu kabul görmektedir. Enfeksiyon 
oluşturan mikroorganizmaların belirli antijenik özellikleri bulunmaktadır. 
İmmun sistem, vücutta bulunan yabancı maddelere karşı reaksiyon geliştirip 
immun yanıt oluşturarak vücudu korumaktadır. İmmun sistemde görevli 
hücreler kan, lenf ve dokular arasında sürekli bulunarak savunma sistemini 
aktif ve dinamik tutmaktadır. İmmun  yanıtın oluşumunda önemli bir etken
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antijenin vücuda giriş yeridir. Örneğin, deriden vücuda giren antijenler olması 
durumunda bu bölgede makrofajlar tarafından antijen tanınır ve bölgesel lenf 
düğümlerine sunularak hem bölgesel lenf bezinde hem de vücuda giriş 
yerinde immun yanıt şekillenir. Kan dolaşı-mında bulunan antijenler dalakta 
bulunan makrofajlarca tanınır. Gastrointesti-nal kanal veya solunum yolunda 
bulunan mukozalardan vücuda giren antijenler için ilgili lenfoid doku 
tarafından immun yanıt geliştirilir. İmmun yanıt şekil-lendikten sonra kan ve 
lenf yolları aracılığıyla diğer bölgelere ulaştırılır (1).

AŞILAMA VEYA AKTİF BAĞIŞIKLAMA

Aşının tanımı genel olarak, seçilen bir hastalığa karşı yeterli koruma sağlamak 
üzere dizayn edilmiş biyolojik maddelerdir. Yüzyıllardan beri bulaşıcı 
hastalıklardan korunmada aşılar kullanılmaktır. Kanserin tedavisi, yok edilmesi 
veya önlenmesi amaçlarıyla aşıların kullanımı oldukça önemli bir durum haline 
gelmiştir. “Aşılama” yapılarak aşının uygulaması yapılır. Aşılama yapılması 
sayesinde milyonlarca insan her yıl hastalık ve ölümlerden korunması 
nedeniyle, aşılama çok önemli bir halk sağlığı bileşenidir. Bununla birlikte bir 
yaşın-dan küçük 100 milyondan fazla çocuğun aşılanarak çocuklarda 
oluşabilecek 2,5 milyon ölümün engellendiği Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
verilerinde belir-tilmektedir. İnsan hastalıklarının yanında hayvan sağlığının 
korunması ve bazı hayvan hastalıklarının eradike edilmesi veya kontrol altına 
alınmasında aşıların rolü bulunmaktadır (2,3,4,5,6,7).

Aşılama veya aktif bağışıklama sayesinde çiçek hastalığı ve çocuk felci gibi 
pek çok bulaşıcı hastalığın prevelansı büyük ölçüde azalmıştır. Buradaki temel 
prensip; daha önce maruz kalınan düşük patojenitedeki bir antijen ile tekrar 
karşılaşılması sonucu gelişecek bir yanıtın oluşturulmasıdır. Aktif bağışıklama 
örneğin rekombinant DNA teknikleri ile hazırlanan antijenlerin kullanımını 
içerebilir. Bu yöntem ile oluşturulan hepatit B yüzey antikoru (Anti HBsAb) 
bireyleri çok başarılı bir şekilde korur. Hepatit B virüsü (HBV) çok sayıda 
kronik hepatit vakasından ve bununla ilgili artmış morbiditeden sorumludur. 
Dünyada halen çok sayıda HBV ile enfekte olmuş kronik taşıyıcı vardır. 
Rekombinant DNA teknikleri ile hazırlanan aşı HBV enfeksiyonlarına karşı 
bağışıklık kazandırır. HBV enfeksiyonu kısa süreli sarılık ile birlikte siroz veya 
karaci-ğer kanseri gibi kronik hastalıklara ve ölümlere neden olur. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 1,25 milyon kişiye HBV bulaşmaktadır 
ve bun-lardan yaklaşık 5000 kişi hayatını kaybetmektedir. HBV enfeksiyonu 
için aşı mevcuttur. Bu hastalığın aşısı Hepatit B yüzey antijeninden (HBs Ag) 
eksprese 
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edilen rekombinant bir proteindir. Tipik aşılama programı kas içi enjeksiyonu 
ile toplam 3 doz aşının uygulanmasıdır. İkinci doz ilk dozdan 1 ila 2 ay sonra 
verilir iken üçüncü doz ilk dozdan 4 ila 6 ay sonra verilir. Gençler için alter-
natif bir iki doz programı vardır. Korumayı değerlendirmek için, aşılamadan 
sonra kandaki HBsAg’e karşı gelişen antikor seviyesinin yeterli olduğundan 
emin olmak için kan örnekleri alınır. HBsAg’a karşı mililitrede asgari 10 mIU/
mL antikor mevcudiyeti bağışıklığın göstergesidir. Yapılan tetkikte HBsAg’ye 
karşı ≥10 mIU / mL antikor bulunmaz ise aşı takvimi tekrarlanır. Başlangıçtaki 
birincil yanıt nispeten yavaş ve düşük seviyededir. Sonraki bağışıklamada, yanıt 
daha hızlı ve daha büyüktür (8).

Aşılama bulaşıcı hastalıkların en etkili kontrol yöntemidir. Bağışıklama 
yoluyla bir bağışıklık tepkisinin kasıtlı olarak uyarılması veya aşılama, Jenner’dan 
bu yana son iki yüzyılda pek çok önemli başarının kazanılmasına neden olmuş-
tur. Kitlesel bağışıklama programları; pek çok enfeksiyon hastalığının ortadan 
kaldırılması ve buna bağlı olarak bu enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümlerin 
azaltılması noktasında etkili mücadele yöntemleri olmuşlardır. Başarılı aşılama 
kampanyaları sayesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde difteri, çocuk felci ve 
kızamık ortadan kalkmıştır. Subakut sklerozan panensefalit (SSPE), kızamık 
enfeksiyonun geç dönemde görülen bir komplikasyonu olup başarı ile yürütü-
len aşılama çalışmaları sonucunda artık kızamık vakaları görülmediği için son 
15-20 yılda SSPE vakası da görülmemektedir. Ancak bu hastalıklar toptan yok 
edilememiştir. Bu yüzden sürekli bir korumanın sağlanması için aşılama çalış-
malarının tüm dünyada kesintisiz olarak devam ettirilmesi gerekmektedir (9).

AŞI ÜRETİM TEKNİKLERİNE GENEL BAKIŞ

Canlı zayıflatılmış (attenüe), inaktif (ölü) ve inaktif toksin (toksoit) aşılar aktif 
bağışıklık sağlamak için eski zamanlardan beri kullanılan geleneksel aşılardır. 
Attenüe aşılar, enfeksiyon oluşturan mikroorganizmaların özel laboratuvar 
şartlarında zayıflatılarak elde edilmesi ile oluşur ve bir nevi canlılardaki doğal 
enfeksiyonu taklit ettiği için oldukça başarılı bir yöntemdir. Attenüe aşılara 
örnek olarak BCG aşısı (Tüberküloz), kızamık, kabakulak ve kızamıkçık karma 
aşısı (MMR) verilebilir. İnaktif aşılarda ise, etken hücre kültürü veya yumurta 
gibi ortamlarda üretilip kimyasal, ısı veya radyasyon yöntemleri ile patojenler 
öldürülerek (inaktive edilerek) ultrafiltrasyon veya ultrasantrifügasyon gibi 
yöntemlerle saflaştırılırlar. Bu nedenle attenüe aşılardan daha güvenilirdirler. 
İnaktif aşılara örnek olarak kuduz, grip, hepatit A ve polio verilebilir. Toksoid 
aşılar ise kimyasal veya ısıl işlemler ile bakteriyel toksinlerin inaktive edilmesi 
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sonucu elde edilir. Örnek olarak tetanoz (Clostridium tetani kullanılarak) ve 
Corynebacterium diphteria verilebilir (2,10,11,12).

Attenüe aşılarda kullanılan patojenin tekrar hastalık oluşturabilme özelliği 
kazanması ve immun yetmezliği olan insanlarda enfeksiyon oluşturma riski 
bulunmaktadır. İnaktif aşılar ise attenüe aşılara göre etkisi daha azdır ve tokso-
idlerin de kültür ortamında üretilirken karmaşık bileşenlere ihtiyaç olması gibi 
dezavantajlar bulunmaktadır. Attenüe ve inaktif aşı gibi mikroorganizmaların 
tamamının kullanıldığı aşılarda patojenlerin yüksek hacimde üretimi yapılması 
nedeniyle çalışan personel ve çevre için risk oluşturması durumu ile birlikte bu 
üretimlerin hücre kültürü veya yumurta gibi ortamlarda yapılması nedeniyle 
istenmeyen yabancı proteinlerin olması durumunda alerjik/reaktojenik reaksi-
yonlar aşı yapılanlarda oluşabilir. Bu yöntemlerle hazırlanan aşıların içeriğinde, 
hastalık için koruyuculuk oluşturmayan aynı zamanda aşının koruyucu etkinliği 
açısından potansiyel fayda sağlayabilen farklı antijenler de bulunabilmektedir. 
Ancak bunların oluşması durumunda da koruyuculuk oluşturacak antijenlere 
karşı bağışıklık düşerek aşı etkinliği azalabilmekte, immun sistem yetersiz 
cevap-lar oluşturmakta ve bazı hastalıklara (örneğin, M proteini romatizmal 
kalp hastalığı, Streptococcus pyogenes’de grup A karbonhidrat) neden 
olabilmektedir (2,10,11).

Aşı görevi gören vitamin, protein gibi besleyici özellikler yönünden 
zengin olan gıdalar yenilebilir aşı olarak adlandırılmaktadır. Yenilebilir aşılar 
oral olarak alınıp bağışıklık sistemini uyarmaktadır. Bunların içerisinde 
bitkilerin meyvesi, bir parçası veya alt ürünleri bulunmaktadır. Geleneksel 
aşılamaların uygulamasının kolay olmadığı bölgelerde yenilebilir aşılar 
alternatif bir yöntem olarak değerlendirilmektedir (2, 16).

Aşının geliştirilme basamakları kısaca 5 fazdan oluşur. Bunlar;
1) Ajanın izolasyonu,
2) Aşının hazırlanması (inaktif, canlı attenüe, rekombinant, subunit 

ve DNA aşısı),
3) Hayvan deneyleri,
4) İnsan deneyleri,
5) Saha çalışmalarıdır (popülasyon bağışıklık çalışmaları).

BİYOLOJİK AJANLARA KARŞI AŞI GELİŞTİRME 
BASAMAKLARI NELERDİR?

Biyolojik ajanlara karşı aşı geliştirme çalışmaları içerik olarak konvansiyonel 
aşı geliştirmeleri ile yanı basamaklarda ilerler. Aradaki fark birisinin doğal 
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bir patojene karşı popülasyon bağışıklığına yönelik aşı olması diğerinde ise 
toplum sağlığını tehdit eden yüksek öldürücü ajanlara karşı aşı geliştiril-
mesidir. Her aşı geliştirme çalışmasında olduğu gibi biyolojik ajanlara karşı 
aşı geliştirmenin de ilk basamağı biyolojik ajanın (bakteri/ virüs) laboratu-
var ortamında izole edilmesidir. Ajanın izolasyonu bir kez gerçekleştikten 
sonra aşı geliştirme çalışmaları konvansiyonel aşı çalışmalarına benzer ancak 
yapılan çalışmalar biyolojik ajanın patojenitesine göre belirlenen seviyedeki 
biyogüvenlikli laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Biyolojik silah ajanı laboratu-
var ortamında izole edildikten sonra karar verilmesi gereken şey geliştirilecek 
olan aşının hangi tür (inaktif, canlı attenüe, rekombinant, subunit ve DNA 
aşısı) olması gerektiğidir.

Geliştirilecek olan aşının türüne karar verilirken şu kriterler göz önünde 
bulundurulur. Ajanın;

a) Yayılma hızı,
b) Mortalitesi (öldürücülüğü),
c) Popülasyonda oluşturduğu bağışıklık düzeyi,
d) Reaksiyona geçme hızı.

BİYOTERÖRİZMDE KULLANILAN BİYOLOJİK AJANLAR

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 
biyoterörizm ajanlarını üç kategoriye ayırmıştır (Tablo 1). Kategori A pato-
jenleri, yayılma kolaylığı ve yüksek ölüm oranları nedeniyle ulusal güvenlik ve 
halk sağlığı için en yüksek riskle ilişkilidir. Kategori B patojenleri orta derecede 
yayılma ve mortalite kolaylığı ile ikinci en yüksek önceliğe sahipken, Kategori 
C yaygın yayılma için değiştirilebilen bulaşıcı patojenler içerir. Ortaya çıkan 
bu enfeksiyöz patojenlerin çoğu, mevcut profilaktik aşılar veya etkili maruzi-
yet sonrası tedaviler ile kontrol edilebilir. Bu biyolojik ajanların neden olduğu 
hastalıkların doğal salgınları veya kötü niyetli yayılımı söz konusu olabilir. Son 
zamanlarda Batı Afrika’da Ebola virüsü ve Brezilya’da Zika virüsünün salgın-
ları küresel ölçekte yaygın korku ve ekonomik sıkıntılara neden olan ciddi 
sonuçlar doğurmuştur. Bu nedenle uyumlu hücresel ve humoral bağışıklık 
tepkilerini ortaya çıkarabilen ve korunmuş dozlara ve kısa süreli bağışıklama 
rejimlerine sahip patojenlere karşı koruyucu bağışıklık oluşturabilen aşılara acil 
bir ihtiyaç vardır. Ayrıca toplumu korumak için kolayca dağıtılabilecek yeterli 
aşı stoklarına sahip donanımda kamu hazırlık programlarının sürdürülmesi de 
önemlidir. Düzenli aşı programlarını hedefleyen bu tür örgütsel hazırlık, her-
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hangi bir terör örgütünü biyolojik silah geliştirmekten ve dağıtmaktan caydır-
mada en etkili savunma yöntemlerinden birisi (17).

Tablo 1: Biyolojik ajanların sınıflandırılması

On yıllardır, mevcut patojenlere ve biyolojik savaş ajanlarına karşı önlemlere 
ilişkin araştırmalar; zayıflatılmış veya inaktive edilmiş bakteri veya virüs aşı-
larına odaklanmıştır. Güçlü immünostimülatör etkilerine rağmen, bu gele-
neksel aşılarla yapılan klinik öncesi ve klinik çalışmalar immün reaksiyonları 
kabul edilemez düzeyde indükledikleri ve yanlışlıkla patojenik enfeksiyon-
lara neden oldukları için ciddi endişeler yaratmıştır. Aksine, bütün pato-
jenlerden türetilen moleküler olarak tanımlanmış alt birim antijenler daha 
güvenli alternatifler sunar. Bununla birlikte, alt birim antijenler genellikle 
canlı ve zayıflatılmış aşılardan çok daha az immünojeniktir ve ayrıca deak-
tivasyon ile bozunmaya daha duyarlıdır. Partikül aşı uygulama sistemlerin-
deki son ilerlemeler, alt birim antijen bazlı aşıların karşılaştığı bu zorlukları 
gidermiştir (17).

Kategori A ajanları şarbon, veba, botulismus ve tularemiye neden olan bak-
terilerin yanı sıra çiçek hastalığına ve viral hemorajik ateşlere yol açan virüs-
leri içerir. Her ne kadar belki de en iyi örnek olarak çiçek hastalığı salgınının 
kontrolü ve ortadan kaldırılması söz konusu olsa da, Kategori A’ daki diğer 
pato-jenler için aşı geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Bu 
araştırmalar biyolojik savunma kapsamında en yüksek önceliğe sahiptir. 
Toplumu Ebola virüsü ve Zika virüsünün neden olduğu salgınlardan, şarbon 
kaynaklı terör saldırılarından ve yeni ortaya çıkan salgınları gibi 
öngörülemeyen olaylardan korumak için, umut verici aşı adaylarının klinik 
öncesi gelişimini ve klinik çevi-risini hızlandırılmasına acil ihtiyaç vardır (17).
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Kategori B ajanları, ılımlı yayılma, morbidite ve mortalite kolaylığı nede-
niyle en yüksek ikinci önceliğe sahiptir. Tifo, dizanteri ve kolera dahil olmak 
üzere bu kategorideki çeşitli patojenler esas olarak fekal-oral yolla bulaşır. Doğal 
salgınlar salgın bölgelerinde hijyen kaynakları ortadan kaldırılarak önlenebilse 
de aerosol haline getirilmiş patojenler veya kontamine yiyecek ve su kaynakları 
tarafından kötü niyetli yayılmaya karşı koruma için profilaktik aşılara ihtiyaç 
vardır (17).

Aşı etkisinin temel prensipleri tüm aşı tipleri için aynıdır: belirli bir pato-
jene (bakteriyel, parazitik, viral ve bazı toksinlere) maruz kalmak, vücudun 
yeniden enfeksiyon sonrası patojene karşı daha etkili savaşmasını sağlayan bir 
bağışıklık tepkisi oluşturmak için bağışıklık sistemini duyarlı hale getirmek. 
Aşı geliştirme süreci karmaşık, zaman alıcı ve maliyetlidir. Aşılar, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün “keşif, süreç mühendisliği, toksikoloji ve Faz I, II ve III insan tes-
tlerine yönelik hayvan çalışmaları” olarak nitelendirdiği bir dizi aşamada 
ilerlemeyi gerektirir. Bazı hastalıklar için aşı geliştirme süreci 10 yılı aşkın 
sürelerde tahmin edilmekte ve bunların AR-GE maliyetleri 1 milyar dolara 
kadar çıkabilmektedir. Büyük meblağlar ile yatırım yapmak ise başarının 
garantisi değildir, çünkü yeni aşılar her zaman yatırımlar sonucunda ortaya 
çıkmaz (18,19). 

Biyolojik ajanların hızla mutasyona uğraması ve stoklanmış aşılara karşı 
direnç geliştirmesi, duyarlı bir aşı üretimi için kabiliyet gerektirir. Hızlı üre-
tim ihtiyacı ile ilgili endişeler ortaya çıktığında, 2009 yılındaki grip salgınında 
(H1N1) olduğu gibi geleneksel üretim yöntemleri ile yeterli miktarda aşı üre-
tilebilir. Bu geleneksel teknolojiler (biyoteknolojik ve kimyasal) aşı üretimine 
uygulanabilmektedir. Buna karşılık birinci nesil aşıların üretilmesinde hasta-
lığa neden olan ajan kullanılmış, ikinci ve üçüncü nesil aşılar da ise daha güve-
nilir olan biyoteknolojik süreçler devreye girmiştir. Bu özellikle ilgi çekicidir 
çünkü patojenin ekimi veya zayıflaması zor ya da tehlikelidir. Biyoloji ve kimya 
arasındaki çizgi bu alanlarda bulanıktır; “organik biyoteknolojik süreçlere sahip 
kimyasallar ve biyolojik moleküllerin kimyasalları”. Bu yakınsama, aşağıdaki aşı 
üretim yöntemlerini içerir;

• Hücre kültürleri ve hücre süspansiyonu biyoreaktörleri,
• Rekombinant DNA, metabolik mühendislik ve sentetik biyoloji

(yani manipüle etme veya oluşturma bileşikler üreten organizmalar),
• Kimyasal sentez (peptit sentezi, örneğin toksoid aşı üretimi),
• Transgenik hayvanlar veya bitkiler (süt veya bitki kaynaklı

bileşikler).
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Ancak, geleneksel yaklaşımlar hâlâ geçerlidir fakat üretim süreçleri sürekli 
yenilenmektedir. Bu şekilde aşı üretiminde verim artışı ve büyük ölçekli üretim-
ler mümkün olmaktadır (20).

AŞI ÜRETİMİNDEKİ İKİLEM: ÇİFT KULLANIMLI 

Biyolojik bilimler hızla ilerlemekte ve biyoteknolojik yenilikler tıbbi açıdan 
insanlık için büyük faydalar sağlamaktadır. Ancak bu bilimsel çalışmalar bir 
yandan tıbbın ilerlemesini sağlarken bir yandan da biyolojik silahlarının üre-
timini kolaylaştırır. İyi niyetli bilimsel araştırmaların sonuçlarının hem iyi 
(savunma) hem de kötü (saldırı) amaçlar için kullanılabileceği bilinmekte ve 
bunun için yaygın olarak “çift kullanım ikilemi” tanımı kullanılmaktadır. Günü-
müzde çift kullanım ikilemi tartışmaları halen devam etmektedir (21).

Aşıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler kapsamında, aşı geliştirme ve 
üretim süreçleri karmaşık bir şekilde birbirleriyle bağlantılıdır. Biyoteknoloji 
ürünlerine çift kullanım özelliği kazandıran teknolojisi - özellikle atım vasıta-
larındaki gelişmeler- biyolojik silahların önlenmesi kapsamındaki çalışmalarda 
dikkatle takip edilmektedir. Aşı üretimi çalışmalarında yeni teknolojilerin kul-
lanımı toplumsal faydanın artırılması noktasında aşı üretimini kapasitesini de 
artırabilir. Ama aynı zamanda bu kapasite artışı biyolojik silah üretimi kapasite-
sini de artırabilir. Başta COVID-19 olmak üzere biyolojik silah tehdidini ciddi 
olarak ele almak için sayısız neden var. Nükleer silahlarla karşılaştırıldığında 
biyolojik silahların üretimi nispeten kolay ve ucuzdur. Üstelik biyolojik silah-
ların nasıl üretileceği hakkında bilgi almak için yayınlanmış pek çok bilimsel 
çalışma bulunmaktadır. Son 20 yılda başta ABD olmak üzere meydana gelen 
biyoterör saldırıları bu tehdidinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak-
tadır (21).

AŞI GELİŞTİRME VE BİYOLOJİK SİLAH GELİŞTİRME 
ÇALIŞMALARI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Aşı geliştirme ve biyolojik silah geliştirme birbirinden tamamen farklı iki 
süreçtir. İlkinde patojen ajanın patojenitesi ortadan kaldırılarak bağışıklık 
oluşturacak bir ajana dönüştürülmesi amaçlanır. İkincisinde ise patojenitesi 
yüksek ve ortam şartlarına dayanıklı patojen bir ajan oluşturulmaya çalışılır. 
Prensip olarak aşı ancak biyolojik silahın yegâne savunması olabilir. Biyolojik 
silah yüksek biyogüvenlik laboratuvarlarında çalışılabilirken konvansiyonel 
aşılar daha alt güvenlik düzeyine sahip laboratuvarlarda çalışılabilir. Biyolojik  
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silahlar genelde var olan bir mikroorganizmanın, rekombinant DNA/RNA 
teknolojisiyle yeniden yapılandırılmasıyla gerçekleştirilebilirken, aşılar var 
olan mikroorganizmanın patojen özelliği bozulmadan o ajana karşı bağışıklık 
geliştirilmesi için geliştirilir. Son olarak dünyanın çeşitli noktalarındaki biyo-
lojik silah çalışmaları; aşı çalışmaları ve biyoteknoloji çalışmaları adı altında 
yürütülerek maskelenir. 
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GİRİŞ 

Dördüncü Sanayi Devrimi, tüm üretim, yönetim ve yönetişim sistemlerini 
üretkenlik ve refahta beklenen büyük kazanımlar ile dönüştürme potansiye-
line sahiptir. Ancak Dördüncü Sanayi Devrimi’nin karanlık bir yanı da vardır; 
bu yeni sanayi devrimini besleyen bilimsel atılımlar ve yeni teknolojiler, devlet 
dışı aktörler tarafından kötü amaçlarla kullanılabilir. Dünya Ekonomik 
Forumu’nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab’a göre, -Bu süreç 
gerçekleştikçe ve otonom veya biyolojik silahlar gibi yeni teknolojilerin 
kullanımı kolaylaştıkça, bireyler ve küçük gruplar, kitlesel zarara yol açma 
kapasitesine sahip olmak için devletlerle giderek daha fazla yarış halinde 
olacaklar ve bu yeni güvenlik açığı korkulara yol açacak- (1). Bu gelişen 
teknolojilerin nasıl kötüye kullanılabileceğini tahmin etmek ve büyük ölçekte 
zarar vermek için kullanıldıktan sonra tepki vermek yerine bu riskleri önceden 
en aza indirmek için adımlar atmak gerekmektedir.

Kasıtlı, tesadüfi veya doğal, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) 
bir olay esnasında hızlı tespit ve tanımlanma, yeterli risk değerlendirmesi, opti-

KBRN SAVUNMASINDA GÜNCEL 
TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Current Technological Developments in CBRN Defense



SAĞLIK BILIMLERINDE YENI YAKLAŞIMLAR12

mal risk yönetimi, tıbbi tedavi, kişisel koruma ve altyapıya yeniden erişim 
dahil olmak üzere uygun önlemlerin sağlanması çok önemlidir. Böyle bir olaya 
başarılı bir şekilde müdahale etmede belirleyici bir faktör, kriz merkezi ve olay 
yöneticileri ile hayati bilgi akışlarını sürdürmek, kriz alanına mümkün 
olduğunca yakın konumlandırılabilen, hızla konuşlandırılabilen bir KBRN 
algılama, tanımlama ve adli tıp kapasitesine sahip olmaktır (2).

Bu kapasiteye sahip olabilmek için gelişmekte olan teknolojileri bilmek, 
tanımak ve analiz etmek gereklidir. Son yıllarda gelişmekte olan 
teknolojilerden bazıları KBRN tehditleri olarak ön plana çıkmaktadır; dronlar, 
karanlık ağ (dark web), kötü amaçlı yazılımlar, sentetik biyoloji, nükleer 
silahların geleceği, üç boyutlu (3D) baskı, minyatürize deteksiyon sistemleri, 
yeni nesil dekontaminasyon teknolojileri, aşı teknolojileri ve yapay zeka 
teknolojileridir (3). Sentetik biyoloji ve 3D baskı daha uzun vadeli riskler 
oluştururken, dronların, karanlık ağın ve kötü amaçlı yazılımların KBRN 
tehdit riskini artıracak şekilde kötüye kullanıldığına dair halihazırda işaretler 
bulunmaktadır.

1. DRONLAR
____________________________________________________________________________

İnsansız hava araçları (İHA) artık eskisi kadar pahalı ve karmaşık değiller ve 
kullanımları oldukça yaygınlaşmıştır. Ticari ve tüketici İHA’lar için küresel 
pazar hızla genişlemekte olup, 2025 yılına kadar yılda 10 milyar ABD dolarının 
üzerine çıkması beklenmektedir (4). Bu tür İHA’ların çoğalması, büyük ölçüde, 
şu anda dronlarda bulunan bileşenlerin çoğunun minyatürleştirilmesine 
öncülük eden trilyon dolarlık akıllı telefon endüstrisi tarafından 
yönlendirilmiştir. Yüksek mega piksel kameralar, uzun ve güvenilir bir oto-pilot 
için gereken uzun ömürlü lityum piller, yüksek hassasiyetli GPS birimleri ve 
yerleşik sensörler ve yüksek hızlı işlemciler bu teknolojinin yaygınlaşmasına 
olanak vermiştir (Şekil-1) (5).

Şekil 1. İnsansız hava aracı (İHA) (6).
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İHA›lar, devlet dışı aktörlere istihbarat toplamak ve hedeflere alışılmadık yollarla 
saldırmak için benzeri görülmemiş yöntemler sağlamaktadır. İsyancıların ve 
terörist grupların, yere dayalı fiziksel savunmaları atlatarak, uzun süre gezine-
rek ve bir tesisin yerleşimi ve güvenlik önlemlerine ilişkin içgörü sağlayabilecek 
yüksek kaliteli görüntüler sunarak yüksek güvenlikli alanlarda gizlice istihbarat 
toplamasına izin vermektedir.

Bir İHA'nın patlayıcı yükü, bir arabalı bombanınkinden çok daha az olsa 
da silahlı dronlar, güvenli bileşikler içindeki hedeflere saldırmak için fiziksel 
bari-yerler üzerinden uçabilme avantajına sahiptir. Kamera donanımlı bir 
dron, ope-ratörün bir tesis içindeki belirli yerleri hedeflemesine de izin verir. 
Bu hedefler arasında nükleer enerji santralleri, kullanılmış yakıt depolama 
tesisleri, kimyasal üretim ve depolama tesisleri, yüksek derecede zehirli 
endüstriyel kimyasalların sevkiyatları veya yüksek biyolojik saklama 
laboratuvarları yer alabilir. Bu hedefle-rin yerleri genellikle iyi bilinir ve 
savunmaları, havadan gelen saldırıları değil, geleneksel karasal tehditleri 
püskürtmek için optimize edilmiştir. Bu tür tesis-ler tipik olarak yedekli 
güvenlik sistemleriyle donatılmış olsa da bir tesiste aynı anda birden fazla 
hassas noktayı hedefleyebilen dron sürülerinin kullanılması ek bir güvenlik 
sorunu oluşturmaktadır (3). Ayrıca, nükleer silahlar, devlet dışı bir aktörün 
inşa edebileceği veya satın alabileceği bir İHA türüne göre büyük ve ağır 
kalacaktır, ancak diğer KBRN silahları dronlar ile taşınabilir. İHA’ların küçük 
yük, düşük hız ve düşük irtifa uçuş profilleri, onları sivil hedeflere karşı 
kimyasal ve biyolojik ajanların taşınması için çok uygun hale getirmektedir 
(7). 

Dronlar ve insansız hava araçlarının ardından gelişmelerle, insanları teh-
likeye atmadan karasal ve denizel ortamda harekat yürütülebileceği anlaşıldı 
ve ASELSAN tarafından da hızla takip edilen teknoloji gelişmeleri ile Kaplan 
insansız kara aracı ve Levent insansız su üstü aracı kullanıma sokmuştur. 
Kaplan ve Levent ile faydalı yüklerin taşınması, mayın arama faaliyetleri, 
patlayıcı imhası, keşif ve gözetleme gibi faydalı işler yapabilmektedir (8). 
Toplu imhalarda kul-lanım alanları oldukça yaygınlaşmaktadır.
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2. KARANLIK AĞ (DARK WEB)
____________________________________________________________________________

Karanlık ağ (Dark Web), internetin yalnızca kullanıcılarına anonimliği garanti 
eden Tor gibi şifreleme yazılımı kullanılarak erişilebilen kısıtlı bir parçasıdır. 
Tor, muhalifler, ihbarcılar, suçlular ve teröristler dahil olmak üzere internet 
üzerinden güvenli bir şekilde iletişim kurmak isteyen çeşitli devlet dışı aktör-
ler tarafından kullanılır. Karanlık ağ ayrıca uyuşturucu ve silah  dahil olmak 
üzere bir dizi yasa dışı ürün sunan çok sayıda pazara ev sahipliği yapmaktadır 
(11). Bu pazarların çoğu, bankalar veya geleneksel finansal sis-temler gibi bir 
merkeze dayanmayan eşler-arası bir işlem sistemi olan dijital para birimi 
bitcoin’e dayanmaktadır. Tüm bitcoin işlemleri hem alıcıya hem de satıcıya 
anonimlik sağlamak için şifrelenmiş olduğundan, bu dijital para birimi kara 
para aklama, terörle mücadele finansmanı ve nükleer silahların yayılmasın 
finansmanı önlemekte özel zorluklar ortaya çıkarmaktadır (12).

Şekil 3. Web’in Görünen ve Görünmeyen Yüzleri (13’den adapte edilmiştir.)

a) b)
Şekil 2. ASELSAN tarafından üretilen  Kaplan (a) ve Levent (b) insansız araçları (9,10)

USER
Mühür
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Karanlık ağ, KBRN silahları edinmek isteyen kötü niyetli kişilere çift kul-
lanımlı ekipman veya malzeme elde etmek için yeni yollar sağlar. KBRN terö-
rizmi tehdidi, bu tür silahları geliştirme kabiliyetine sahip olanlar ile bunları 
elde etmek ve kullanmak için motive olanlar arasındaki kopukluk nedeniyle 
uzun süredir sınırlandırılmış haldeydi. Geleneksel olarak, KBRN silahlarını 
elde etmekle ilgilenen gruplar, kitlesel kayıplara neden olabilecek silahlar geliş-
tirmek için doğru uzmanlığa ve gerekli tesislere ve malzeme erişimine sahip 
yetkin bilim insanlarını bulmakta güçlük çekiyorlardı. Karanlık ağ, KBRN ile 
ilgili materyallerin küresel, anonim satışını mümkün kılarak, amatör kim-
yagerler, kendin yap (Do it yourself: DIY) biyologlar ve haydut bilim insan-
larına, çalışma ile ilgili riskleri üstlenmek zorunda kalmadan becerilerinden 
para kazanma imkânı sağlamıştır. Benzer şekilde, terörist gruplar artık 
ideolojile-rini paylaşan bilim adamlarını işe almakla sınırlı değillerdir. Artık 
kendi başla-rına yapamayacakları teknik işleri konunun uzmanlarına 
yaptırabilmektedirler. Karanlık ağın küresel erişimi ve tespit edilmeden 
kimyasal, biyolojik ve uygun şekilde paketlenmiş radyolojik materyallerin 
görece kolay nakliyesi nedeniyle, olası satıcılar ve muhtemel alıcılar da 
coğrafya kısıtlamalardan daha az etkilen-mektedirler (3).

3. KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR
____________________________________________________________________________

Siber uzay, KBRN ile ilgili başka bir tehdit sunar; kötü amaçlı yazılımlar. 
Devlet dışı aktörlerin kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer malzeme-
ler üreten veya depolayan bir tesise siber saldırı başlatmak için kötü amaçlı 
yazılım riski giderek artmaktadır. Bu tesisler ise, dijital ve otomatik endüst-
riyel kontrol sistemlerinin yaygın kullanımı ve bu tür sistemlerin bilgisayar 
ağlarına ve internete bağlanması nedeniyle bu tür saldırılara karşı giderek 
daha savunmasız hale gelmektedir. Kimyasal, biyolojik, radyolojik veya 
nükleer malzemeler içeren tesisler, verileri en yüksek teklifi verene satmak 
veya bir fidye yazılımı saldırısı gerçekleştirmek için veri çalmak isteyen suç-
lular, nükleer veya kimya endüstrilerine karşı olan bilgisayar korsanları 
tarafından veya bunu yapmak isteyen teröristler tarafından hedeflenebilir, 
ölüme veya yıkıma neden olabilir (3).



SAĞLIK BILIMLERINDE YENI YAKLAŞIMLAR16

Şekil 4. Kötü amaçlı yazılım türleri.  
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/malware

Kötü amaçlı yazılımların kasıtlı veya kasıtsız olarak nükleer tesislere bulaştığı, 
dünya çapında halihazırda birkaç olay olmuştur. Neyse ki, bu olayların hiçbiri 
radyasyon salınımıyla sonuçlanmamıştır (14). Bununla birlikte, bu tehdide 
karşı küresel bir hazırlık eksikliği de bulunmaktadır. 2018’de Nükleer Tehdit 
Girişimi (NTI), silahlarda kullanılabilen nükleer materyallere veya nükleer 
tesislere sahip ülkelerin üçte birinin temel siber güvenlik düzenlemelerinden 
herhangi birine sahip olmadığını, bu tür ülkelerin üçte ikisinin bir siber 
saldırıya yanıt verme planlarının da olmadığını tespit etmiştir (15).

4. SENTETİK BİYOLOJİ

Biyoteknolojideki, özellikle sentetik biyolojideki gelişmeler, zarar vermek için 
kötüye kullanılabilecek yeni olanaklar da sunmaktadır. Sentetik biyoloji, biyo-
lojik sistemleri inşa etmek için tasarlanmış araçları ve olanakları kapsayan geniş 
anlamlı bir terimdir. Bu tür olanakların en önemlilerinden biri, bilim insanları-
nın özelleştirilmiş genleri ve hatta tüm viral genomları sıfırdan oluşturmasına 
olanak tanıyan DNA-sentezleme yeteneğidir (16). Sentetik biyoloji, büyüyen 
biyoekonominin temel taşı olarak var olmuş ve DNA-sentez endüstrisi de canlı, 
küresel bir biyomedikal araştırma topluluğunun yanı sıra biyoteknoloji ve ilaç 
endüstrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmıştır (3). Sentetik biyo-
loji ile ilgili mal ve hizmet pazarının 2025 yılına kadar 15 milyar ABD dolarına 
ulaşması beklenmektedir (17).
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Gelişmiş biyolojik silahlar (GBS) ile de gelecek yıllarda tehdit oluşturabi-
lecek durumlar ortaya çıkabilecektir. GBS’ler tek olarak ya da birbirini 
tetikleyici şekilde arda arda kullanılabileceği düşünülmektedir  (18). Malign gen 
tedavisi (zararlı old-uğunda genler bir hedef organizmaya eklenir) veya 
tasarımcı hastalıklar (bir hastalık ve patojeni sıfırdan tasarlandı) (19). Bu tür 
hastalıklar sadece insanlar üzerinde değil hayvanlar ve bitkiler üzerinde de 
tehdit oluşturabilir (20). Bu tür hastalıklar derinden etkileyen ya da nedeni 
bilinmeyen bir şekilde oluşabilir (18) ve etkileri çok geniş alanlara yayılabilir 
(21). Tablo-1’de bu tür silahların gelecekteki genel kullanım alanları 
özetlenmeye çalışılmıştır.

Tablo 1. Biyolojik silahların gelecekteki kullanım alanları (18) 
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5. NÜKLEER SİLAHLARIN GELECEĞİ

Nükleer silahlar daha önce kullanılmış ve nükleer silahlanmanı önüne geçmek 
için Dünya uzun süredir çalışmalar yapmaktadır ve önemli derecede başarılı 
da olunmuştur. Enerji ihtiyacı için nükleer elektrik santrallerinin kullanılması 
silah olarak kullanılmasından daha önemlidir. Tablo-2’de nükleer silahların 
gelecekte kullanım alanları özetlenmiştir. 

Tablo 2. Nükleer silahların gelecekteki kullanım alanları (18, 23,24,25).

6. 3D BASKI

Katmanlı üretim olarak da adlandırılan 3D baskı, fiziksel nesneleri sıfırdan 
katman katman, geleneksel yöntemlerle imkânsız olan standartlarda oluştur-
mak için kullanılır. Katmanlı üretim, 3D baskı olarak adlandırılmasının nedeni 
lazer yazıcıya benzer şekilde çalışmasıdır. Bu teknik, her biri doğrudan bir 
öncekinin üzerine basılan bir dizi katmandan sağlam bir nesne oluşturur (23). 
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3D baskının ana bileşenleri; inşa edilecek nesnenin 3D taslağını içeren dosya, 
nesneyi oluşturmak için gereken hammaddeler ve bir 3D yazıcıdır. Kişisel kul-
lanım için satılan 3D yazıcılar genellikle yalnızca plastik olarak yazdırabilirken, 
daha gelişmiş makineler metal, seramik ve hatta biyolojik doku olarak baskı 
yapabilmektedir (3).

Şekil 5. Sydney, Avusturalya’da bir eve yapılan baskın sonucu ele geçirilen  
3D baskı ile yapılmış silahlardan bir örnek. https://armamentresearch.com/ 

multiple-3d-printed-firearms-seized-in-sydney-australia/

Bu teknoloji halihazırda nükleer ve havacılık endüstrilerinde kullanılmaktadır, 
çünkü her iki endüstri de yüksek kaliteli, yüksek mukavemetli parçalar talep 
etmektedirler. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, katmanlı üretim 
daha az çaba gerektirir, daha iyi ürünler üretir ve otomatik süreç nedeniyle çok 
daha az beceri gerektirir. Küresel katmanlı üretim pazarının 2024 yılına kadar 
34 milyar ABD dolarının üzerine çıkması beklenmektedir (27). 

3D baskı, devlet dışı şiddet yanlısı aktörlere çeşitli şekillerde fayda sağlamak 
için kötüye kullanılabilir. Birincisi, 3D yazıcılar kendin yap yayılımı için yeni 
fırsatlar yaratır. İkinci olarak, açık kaynak yazılımı kullanan bir grubun farklı 
ülkelere yayılması ve herhangi birinin daha sonra nesneyi basmak için kullana-
bileceği bir dijital tasarım dosyası üzerinde işbirliği yapılması mümkündür. Son 
olarak üçüncüsü, bir devlet, bir terörist grubun bir KBRN silahı veya dağıtım 
sistemi elde etmesine, onlara bir 3D baskı kapasitesi için gerekli malzemeleri 
ve dijital tasarım dosyalarını vererek, onlara uluslararası olarak kontrol edilen 
herhangi bir şeyi doğrudan aktarmadan, gizlice yardımcı olabilir.
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KBRN tehditleri gelişen teknoloji ile değişimlere uğramakta asimetrik 
olarak farklılaşmaktadır. İnsan göçleri, meteorolojik olayların yol açtığı 
sonuçlar, ekonomik nedenler, internet bunlardan sadece bir kaçıdır. KBRN 
tehditlerinin en büyük özelliği belirsizliğin fazla olması ve tehdittin kaynağının 
kolayca bulunamamasıdır. Kimyasal silahların yok edilmesiyle ilgili Suriye 
ve Irak üzerinde birçok çalışma uluslararası platformlarda yürütülmektedir 
(28). Bu çalışmaların yanında gelişen teknoloji ile birçok silah otonom özel-
likler kazanırken, daha küçülmeye başlamış ve çok çeşitli sensörler ile algılama 
sistemleri kuvvetlendirilmiştir. Bu gibi çalışmaların uluslararası insan hakları 
ve barışın sağlanmasında nasıl kullanılacağına ve gerekirse kısıtlılıklarına dair 
çalışmalar yapılması tartışılmaya başlanmıştır. Biyolojik, kimyasal, radyasyona 
bağlı konularda birçok çalışma varken bu gibi konuların anlaşmalarla ve yasalar 
ile kontrol edilmesinde ciddi boşluklar mevcuttur. Bunun yanında KBRN ile 
ilgili senaryoların değerlendirilmesinde ülkeler farklı derecelendirme sistem-
leri izlemekte ve en kötü senaryo standart bir şekilde değerlendirilmemektedir. 
Bu da senaryolar ve olaylara bakış açısında değişikliklere yol açmaktadır. 
Senaryolar oluşturulurken genellikle yanlı olarak kurgulanmaktadır. Bu 
yanlılık kay-naklarının da barışçıl uygulamaların standart olabilmesi için 
gelecek yıllarda ortadan kaldırılması gereklidir. 

7. MİNYATÜRİZE DETEKSİYON SİSTEMLERİ

Kimyasal harp maddelerinin kantitatif analizi için günümüzde; kütle spekt-
rometresi ile teçhiz edilmiş gaz ve sıvı kromatografi cihazları kullanılmakta-
dır. Bu yöntemler hassas ölçüm yapmakla birlikte karmaşık ve maliyetli bir 
teknik altyapıya ihtiyaç duymaktadır. Analiz cihazlarını kullanacak perso-
nelin sahada çalışmasının mümkün olmaması ve analiz edilecek örneklerin 
ön işleme tabi tutulması zorunluğu da olay yerinde kimyasal harp maddele-
rinin hızlı/doğru bir şekilde tespit ve teşhis faaliyetini neredeyse imkânsız 
hale getirmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için son yıllarda kim-
yasal harp maddelerinin kantitatif analizi için florasans temelli hızlı tanı 
kitleri, yüzey akustik dalga sensörleri, yanal akış immünokromatografik 
testler, altın-tabanlı elektrokimyasal sensörler ile kağıt-tabanlı elektrokim-
yasal sensörler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu mobil sensörler sıcak bölge-
deki kimyasal harp maddelerinin kendileri veya metabolitlerini mikromolar 
seviyede tespit edebilmektedir. Bu alandaki teknolojik gelişmeler, yakın 
gelecekte muharebe sahasında tek kişilik giyilebilir KBRN sensörleri ile 
teçhiz edilmesine doğru evrilmektedir. Suda pH, tuzluluk, havada nem ve 
sıcaklık 
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değişimleri erken uyarı sistemleri ile sürekli izlenerek önlem alınabilmekte-
dir (29). Türkiye’de de bu konuda çalışan firmaların sayısı artmakta ve ürün 
çeşitliliği genişlemektedir.

Şekil 6. Hem ELİSA hem PCR reaksiyonlarını aynı anda yürütebilen  
çanta boyutlarında taşınabilir tanı cihazı. (http://nanobiz.com.tr/nanobiz-urunleri/)

8. YENİ NESİL DEKONTAMİNASYON TEKNOLOJİLERİ

Kimyasal harp maddelerinin dekontaminasyonu için su/sabun ile yıkama, 
oksidasyon ve asit/baz hidroliz teknikleri kullanılmaktadır. Kişisel dekon-
taminasyon için kullanılan en etkin çözümler; çoğunlukla polietilen glikol 
monometil ester matriksi içinde Dekon 139 ve diasetilmonooksim (DAM) 
içeren RSDL® (Reactive Skin Decontamination Lotion) ve M291’dir. Bununla 
birlikte çinko titanat ve gümüş içeren kuru dekontaminasyon çözümleri 
gerek kimyasal harp maddelerini nötralize etmek, gerekse antibakteriyel/
antifungal etki yaratmak için kişisel dekontaminasyon çözümlerinde 
kullanılmaya baş-lanmıştır (30).
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Şekil 7. Yeni nesil dekontaminasyon sistemlerine örnek (31). 

9. AŞILAR

Aşılar immun cevabın ve hafızanın oluşabilmesi için vücuda farklı yollar ile 
işlenmiş antijenlerdir. Antijen olan etkenin öldürülmesi, zayıflatılması, recom-
binant proteinlerinin kullanılması gibi yollarla elde edilirler. Çiçek ve çocuk 
felci bu konu için iyi örneklerdir. Çiçek tüm Dünya’da, çocuk felci ise Suriye gibi 
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karışık durumdaki ülkeler dışında görülmemektedir ve Rotavirus, Criptospori-
dium parvum, Legionella pneumophyla, Ebola virus, Hantaan virus, Campyloba-
cter jejuni, HTLV virus, HIV virus, Helicobacter pylori, Herpesvirus-6-8, virus, 
nCoV-MERS (32) ve SARS CoV-2 aşıları yeni bulunan aşılardandır. Aşılamalar 
felaket anlarında, bulaşıcı hastalıklar sırasında hastalanmayı azaltarak bireyi 
korumasının yanında sağlık sisteminin yükünü azaltarak halk sağlığını da başka 
bir açıdan korur. Bu sebeple aşı ve hastalanan kişilere hazır olarak vermek için 
antiserum (hiperimmunserum, antikor kokteyli) gibi ürünler sürekli geliştiril-
meye çalışılmaktadır. 

Biyolojik olarak bu konuyu sadece beşeri açıdan değil veteriner açıdan da 
ele almak gerekir. Gıda ihtiyacının protein açısından karşılayan hayvanların 
hastalanmaması için de aşılama çalışmalarının sürdürülmesi taze ve sağlıklı 
gıdaya ulaşmada önemli rolü vardır. 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü Ebola 
pandemisi ile mücadeleyi Afrika’da sonlandırmış ve 2017 yılında Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan salgın ile hem terapotik amaçlı antiserum 
kokteyli hem de aşı çalışmalarının ve bunların stokta hazır olmasının gerekliliği 
tekrar anlaşılmıştır (33).

10. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ

Yapay zeka teknolojileri ve makine öğrenmesi giderek hayatımızın her alanına 
girmeye başlamış olduğu bu günlerde erken uyarının, doğru, kesin tanın ve 
acil müdahalenin hayati önem taşıdığı felaket ve savaş durumlarında kullanıl-
ması kaçınılmaz durumdadır. Makine öğrenmesi ile suçluların ve verilerinin 
kaydedilerek takip edilmesi mümkündür. Bunun yanında yapay zeka kulla-
narak felaket anlarında etkilenen alana giren kişilerin doğru kişisel koruyucu 
ekipmanı kullanıp kullanmadığı, kanamaları kişilere otomatik olarak kan 
transfüzyonun başlatılması, insani yardımların insansız hava araçları ile gerekli 
yerlere dağıtımında haberleşme ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında kul-
lanılabilmektedir (34). Bunun dışında etkilenen alanların dronlar gibi araçlar 
ile izlen-mesi sırasında, sızan gaz ve tozların örneklenesi ve analizinin 
yapılması sırasında biyosensörler, kameralar, bilgisayarlar ve yapar zeka ile 
birlikte incelenir. 

Örneğin Şekil-8’de görülen tren vagonun havadan izlenmesi sırasında 
insansız hava aracı, kamera, sıcaklık ölçen sensör birlikte kullanılmaktadır. 
Kontrol uçuşu sırasında buradaki sıcaklık değişiminin tehlikeli olup olmadığı 
yapay zeka aracılığı ile karar vericilere iletilebilir. Bunun yanında, yetkili kişi-
lerin alana girip girmediği, gerekli ise buna dair uyarılar ve kullanılan başka 
aparatlar ile havanın gaz analizinin yapılması kolaylıkla sağlanabilir. 
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Şekil 8. İncelenmekte olan bir tren vagonu (35).
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1. GİRİŞ

Obezite, enerji alımı ve tüketimi arasındaki dengesizlikle karakterize vücuttaki 
yağ miktarının artması ile ortaya çıkan bir hastalıktır1.

Çocukluk ve adölesan döneminde obezite son yıllarda ciddi bir şekilde 
artmıştır ve çocuklukta görülen obezite yetişkinlik döneminde de devam eden 
önemli morbidite ile ilişkilidir2. Obez çocuk ve adölesanlar obezitenin neden 
olduğu hem fiziksel hem de psikolojik birçok sağlık sorunuyla karşı karşıyadır; 
bunlar arasında diyabet, hipertansiyon, solunum problemleri, uyku bozukluğu, 
depresyon, düşük yaşam kalitesi, benlik saygısında azalma, okul başarısında 
düşme bulunabilir3. 

Özellikle genetik, beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarındaki değişimler 
obezitenin gelişmesine neden olmaktadır4. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve 
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gelişmesiyle günlük yaşamı kolaylaştıran faktörlerin artması, insanların hareket-
lerini azaltarak kilo alımına ve obeziteye yol açmaktadır5. Teknolojinin yaygın-
laşması ile çocukların ve adölesanların internete ulaşımları kolaylaşmış ve ekran 
başında geçen süre artmıştır. Ekran süresinin artması, fiziksel aktivite azalma, 
uyku sorunlarına yol açma, beslenme düzenini bozma, sağlıksız yiyecek tüketi-
mini ve reklam maruziyetini arttırma gibi birçok probleme sebep olmaktadır6.

2019 Aralık’tan bu yana dünya, Çin’de başlayan ve hızla yayılan bir korona-
virüsün neden olduğu şiddetli pnömoninin etkisi içine girmiştir. Yetişkinlere 
oranla çocuklarda daha seyrek görülmesine karşın, obez olan çocuklar ve 
adöle-sanların koronavirüs hastalığına daha ağır yanıtlar geliştirme olasılığı 
daha yüksektir. Ortaya çıkışından üç ay sonra bu salgın pandemi olarak ilan 
edilmiş, çocuklar evlere kapanmış, okullar kapatılmış, çevrimiçi eğitime 
geçilmiş, maske takmak ve sosyal mesafe zorunlu hale getirilmiştir. Geçmişteki 
araştırmalardan bilindiği gibi çocuklar ve adölesanlar okulların kapalı olduğu 
yaz dönemlerinde kilo alma eğilimindedir. Bu nedenle koronovirüs salgını 
sırasında azalan fizik-sel aktivite, yaşanılan stres ve korku, beslenme 
düzenindeki değişiklikler obezite için risk teşkil etmektedir 7,8.

2. OBEZİTENİN TANIMI

Çocuklarda obezite tüm dünyada ve ülkemizde artış gösteren bir sağlık 
sorunudur9. Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Sağlığı bozacak 
ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanmıştır10.

3. OBEZİTENİN PREVELANSI

Obezite prevelansı tüm dünyada giderek artmaktadır ve aşırı kilolu beş yaş altı 
çocuk sayısı 41 milyonun üzerindedir11.

Obezite, aşırı kilolu olarak sınıflandırılan 213 milyon, obezite ve şidde-
tli obezite ile sınıflandırılan 124 milyon genç ile dünya çapında 337 milyon-
dan fazla çocuğu etkilemektedir12 BMI. 2015-2016 yıllında Amerika’da yapılan 
Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre obezite prevelansı çocuklarda, 
2-5 yaş grubu %13,9, 6-11 yaş grubu %18,4 ve 12-19 yaşlarındaki 
adölesanlarda %20,6’dır13.
     Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2014 yılı verilerine göre, 15 yaş 
üstünde obezite oranı %19,9’dur. 2008 yılına göre %31,1 oranında artış göster-
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miştir14. Türkiye Sağlık Araştırması 2019 yılı verilerine göre 15 yaş üstündeki 
obezite oranı 2016 yılında %19,6 olarak saptanırken 2019 yılında ise %21,1 ola-
rak saptanmıştır15. Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (COSI-TUR 
2016)’nın ilkokul 2. sınıf çocuklarında yaptığı araştırmaya göre obezite oranı 
%9,9’dur9.

Çocuklarda obezite prevelansının artması beraberinde diğer problemleri de 
getirmektedir16. Çocuklukta ve adölesan dönemindeki obezitenin varlığı, sadece 
yetişkinlikte gelişecek sağlık problemlerine değil çocukluk döneminde de ciddi 
komplikasyonlara neden olmaktadır16,17. Obezite aynı zamanda ekonomik yükü 
arttırmaktadır. 2006 yılında; obezitenin bakımı için harcanan maliyetler sağlık 
bütçesinin %40›ını oluşturmuştur. Bu nedenle çocukluk döneminde obezitenin 
önlemeye yönelik girişimler önemli yer tutmaktadır18,19.

4. OBEZİTENİN TANIMLANMASI

Obezitenin değerlendirilmesinde birçok yöntem, ölçüt ve değerler kullanıla-
bilmektedir. Bunlardan sıklıkla kullanılan ölçütler; vücut kitle indeksi (VKİ), 
rölatif ağırlık, deri kıvrım kalınlığı, bel-kalça oranı ve vücut yağı ölçümüdür20,21.

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), 2 yaş ve üstü çocuklarda obezitenin ölçümü için 
en çok kullanılan yöntemdir. Çocuklarda vücut ağırlığı, boy, cinsiyet ve yaşla 
değişir. Vücut ağırlığı ölçümünün, boy uzunluğu ölçümünün karesine bölün-
mesiyle hesaplanan VKİ (kg/m2), boy uzunluğuna göre olması gereken ağırlığı 
ifade etmek için kullanılmaktadır22. Yetişkinlerde 25 ve üzeri VKİ değerine 
sahip kişiler aşırı kilolu olarak tanımlanırken, 30’un üzerinde olan kişiler obez 
olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda ise ülkelere göre geliştirilen persentil 
eğrileri doğrultusunda VKİ değerlendirilir. DSÖ, 2006 yılında 0-5 yaş arası, 
2007 yılında da 5-19 yaş arası çocuk ve adölesanlar için büyüme referans değeri 
yayımlamıştır23. Buna göre 85. persentil değerinin üzerinde olanlar aşırı kilolu 
olarak tanımlanırken, 90. Persentil değerinin üzerindeki çocuklar ise obez 
olarak tanımlanmaktadır24.

Rölatif ağırlık, çocukların vücut ağırlığının, aynı boy ölçümüne sahip nor-
mal kiloda olan bir çocuğun vücut ağırlığına oranlanmasıyla bulunur. Öncelikle 
çocuğun boy uzunluğuna göre 50. persentile tekabül eden boy ve yaş değeri 
bulunur, daha sonra boyuna ve yaşına uygun 50. persentildeki ideal vücut ağır-
lığı tespit edilir. Rölatif ağırlığın %90-110 olması normal, %110-120 olması fazla 
kilolu, %120’nin üzerinde olması ise obezite olarak değerlendirilmektedir21. 

Deri kıvrım kalınlığı ölçümü, vücutta biriken yağ deri altında toplandı-
ğından obezitenin tanımlanması için kullanılan yöntemlerden biridir. Kaliper 
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cihazı ile triseps, biseps, subskapular ve suprailiak bölgelerden ölçüm yapılarak 
çocuğun cinsiyeti ve yaşına göre geliştirilmiş tablolara bakılarak değerlendirilir. 
Tablolara göre 85. persentil değerinin üzerindeki çocuklar fazla kilolu, 95. per-
sentil değeri üzerindeki çocuklar ise obez olarak tanımlanmaktadır25. 
      Bel-kalça oranı, vücuttaki yağ dağılımını belirleyen bir yöntemdir. Bel/
kalça değerinin artması kişide abdominal obezite varlığının göstergesidir25.

  Vücut yağı ölçümü, vücutta bulunan yağ miktarının ölçümünü sağlayan 
bil-gisayarlı tomogrofi, dual enerji X ışını absorbsiyometri, ultrasonografi, 
vücut dansitesi ölçümü gibi yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Bu 
ölçümün yapı-labilmesi için özel cihaz gerekmesi, ucuz olmadıkları ve 
bazılarının çocuklar için uygun olmaması nedeniyle sık olarak kullanılan 
yöntem değildir25.

5. ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN ETİYOLOJİSİ
Obezite, karmaşık ve çok faktörlü etiyolojiye sahip dinamik bir hastalıktır. 
Her bireyin genetik faktörü, perinatal, çevresel, diyet ve psikososyal faktörlerle 
ilişkisi, çocukluk çağındaki obezitenin gelişmesinde rol oynar. Genetik olarak 
kilo alımına duyarlı bireylerde kalori alımı ile enerji harcanması arasındaki 
dengesizlikten kaynaklanan pozitif enerji dengesi obezitenin nedenlerinden 
birini oluşturmaktadır26.

Genetik, obeziteye neden olan faktörlerinden biridir. Yapılan çalışmalarda 
VKİ’nin %25-40 oranında kalıtsal olduğu bulunmuştur. Bununla beraber gene-
tik yatkınlığın, kilo alımına katkıda bulunan çevresel ve davranışsal faktörlerle 
birlikte ele alınması gerekmektedir. Genetik faktör çocukluk çağı obezitenin 
%5’inden azını oluşturmaktadır. Bu nedenle genetik obezitenin gelişiminde rol 
oynabilirken tek başına obezite artışının nedeni değildir27.

Perinatal faktörler arasında annenin sigara kullanımı ve fetüsün uterusta 
uzun süreli hiperglisemiye (obez ya da diyabetli anneler) maruz kalması 
vardır. Annenin hamilelikte sigara kullanımı çocuğun düşük doğum ağırlıklı 
doğma-sına sebebiyet verirken, çocuğun beslenmesindeki iyileşme ve kilo 
alımındaki artış çocukluk çağı obezitesini arttıran etmenlerdendir. Bununla 
beraber hami-lelik sırasında annenin obez olması veya aşırı kilo alımı fetüsün 
aşırı büyüme-siyle ilişkili insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF-1) etkisini 
arttırmaktadır. Aynı zamanda obez annelerin çocukları nöropsikiyatrik ve 
bilişsel bozukluklar açısından daha yüksek risk taşır26.

Çoklu çevresel faktörler, çocukluk çağı obezitesinde yüksek oranda katkıda 
bulunmaktadır. Çocuk ve adölesanlarda artan sedanter yaşam ile diyet faktörü 
obezite önemli ölçüde ilişkilidir. Bu, ‘obezojenik’ ortamın oluşmasına neden 
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olmuştur. Enerji ve şeker içeriği yüksek, hazır, hızlı ve paketlenmiş yiyeceklerin 
artan tüketimi ve bu ürünlere erişimin günümüzde kolay olması çocukluk çağı 
obezitesinin gelişiminde önemli faktörlerdendir. Aynı zamanda ebeveynlerin 
yaptığı yiyecek seçimleri ve evde bulunan atıştırmalık türleri, çocukların 
tükettiği yiyecekleri etkilemektedir. Ailenin sosyoekonomik durumu ülkeler 
arasında ve aynı ülkedeki nüfus grupları arasında değişiklik göstermektedir. 
Gelişmiş ülkelerde, düşük sosyoekonomik düzeye sahip bir aileden gelen 
çocukların obez olma olasılığı daha yüksek; gelişmekte olan ülkelerde, daha 
yüksek sosyoekonomik düzeye sahip bir aileden gelen çocukların fazla kilolu 
ve obez olma olasılığı daha yüksektir. Bununla beraber efor ve emek harcamayı 
azaltan cihazların kullanımının artması fiziksel aktivitenin azalmasına ve 
hareketsiz kalma süresinin artmasına neden olmaktadır28–30.

Çocuklar ve adölesanlar için kısa uyku süresi de obezite için potansiyel 
bir risk olarak kabul edilmektedir. Yapılan 22 boylamsal araştırmanın meta-
analizlerine göre uyku süresi ile VKİ’nin ters orantılı olduğu görülmüştür. 
24.821 katılımcıyı içeren 11 boylamsal çalışmanın meta-analizi, kısa süre 
uyuyan kişilerin, uzun süre uyuyan kişilere kıyasla iki kat daha fazla kilolu ya da 
obez olma riskine sahip olduğunu ortaya konmuştur31.

Bağırsak mikrobiyotası, prebiyotikler ve probiyotikler ile yapılan araştırma-
larda; bağırsak mikrobiyotasının vücut ağırlığı, enerji dengesi ve inflamasyonun 
kontrolünde yer aldığını ve dolayısıyla obezite riskinde rol oynadığını göster-
mektedir. Bağırsak mikrobiyotasında değişikliklere neden olan prebiyotik ve 
probiyotikler, iştah ve kilo durumunu etkileyen fizyolojik etkilere de sahiptir32.

Beslenme ve egzersiz vurgulanmazsa okul ortamı da obezojen hale gele-
bilir. Okullarda oyun alanlarının ve spor tesislerinin olmaması, sağlıksız okul 
yemekleri ve okulda veya çevresindeki sağlıksız atıştırmalıkların bulunması 
çocuklarda obezite riskini arttırmaktadır. Yaşanılan çevrede ise park alanları-
nın azlığı, yürümeyi veya bisiklete binme gibi aktivitelerin yapılmasını engelle-
yen başı boş köpeklerin bulunması gibi faktörler de obezojenik davranış riskini 
arttırır. Hükümetin açık spor salonları, yaya ve bisiklet dostu yollar gibi fiziksel 
aktiviteye güvenli ortam sağlaması gerekmektedir. Gıda endüstrisinde yüksek 
yağ, şeker, tuz içeren gıdaların üretimi, çocuklara pazarlama ve reklam yön-
temleri, satış taktikleri, gıdaların üzerindeki kafa karıştırıcı etiketler bulunması, 
tüketicilerin sağlıklı seçimler yapmasını kısıtlamaktadır33. Tablo 1’de çocuklarda 
aşırı kilo alımı için genetik, yaşam tarzı ve çevresel risk faktörlerinden bazıları 
listelenmektedir34.
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Tablo 1: Çocuklarda Aşırı Kilo Alımına Katkıda Bulunan Risk Faktörleri

Kategori Risk Faktörleri
Genetik ve biyolojik 
yatkınlık

Bazı ırksal gruplar, yüksek doğum ağırlığı, bebeklik 
döneminde hızlı kilo alımı

Beslenme/yiyecek 
seçimleri

Ebeveynin çocuğu besleme uygulamaları, enerji alımı, 
diyetin enerji yoğunluğu, şekerli tatlı içeceklerin 
tüketimi, büyük porsiyonlar tüketme, atıştırma

Fiziksel aktivite ve 
hareketsiz davranışlar

Ekran süresi, ulaşım için otomobil kullanımı, okula 
giderken yürümede/bisiklet binmede azalma

Ebeveyn ve aile özellikleri Gelişmiş ülkelerde düşük aile sosyoekonomik durumu, 
gelişmekte olan ülkelerde yüksek gelir grupları, 
ebeveyn obezitesi, maternal diyabet, gebelikte sigara 
kullanımı, gebelik öncesinde fazla kilolu anneler, sosyal 
yoksunluk, ebeveynlik uygulamaları, ebeveyn yeme 
alışkanlıkları ve fiziksel aktivite

Çevresel risk faktörleri Aşırı enerji tüketimine ve yetersiz fiziksel aktiviteye 
katkıda bulunan topluluk ve okul ortamları, fastfood 
satış noktaları, park ve rekreasyon alanı eksikliği, 
teknolojik gelişme

Kaynak: Wang Y. Potential Mechanisms in Childhood Obesity: Causes and Preven-
tion. In: Romieu I, Dossus L, Willett W, eds. Energy Balance and Obesity. France: 

International Agency for Research on Cancer; 2017:69-78.

Mevcut neslimizin çocukları, giderek daha obezojenik ortamda yaşıyorlar. 
Günümüzde gerçek dünya etkileşimi yerine çevrimiçi etkileşim araçlarının kul-
lanımının artması, fiziksel aktivite eksikliği, daha uzun süre ekran süresi, daha 
kısa uyku süresi ve pandemi boyutuna erişen koronavirüs salgınının neden 
olduğu etkiler bu ortamı daha çok destekler niteliktedir.

5.1. Medya ve Obezite İlişkisi

Günümüzün çocuk ve adölesan kuşağı, dijital bir ortamla çerçevelenmiş 
bir ortamın içindedir. Televizyon (TV), radyo gibi gelenekesel medya, şim-
diki zamanda yerini etkileşimli ve sosyal katılımı teşvik eden, sosyal iletişime, 
eğlenceye ve bilgiye anında erişime olanak veren yeni dijital teknolojilere bırak-
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mıştır. Bu dijital medya, metin, fotoğraflar, video ve ses dahil olmak üzere çok 
çeşitli bilgi paylaşımına izin verir. Böylelikle medya çocuklar için ilgi çekici bir 
hale gelmektedir35.

Teknolojinin gelişmesi ile medyayı kullanım modelleri değişikliğe 
uğramıştır. Örneğin 1970 yılında çocuklar 4 yaşında televizyon izlemeye başlar 
iken, günümüzde 4 aylıkken dijital medya ile iletişime girmektedirler. Yapılan 
çalışmalarda TV izleme oranları zaman içerinde düştüğü görülmüştür. Bu 
düşüşteki asıl neden ebeveynlerin TV izleme süresini sınırlandırmak için 
uzman görüşlerine önem vermesi ya da yeni dijital medya kullanımının TV 
izlemenin yerini alması olabilir. Son zamanlarda çocukların, akıllı telefonlar, 
tablet ve bilgisayarlar gibi cihazları kullanımı önemli derecede yaygınlaşmıştır. 
2013 yılında Amerika’da yapılan araştırmaya göre; 2011 yılında 0-8 yaş grubu 
çocukların %52’si bir mobil cihaza erişebiliyorken 2013 yılında bu erişim %
75’e yükselmiştir35,36. Adölesanların yaklaşık dörtte üçünün akıllı telefona sahip 
olduğu, %24’ünün kendilerini internete ‘sürekli bağlı’ olarak tanımladığı ve %
50’sinin ise telefonlara ‘bağımlı’ hissettikleri saptanmıştır37.

Video oyunları da tüm yaş gruplarında popüler olmaya devam ediyor. 
2020 yılında yayınlanan bir rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde 214 
mil-yondan fazla insan haftada bir saat veya daha fazla video oyunu 
oynamaktadır. ABD’li yetişkinlerin %64’ü ve 18 yaşın altındakilerin ise %70’i 
düzenli olarak video oyunları oynadığı saptanmıştır38. 

Bugünkü çağda teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçlarının 
yaygınlaşması çocukların reklamlara daha çok maruz kaldığının göstergesidir. 
Bu yeni dijital medya, reklam ve pazarlama mesajlarının milyonlarca çocuk ve 
adölesana ula-şacak şekilde uyarlanmasına olanak sağlamıştır. Çocukların 
maruz kaldığı bu reklamlar, ürün seçimi ve davranış türlerini genişletebilir. 
Örneğin TV, radyo gibi geleneksel medyada alkol reklamlarına maruz kalımı 
sınırlandırmak için kısıtlamalar mevcut olsa da sosyal medyada daha geniş 
varlığa sahiptir. Medya yaptığı reklamlar aracılığıyla fast-food gibi sağlıksız 
ürünlere olan ilgiyi arttıra-bilmekte ve ekran süresinin artması ile sedanter 
yaşama yol açarak obezitenin nedenlerinden biri olmaktadır. Çocuklara 
yönelik yapılan enerji ve şeker içe-riği yüksek ürünleri içeren reklamlar ve 
yayınlar, çocuklarda sağlıksız beslenme davranışlarının geliştirmektedir35,39. 
10-16 yaşları arasında yaklaşık 400 Avust-
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ralyalı çocuk üzerinde yapılmış bir çalışmada TV ve reklam izlemeye paralel 
olarak sağlıksız besinlerin alımında artış gözlemlenmiştir40. Sağlıksız yiyecekleri 
tanıtmak için video oyunları, sevimli oyuncaklar, hareketli karakterler, popüler 
film karakterleri ve önde gelen spor figürleri kullanılan reklamlar, çocuklara 
daha tanıdık geldiğinden bu yiyecekleri satın almaya teşvik eder. Özellikle yedi 
yaş altı çocuklar reklam ile gerçek arasındaki farkı anlamlandıramadıkların-
dan reklamda sunulan dünyaya ilgileri daha fazla olmaktadır39. Çocukların 
motor ve psiko-sosyal gelişimlerine göre reklamlara bir kez dahi maruz kal-
maları, reklamı hatırlamalarına ve reklamdaki ürünü tercih etmelerine neden 
olabilmektedir41. 2018 yılında, 7-16 yaş aralığında 101 çocuğun, sosyal medya 
uygulamalarında çocuklar ve adölesanlar için gıda pazarlamasının sıklığını 
ve sağlıklılığını karşılaştırmak ve haftalık maruziyetlerini öğrenmek amacıyla 
yapılmış bir çalışmada, çocukların %72’isinin gıda reklamına maruz kaldığı tes-
pit edilmiştir. Tespit edilen 215 gıda reklamından %44’ü fastfood, %9’u şekerli 
içeceği tanıtan reklamlar olduğu saptanmıştır. Yapılan bu çalışmada çocuk ve 
adölesanların sırasıyla haftada 30 ve 189 kez sosyal medya uygulamalarındaki 
gıda reklamı gördükleri tahmin edilmiştir42. 

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), çocukların ekran başında 1-2 saat-
ten fazla zaman harcamamalarını önermektedir. Buna rağmen çocuklar okulda 
geçirdikleri süreden daha fazla medyada zaman geçirdiği kanıtlanmıştır43.  
Kaiser Aile Vakfı’nın (KFF) bir raporuna göre, 8-10 yaş arası çocuklar her gün 
medyayı kullanarak yaklaşık 8 saat, adölesanlar ise 11 saatten fazla zaman 
harcamaktadır36.

Çocuklar tarafından artan bu medya kullanımı nedeniyle, ekran süresi 
çocukluk çağı obezitesi için önemli bir risk faktörü olmuştur. 2009-2012 yılları 
arasında yürütülen NHANES çalışmasında günde 2 saat TV izlemeyi aşan 
2-4 yaş arası çocukların obez olma olasılığı daha yüksek bulunmuştur44. 2016
yılında yapılan meta-analize göre TV izleme ve obezite arasında doğrusal
bir ilişki olduğu, çocukların TV izledikleri her saat için obezite riskinde
%13 oranında artış gözlemlenmiştir45. Dünya Sağlık Örgütü Çocukluk Çağı
Obezite Sürveyansı tarafından 6-9 yaş 10.000’den fazla çocuk üzerinde yapılan
araştırmaya göre, ekranda geçirilen her bir saat, enerji, şeker ve yağ oranıüksek
yiyeceklerin tüketiminde artışla ilişkilendirilirken, taze sebze ve meyve
tüketiminde de azalmaya ilişkilendirilmiştir46. 10-14 yaşları arasında 1000’den
fazla Hollandalı çocukta yapılan araştırmaya göre ise günde ortalama 2-3 saat
haftada en az 20 saat ekranda zaman geçiren çocuklar daha fazla atıştırmalık
besinler tercih etmişlerdir47.
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Yapılan tüm bu çalışmalar çocukların medyaya ve reklamlara karşı ne kadar 
savunmasız olduklarını vurgulamaktadır. Çocuklar zaman içerisinde değişip geli-
şir iken çocuğun yeme alışkanlıkları değişir. Bebeklik ve çocukluk döneminde 
yeme alışkanlıklarının temeli atılmaktadır. Ve bunun yaşam boyu beslenme alış-
kanlıkları üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalıdır21,48.

5.2. Covid-19 ve Obezite

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19), şiddetli akut solunum yolu sendromu 
(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) koronavirüs-2’nin (SARS-
CoV-2) neden olduğu, yüksek morbidite ve mortalite sergileyen oldukça bulaşıcı 
bir hastalıktır. Koronavirüs hastalığının 200 ‘den fazla ülkede ve 1.700.000’den 
fazla vakada görülmesi ile DSÖ tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan 
edilmiştir8. 19 Mart 2021 itibari ile Türkiye’de toplam 2.971.633 doğrulanmış 
pozitif vaka sayısı ve 29.864 vefat sayısı bildirilmiştir49.

Yetişkinlerden daha az sıklıkla ve şiddette olsa da COVID-19 pediatrik 
yaş gurubuna da etkilemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Mart 2020’de 
17 yaş altı çocukların hastaneye yatış oranları 100.000 kişide 0,1-0,3 arasında 
değişmiştir. Çin’de 18 yaş altında 2135 kişiyle yapılmış epidemiyolojik çalışmaya 
göre ise yalnızca bir ölüm tanımlanmıştır. Koronavirüs bebek ve çocukları daha 
az oranda etkilese de yetişkinlere göre daha savunmasızlardır7.

Obezite ve kilo alımındaki artış diyabet, kardiyovasküler hastalık, solunum 
bozuklukları, azalmış immünolojik yanıt, pro-trombotik durum, dengesiz mik-
robiyota gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini arttıran metabolik değişik-
liklere neden olmaktadır. Obezite, kişinin bağışıklık sistemi tepkisini azalttığı 
için COVID-19 için bir risk faktörüdür. Azalmış bağışıklık tepkisi, metabolik 
komplikasyonlara neden olarak inflamasyona, sepsise ve organ yetmezliğine 
neden olabilir7,50. 

DSÖ, koronavirüsün yayılmasını karantina ve izolasyon ile kesintiye uğra-
yabileceğini bildirmiştir. COVID-19’un bulaşma riskini azaltmak, sağlık hiz-
metleri üzerindeki baskıyı azaltmak için ülkelere göre değişen, maske ve eldiven 
takmak, insanların birbirleri ile olan temasını minimum düzeye indirmeye 
amaçlayan hükümet tarafından ‘evde kal’ emri verilmesi, sokağa çıkma yasakla-
rının olması, okulların kapatılıp çevrimiçi eğitime geçmesi, işlerin evden olacak 
şekilde yürütülmesi, şehirlerarası ve uluslararası seyahat kısıtlamaları gibi bir 
dizi önlemler alınmaya başlanmıştır8,51.

Bu önlemler insanlarda büyük yaşam değişikliklerine neden olmuştur. 
COVID-19 süresince aileler, mali geliri sınırlayan iş kayıpları, izinler ve işten 
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çıkarılmanın stresini yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Aynı zamanda gıda 
maliyetlerindeki önemli artışlar ve gelecekteki yiyecek kıtlığı hipotezinin neden 
olduğu endişe insanlarda taze yiyecekler yerine ucuz olan aşırı işlenmiş, raf ömrü 
uzun ve hazırlaması kolay yiyecekleri satın almaya yöneltmiştir. Bu özellikle top-
lumun gelir düzeyi düşük kesiminde obezite prevelansında daha da artışa neden 
olacaktır50,52. Okulların kapatılması ile çocuklar zorunlu fiziksel aktiviteye, sosyal 
iletişimlerine, tanıdık rutinlerine erişimlerini kaybetmişlerdir. Tüm bu durumlar 
evde kısıtlanmanın sonucu olarak obeziteye zemin hazırlamaktadır8,50.

Biliniyor ki, enerji ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi, fiziksel 
aktivite azlığı, TV izlemek veya video oyunu oynamak gibi hareketsiz yaşam 
tarzının geliştirilmesi obeziteye yol açmaktadır. Tüm bunlara ek olarak COVID-
19 salgını, insanlarda anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve 
ölüm korkusuna yol açarak besin tüketimini arttırır, lezzetli yiyeceklere (şekerli, 
tuzlu ve yağlı) olan ilgiyi arttıran beyin ödüllendirme merkezlerini harekete 
geçirir, duygusal dengesizliği arttırır ve yaşam kalitesini kötüleştirir. Bunun 
sonucunda, stres duygusal durumda değişikliğe neden olarak bağışıklık siste-
minin bozulmasına, çocuklarda kilo alma, abdominal yağlanmaya yatkınlığın 
yanı sıra insülin direncinin artmasına, uyku kalitesinde ve okul performansında 
bozulmaya yol açar7,51. Şekil 1’de obezite ve COVID-19 arasındaki ilişkin kısa 
bir özeti verilmektedir7.

Şekil 1: Obezite ve COVID-19 arasındaki ilişki

Kaynak: Nogueira-de-Almeida CA, Del Ciampo LA, Ferraz IS, Del Ciampo IRL, 
Contini AA, Ued F da V. COVID-19 and Obesity in Childhood and Adolescence: A 

Clinical Review. J Pediatr (Rio J). 2020;96(5):546-558.
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İtalya, Verona’da koronavirüs salgınında evlere kapatılan 41 çocuk ve adölesanın 
diyet, aktivite ve uyku davranışlarındaki değişiklikleri saptamaya yönelik 
yapılan çalışmada, patates cipsi, kırmızı et ve şekerli içecek alımının önemli 
derecede arttığı, uyku ve ekran süresinin arttığı, spor aktivitelerinde geçirilen 
sürenin azaldığı saptanmıştır53.

Çin’de 10.082 adölesan ile Ocak 2020 ve Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında 
kilo durumlarını ve yaşam tarzı bilgilerinin toplanması amacıyla yapılan çalışmada 
vücut kitle indeksleri ortalama 21,8 kg/m2’den 22,1 kg/m2’ye yükseldiği, aşırı kilo 
ve obezite prevelanslarının sırasıyla %21,4’ten %24,6’ya ve %10,5’ten %12,6’ya 
yükseldiği bulunmuştur. Ayrıca, yürüyüşlere, boş zaman fiziksel aktivitilere ve ev 
işlerine katılımda önemli düşüşler görülürken, ortalama hareketsiz yaşam, uyku 
süresi ve ekran başında kalma süresinde önemli artışlar gözlemlenmiştir54.

Amerika Birleşik Devletleri’nde COVID-19 nedeniyle evde kalan 701 
çocuğun kilo durumu ve ilişkili faktörleri tanımlamaya yönelik yapılan araş-
tırmaya göre ise çocukların ortalama vücut kitle indeksinin 21,07 kg/m2’den 
21,57 kg/m2’ye yükseldiği bulunmuştur55. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde 
Ocak 2019-Aralık 2020 tarihleri arası 2-17 yaş arasındaki çocuklarda, pandemi 
öncesi ve pandemik obeziteyi tanımlamak amacı ile yapılan araştırmada obe-
zite prevelansı %13,7’den %15,4’e yükseldiği gözlemlenmiştir. Aynı çalışmada 
düşük gelirli hastaların %25’i obez iken yüksek gelirli hastaların %9,1 i obez 
olarak bulunmuştur. En düşük ile en yüksek gelirli aileler karşılaştırıldığında 
ise çocuklarda obezite arasındaki fark %12’den %14’e yükselmiştir56. Artan bu 
kanıtlar COVID-19’un obezitede önemli bir rol oynadığını bildirmektedir.

6. SONUÇ

Obezite, dünyada salgın boyutunda hızla artan, önlenmesi için mücadele 
gerektiren bir hastalıktır. Obeziteye bağlı komorbiditeler geliştikten sonra 
tedavi edilmesi zor bir hastalık olduğundan erken dönemde tanımlanması 
önemlidir. Bu nedenle obeziteyi tanımlamaya yönelik bebeklikten yetişkinliğe 
kadar antro-pometrik ölçümlerin izleminin yapılması ve değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Dijital ortama paralel olarak artan ekran süresi ve azalan fiziksel aktivite, 
çocuklarda obezitede önemli bir etkendir. Medya ve reklam içerikleri, 
obeziteye katkı yapan sağlıksız besinleri tüketmeye özendirmede etkili 
olmaktadır. Ekran süresini azaltmaya yönelik ebeveynlere; çocukların 
denetimsiz kitle iletişim araçlarını kullanmalarına izin vermeme, TV, tablet, 
telefon gibi cihazların kullanım süresini sınırlandırma, izlenilen reklam 
ve programların içeriğinin farkında olma gibi tavsiyeler verilebilir. 
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Araştırmalar COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, bulaşmayı 
azaltma çabalarının pediatrik obezitenin kötüleşmesine katkıda bulunduğunu 
göstermektedir. Çocuklar ve aileler çevrimiçi okul eğitiminin zorlukları, artan 
ekran süresi, sınırlı fiziksel aktivite ve sağlıksız yiyeceklere artan bağımlılıkla 
karşı karşıya kalmışlardır. Pandemi sırasında sağlıklı yaşam davranışlarının 
önündeki engelleri aşmanın yollarını bulmada aileleri ve çocukları destekle-
mek, eğitim ve danışmanlık vermek gerekecektir. Önerilebilecek yaklaşımlar 
arasında, fiziksel aktiviteye teşvik eden sanal aktiviteler, evin dışında güvenli 
ortamda yürümek ve bisiklete binmek gibi aktif olmaya yönelik aktiviteler 
yer alabilir. Çocukların sağlıklı yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olacak 
doğru kaynakları sağlamak ve ebeveynlerin bu süreçte çocukları 
desteklemesine yardımcı olmak büyük önem taşımaktadır. Sağlığı korumak ve 
desteklemek amaçlı obez çocuklar ve yetişkinler için tüm ülkelerde kanıta 
dayalı kılavuzlar yayınlanmalıdır.
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1. GİRİŞ

Tüm dünyada ve ülkemizde de büyük problemlere yol açan keyif verici, sakin-
leştirici etkili uyuşturucuların kullanımı çok eskiye dayanmaktadır. Artık bitki-
sel kaynaklı olmaktan çıkmış, toksik etkisi çok yüksek, ülkemizde de mortalite 
oranlarını oldukça arttıran sentetik yeni uyuşturucular üretilmiştir. Ülkemizde 
üretimi bulunmasa da kimyasallarının üretilmiş hali yurt dışından (Amerika 
Birleşik Devletleri ve Çin) alınarak, boş otların üzerine emdirme suretiyle ‘bit-
kisel’ algısı yaratıp, ‘esrar kafası yapar’ şeklinde çok küçük yaşlarda bile kul-
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Rabia Aydın Çapan tarafından tamamlanan “Enstrümental Analiz Teknikleri İle 
Biyolojik Sıvılarda Sentetik Kannabinoidlerin Araştırılmasında Kullanılan Yön-
temlerin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden oluşturulmuştur.
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lanımı görülmüş olan Sentetik Kannabinoidler (SK) son dönemlerde kullanımı 
oldukça artmıştır. Esrarın insan üzerinde yarattığı etkilerden çok daha fazla 
etkiler oluşturan bu grup uyuşturucular, ucuz olmasıyla da kullanımı daha 
cazip hale gelmiştir. Dünyada SK’ler, maketlerde, benzin istasyonlarında satışı 
ve temini kolay olmasıyla birlikte ülkemizde de yasal kısıtlamaların olma-
ması, internet aracılığıyla bile kolay elde edilebilmesiyle artık globalleşen bir 
problem haline gelmiştir. “Yalnızca inceleme içindir”, “İnsan kullanımına uygun 
değildir”, “Tütsü”, “Havuz temizleyici” şeklinde paket üstünde ki yazılarla satışı 
gerçekleştirilmektedir (1). Bu SK’lerin Türkiye ‘de genel olarak ‘Bonzai’, ‘Jamaika’ 
ve ‘Jamaican Gold’ (1) adıyla anılsa da bunlar birçok kimyasal bileşen bulundu-
ran ve her geçen günle birlikte merdiven altı yollarla çok basit bir şekilde kimy-
asal yapılarında oynamalarla toksikolojik analizleri güçleştirilmekte, adeta bir 
hedef şaşırtma yapılmaktadır. Yapılan her çalışmayla yeni kimyasal analoglar 
bulunmakta ve ülkemizde de 18 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 
17.EWS (Early Warning System) Ulusal Çalışma Grubu Toplantısı’nda verilen 
hükümlerle ‘Jenerik Sınıflandırma’ adı altında yasal sınırlar koyulmaya başlan-
mıştır. Artık ana bileşen üzerine eklenen her yeni grupla anılan bu SK’lerin bir 
kanun çerçevesine olmasıyla hızla yayılmasına bir son verilmesi hedeflenmek-
tedir (10).

2. ESRAR

Esrar kaynağı olan Cannibis satiua L. (Cannabinaceae familyası) bitkisi, uzunca 
bir ottur ve yetiştiği bölgeye bağlı olarak boyu 4,57 metreye kadar ulaşabilir. 
Hemen hemen her toprakta büyüyebilir. Bu bitki iki evciklidir; yani erkek 
üreme kısımları (stamenler) bir bitkide ve dişi kısımlar (pistiller) başka bir 
bitkide bulunur. Erkek bitkiler genellikle dişi bitkilerden daha uzun büyüdüğü 
görülmektedir. Esrarın öforik etkisinden sorumlu kimyasal maddeler, öncelikle 
dişi çiçekleri ve bitişik yaprakları kaplayan yapışkan bir reçinede bulunmaktadır 
(2).

Kenevirin yani esrarın, şu anda 104 kannabinoid şekliyle tanımlanmış ve 
500’ den fazla bileşen içeren psikoaktif bir ottur. Özellikle iki bileşenin birçok 
çalışmaları yapılmıştır ve tayin metodolojileri geliştirilmiştir. Δ9-tetrahidro-
kanabinol (Δ9-THC) ve kannabidiol (CBD) esrarın ana bileşenleri olarak bilin-
mektedir. Esrarın potensi öncelikle bir numunein THC konsantrasyonuna göre 
değerlendirilir. Bu, kenevirin ana psikoaktif bileşenidir. Akut veya düzenli esrar 
kullanımından sonraki olumsuz etkiler, üründeki THC konsantrasyonları ile 
doğrudan ilişkilendirilir (3).
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Yasadışı uyuşturucu pazarında çeşitli esrar ilaçları mevcuttur. Bunlar 
doğrudan esrar, bitkisel kenevir (yapraklar ve çiçekler) ve yağları şeklinde 
hazırlanmış preparatlarıdır. El konulan esrar preparatlarının paralel zamanlı 
izlenmesi, uzmanların şu anda kullanılan ürünlerin vücuttaki etkisini 
ölçmesine olanak sağlamıştır. Değişiklikler daha sonra kullanıcılardaki olum-
suz sağlık sonuçlarının yaygınlığı ile karşılaştırılıp yeni çalışmalara fırsatlar 
doğuracaktır. Bazı çalışmalarda, esrar potensindeki ve psikoaktif bileşenin 
(Δ-9 THC), CBD’ye (Kannabidiol) oranındaki bir artışın, esrar kullanımıyla 
ilişkili zararlı etkilerdeki artışın arkasındaki neden olabileceğinden söz 
edilmektedir (3).

3. SENTETİK KANNABİNOİDLER

SK’ler, tüketildiklerinde esrarın etkilerine yakın etkiler gösteren psikoaktif 
kimyasal yapılardır. İlk üretildiği yıllarda tedavi amacına hizmet edilmesi için 
THC ile aynı reseptörlere bağlanarak süreci takip etmek yolunda olsalar da 
kimyasal yapılarına eklenen yeni gruplarla yepyeni bileşikler ve ana bileşenden 
daha etkili kimyasalların pazarı oluşmaya başlanmıştır (4). ∆9-THC, psikolojik 
aktivitelerini beyindeki kannabinoid reseptörleri (CB1 ve CB2) ile etkileşime 
girerek gösterir. Kannabinoid reseptörlerinin keşfedilmesinin bir sonucu olarak, 
birkaç araştırmacı, bu reseptörleri modüle eden çeşitli kimyasal bileşiklerin 
sentezine girişmiştir (5). Etkisinin büyüklüğünü yapılan çalışmalar gösteriyor 
ki kannabinoid CB1 reseptörüne bağlanma afinitesini 4-5 kat arttırıp ve ank-
siyete, paranoya, taşikardi, sinirli olma hali, halüsinasyon, uyuşma, nöbetler, 
yüksek tansiyon, uyuşukluk ve konuşma bozukluğu gibi birçok toksisite semp-
tomu kaydedilmiştir (5). SK’ler, 2008 yılının sonlarında ABD pazarına girmişle-
rdir. Bitkisel ürünlerle karıştırılarak internette, benzin istasyonlarında ve tütün 
dükkanlarında «insan tüketimi için değil» yazan etiketlerle pek çok marka adı 
altında tütsü veya pot pourri olarak satılmıştır (Spice, Spice gold, Aroma, K2, 
Spike 99, vb.). Bu ürünler etkisinin daha yüksek olması sebebiyle daha çok kul-
lanımı artmıştır (6).

3.1. Sentetik Kannabinoidlerin Tarihçesi/Pazarlanması/ Sokak İsimler

SK’lerin ilk tayini 1941 senesinde Amerika’lı organik kimya alanında çalışan 
Roger Adams ile birlikte araştırmacılar esrarın (kannabis) ana bileşenine 
benzer moleküller sentezlenmiştir (7). 1970’lerde ise bir ilaç firması siklo-
hekzilfenoller grubunda olan Δ9-THC türevlerini sentezlendiği görülmüştür 
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(CP 47, 497) (9,14). Daha sonra 1988 yılında Dr. Raphael Mechoulam’ın 
Kudüs’teki Hebrew Üniversitesi (HU) laboratuvarında oluşturuldu, HU-210 
yapısal olarak THC’ye benzer bir dibenzopiran ve oldukça güçlü bir CB1 
ve CB2 agonistidir (8). 1990’lar da ise WIN55,212 gibi aminoalkilindoller, 
potansiyel olarak daha güvenli (psikotropik olmayan) farmakoterapiler olarak 
araştırılmıştır (8). John W. Huffman (JWH), klasik dibenzopirandan farklı 
kimyasal yapılara sahip, ancak hayvanlarda kanabimimetik etkiler ortaya 
çıkaran en kapsamlı SK serisini oluşturmuştur (8).HU-210 ilk olarak 2009 
senesinde ABD gümrüğünde ele geçirilen “Spice Gold” adlı SK paketinin 
içeriğinde tespit edilmiştir (7). Bu maddenin THC’den 100-800 kat daha 
tesirli olduğu söylenmiştir (7). John W. Huffman (JWH), klasik dibenzopiran-
dan farklı kimyasal yapılara sahip, ancak hayvanlarda kanabimimetik etkiler 
ortaya çıkaran en kapsamlı SK serisini bulmuştur (8). Son yirmi yılda geliştir-
ilen diğer SK, AM serisi (Alexandros Makriyannis) ve indazol-karboksamid 
türevleridir (9).

3.2. Sentetik Kannabinoidlerin Kötüye Kullanımı

2004 yılından bu yana, “Spice” gibi bitkisel karışımlar İsviçre, Avusturya, 
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde esas olarak İnternet mağazalarında satıl-
maktadır (8). SK’lerin kötüye kullanımının ilk olarak tespiti ise Aralık 2008’de 
Avrupa Birliği’nin (AB) erken uyarı sistemindeki Alman bilim adamları tarafın-
dan yapılmış olup ve “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 
Merkezi (EMCDDA, 2009) aracılığıyla rapor edilmiştir” (10). O zamanlar, 
aminoalkilindol JWH018, endokannabinoid oleamid ve sikloheksilfenoller 
CP-47,497 ve aktif C8 homologu (aynı zamanda kannabisikloheksanol olarak 
da bilinir), bazı K2 ürünlerinde bulunan birincil psikoaktif ajanlar olarak öne 
çıkarılmıştır (8). Bu homologlar Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi 
(NMR) ile belirlenmiştir. JWH-018’in Aralık 2008’de tanımlanmasından sonra, 
2009’da Erken Uyarı Sistemi (EWS) aracılığıyla dokuz yeni SK rapor edilmiştir. 
(11). Bu ürünler aldatıcı bir şekilde tamamen doğal, bitkisel tütsüleri olarak, 
internet perakendecilerinden ve Avrupa’daki “kafeterya” dan satın alınmaya 
başladıkları 2004 gibi erken bir tarihte pazarlandığı bulunmuştur. (12). Bu bul-
gular Almanya’nın Ocak 2009’da JWH-018 ve CP47,497’yi yasaklamasına neden 
olmuştur. Bu bitkisel karışımların 2009 yılı boyunca izlenmesi, bu yasağın 
uygulanmasından kısa bir süre sonra, daha az bitkisel preparatın JWH-018 ve 
CP-47,497 içerdiği de raporlarda kayıtlandırılmıştır. Yasağı aşmak için aleni bir 
şekilde, üreticiler yasadışı maddeleri JWH-073 ve JWH-250 gibi yeni kontrolsüz 
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SK’lerin yanı sıra kannabinoid olmayan maddeler O-desmetiltramadol, kafein 
ve nikotin ile değiştirmeye başlamışlardır. Ocak’tan Mayıs 2009’a kadar çevrim-
içi olarak satın alınan K2 ürünlerinin, daha önce rapor edilmemiş en az dört 
JWH-xxx serisi SK içerdiği tespit edilmiştir. Japonya’da Haziran 2008 ile Haziran 
2009 arasında satın alınan K2 ürünlerinde CP-47,497, oleamid, JWH-018 ve 
JWH-073 ile birlikte kannabisikloheksanol tespit edilmiştir. 2008’in sonlarında 
ve 2009’un başlarında, ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi, Schedule I kannabi-
noid HU-210 ile bağlanan çok sayıda bitkisel tütsü sevkiyatına el koymuşlardır. 
Bu, ABD’de SK içeren ürünlerle ilgili doğrulanmış ilk rapordur. 2009 yılına 
gelindiğinde, SK içeren bitkisel ürünler pazarının dünyanın büyük bir kısmına 
dağılmış olduğu ortaya çıkmıştır. JWH-018’e benzer şekilde, rapor edilen yeni 
bileşiklerin üçü (JWH 073, JWH-298 ve JWH-200) naftoilindol ailesi üyeleri 
olduğu belirlenmiştir ve geri kalan bileşikler farklı kimyasal gruplara ait olduğu 
belirlenmiştir. Bunlar; fenilasetilindoller (JWH-250), sikloheksilfenoller (CP-
47,497 ve üç homologu) ve dibenzopiranlardır (HU-210). Dibenzopiranlar 
yapısal olarak THC ile yakından ilişkili sentetik bir bileşik olduğundan “klasik 
kannabinoid” olarak da anılır (13).

3.3. Sentetik Kannabinoidlerin Pazarlanışı

Kannabisin ilk çıkışı sıtma ve romatizmayı tedavi etme amacıdır (14). Son-
ralarda keyif verici özelliğinin anlaşılması ve etkilerinin arttırılmak istenmesi 
sebebiyle ana bileşen (çekirdek) THC üzerine yeni organik moleküller ekley-
erek analizi zor, karmaşık ve reseptörlere tutunma affinitesiyle çok farklı yeni 
bileşenler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kimyasalları tek başına kullan-
manın yanında dünya da ve ülkemizde görülen ‘Bonzai’, ‘Spice’ adı altında 
herhangi aktardan alınan bir ot üzerine kimyasalların spreyle emdirilerek bir 
harman halinde pazarlanması yapılmıştır. SK’lerin ana maddesinin Çin’de 1 kg’ı 
30 bin dolara satılarak illegal yollardan getirilip 1 kg hammaddeden 1000 kg 
kadar SK üretimi yapılmakta ve aynı zamanda uyuşturucu tüccarları daha çok 
SK üretebilmek için, paket içerisine fare zehiri, florosan tozu gibi pek çok kimy-
asal maddeyi  SK  üretiminde kullandıkları görülmüştür (15). Ülkemize yurt 
dışından SK’lerin yasaklı madde olarak girerken farklı kodlarda girmesi kontrol 
noktalarında ki geçişi kolaylaştırmıştır. Bu sebeple ‘jenerik sınıflandırma’ yön-
temiyle geçiş noktalarında kontrol altında tutulması hedeflenmektedir. Jenerik 
sınıflandırmada eklenen yeni fonksiyonel gruplar belirlenerek sokak ismiyle 
değil değişiklik gösteren gruplarla anılarak sistematik bir planlama üzerinde 
durulmuştur (10).
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3.4. Sentetik Kannabinoidlerin Jenerik Sınıflandırılması

3.4.1. 3 Numaralı Pozisyonunda Alkil Grubu Bulunan İndol Türevi Sentetik 
Kannabinoidler

3- Metil -l  H-indol yapısındaki madde ile bu maddenin indol halkasının 1 no’lu 
konumunda bulunan N atomuna bağlı gruplar R₁ 2 no’lu konumuna eklenen 
atom veya kümeler R₂ ve 3 no’lu konumunda bulunan metile bağlı kümeler 
R₃ eklentisi yapılarak oluşturulan ana iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı 
olmak üzere;

•R₁: heterosiklik kümeler, arilalkil, alkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu 
bileşiklerin hidroksi, halojen, siyanosikloalkil kümesi ve heterosiklik bileşiklerle 
sübstitüe edilmiş türevleri;

•R₂: H, -CH₃ veya -C₂H₅ bağlanması;
•R₃: alkil, sikloalkilaril, arilalkilheteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alk-

ilalkoksi, halojen, dialkilamino, hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro , ester 
ve amid kümelerine bağlı türevleri;

•Halkanın 2 numaralı konumunda ki C atomunun N atomu ile sübstitüe 
sonucu ortaya çıkan bütün bileşikler.

•Halkanın 7 numaralı konumunda ki C atomunun N atomu ile sübstitüe 
sonucu ortaya çıkan bütün bileşikler.

3.4.2. 3 Numaralı Pozisyonunda Keton Grubu Bulunan İndol Türevi ((1-H-indol-3-
il) Metanon Analogları) Sentetik Kannabinoidler

1H -İndol-3- karbaldehit bünyesinde ki madde ile bu maddenin indol halkasının 
1 no’lu konumunda bulunan N atomuna bağlı gruplar R₁, 2 no’lu konumuna 
bağlı atom veya kümeler R₂ ve 3 no’lu konumunda bulunan karbonil grubuna 
bağlı gruplar R₃ eklentisi yapılarak oluşturulan ana iskelet üzerinde aynı anda 
veya ayrı ayrı olmak üzere;

•R₁: heterosiklik gruplar, arilalkilalkil, alkenil ve alkinil bileşikleri ve bu 
bileşiklerin hidroksihalojen, siyano, sikloalkil küme ve heterosiklik bileşiklerle 
sübstitüe edilmiş olan analogları;

•R₂: H, -CH₃ veya -C₂H₅ bağlanması;
•R₃: alkil, sikloalkilaril, arilalkil, heteroaril bileşikler ve bu bileşiklerin alk-

ilalkoksi, halojen, dialkilamino, hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro , ester 
ve amit kümelerinin  bağlı olduğu analogları;

•Halkanın 2 no’lu konumunda ki C atomunun  N atomu ile sübsitüe sonucu 
ortaya çıkan bütün kimyasal formlar.
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•Halkanın 7 no’lu konumunda ki C atomunun N atomu ile sübsitüe sonucu 
ortaya çıkan bütün kimyasal formlar.

3.4.3. 3 Numaralı Pozisyonunda Amid Grubu Bulunan İndol Türevi ((1-H-indol-3-
karboksamit analogları) Sentetik Kannabinoidler

1H-İndol-3-karboksilik asit yapısındaki madde ile bu mad-
denin indol halkasımn 1 no’lu konumunda bulunan N atomuna bağlı gruplar 
R1, 2 no’lu konumuna bağlı atom veya kümeler R2 ve 3 numaralı pozisyonunda 
bulunan karboksil yapısına bağlı yapılar R3 eklentisi yapılarak oluşturulan ana 
iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

•R1:  heterosiklik  gruplar,  arilalkil, alkil,  alkenil  ve  alkinil  bileşikleri 
ve bileşiklerin  hidroksi, halojen,  siyano,  sikloalkil  grupve  heterosik-
lik bileşiklerle sübstitüe edilmiş türevleri;

•R2: H, -CH₃ veya -C₂H₅ bağlanması;
•R3: alkil, sikloalkilaril, arilalkil,  heteroaril  bileşikler ve bu yapıların alk-

il,alkoksi, halojen, dialkilamino, hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro, ester 
ve amit kümelerine bağlı analogları;

• Halkanın 2 no’lu konumunda ki C atomunun N atomu ile sübsitüe edilmesi 
sonucu ortaya çıkan bütün kimyasal formlar.

• Halkanın 7 no’lu konumunda ki C atomunun N atomu ile sübstitüe 
edilmesi sonucu ortaya çıkan bütün kimyasal formlar.

1H-indol-3-karboksamit  yapısındaki madde ile bu mad-
denin indol halkasının 1 no’lu konumunda bulunan N atomuna bağlı gruplar 
R1, 2 no’lu konumuna bağlı atom ve/veya kümeler R2 ve 3 no’lu konumunda 
bulunan karboksamit grubuna bağlı kümeler R3 eklentisi yapılarak oluşturulan 
ana iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere;

•R1:  heterosiklik  gruplar, arilalkil, alkil,  alkenil  ve alkinil  bileşikleri 
ve bu bileşiklerin  hidroksi, halojen,  siyano,  sikloalkil  grupve  heterosik-
lik bileşiklerle sübstitüe edilmiş türevleri;

•R2: H, -CH₃ veya -C₂H₅ bağlanması;
•R3: alkil,  sikloalkilaril,  arilalkil, heteroaril  bileşikler ve bu bileşiklerin 

alkil, alkoksi, halojen, dialkilamino, hidroksi, hidroksialkil, siyano, azit, nitro, 
ester ve amit kümelerine bağlı analogları;

• Halkanın 2 no’lu konumundaki C atomunun N atomuyla sübstitüe sonucu 
ortaya çıkan bütün kimyasal formlar.

• Halkanın 7 no’lu konumundaki C atomunun N atomuyla sübstitüe sonucu 
ortaya çıkan bütün kimyasal formlar.
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2008-2016 tarihlerinde sentezlenen uyuşturucu maddeler ile savaş için 
toplantılarını sistemli olarak tahakkuk eden EWS (Early Warning System) Ulu-
sal Çalışma Grubu tarafından takip edilen 383 yeni uyuşturucu madde “2313 
sayılı Kanun kapsamına alınmış, bu maddelerden 142 tanesinin SK olduğu 
görülmüştür” (9).

TUBİM 2020 raporuna göre yukarıda verilmiş olan 142 sentetik kan-
nabinoidle birlikte 2313 sayılı Kanun kapsamında toplamda artık 264 SK 
bulunmaktadır.

3.5. Sentetik Kannabinoidlere Takılan İsimler/Sokak İsimleri

SK’ler isimlerini sentezini yapan kişiden, ilaç firmalarının isimlerinden, müzik 
gruplarından oluşturmuşlardır (10).

“Sentezleyen kişi/kurum isimleri; JWH: John W. Huffman; AM: Alexan-
dros Makriyannis; HU: Hebrew University

Website isimleri; RCS-4 (SR-19, BTM-4); RCS-8 (SR-18, BTM-8)
İlaç firma isimleri; A: Abbott Laboratories; WIN: Sterling Winthrop
Müzik grupları isimleri; 2NE1; AKB48; STS135; XLR-11; BB-22
Kimyasal isimleri; QUPIC (PB-22); AB-FUBINACA; AB-PINACA” şek-

linde ifade edilmiştir (10).
“K2, Spice99, Happy Shaman Herbs (Pink Tiger/Humboldt Gold/Brain 

Freeze), Meditation (Strawberry/Mango/ Blueberry), Spice 99 (Bad 2 the Bone 
(cinnamon)), Mr. Nice Guy (Herbal Smoke Blend), Solowholesale (Cloud 49 
(ultra strong, Irish Cre`me)), Hot Hawaiian (Exotic Herbal Blend), Tranquility 
(Herbal Incens Kush), Deviltracks (Newprot (mint)), Flawless (Strawberry), 
Black Magic Smoke (Herbal incense), Purple Flake (N/A), Southern Spice 
(Herbal incense (mango)), Berry Twist (N/A), Destiny Exotic (Herbal Blend), 
Southern Spice (Blue Dream (melon)), Purple Puff (Kush)” isimleri görülme-
ktedir (8). Ayrıca “Spice, Spice Silver, Spice Gold, Spice Diamond, Spice Arctic 
Synergy, Spice Tropical Synergy, Spice Egypt, K2, Mojo, Aroma, Dream, Chill 
X, Chaos, Sence, Smoke, Skunk, Silent, Black, Genie, Algerian Blend, Yucatan 
Fire, Tai, Fun, Sensation, SpicyXXX, Bonsai-18, Banana Cream Nuke, Wicked 
X, Natures, Organic, Zen, Spice Gold, Silver, Scene, Ex-ses, Spark, Blaze, High-
di’s Almdröhner, Earth Impact, Gorillaz, Genie, Galaxy Gold, Space Truckin, 
Solar Flare, Moon Rocks, Blue Lotus, Scope, Dream”  gibi isimlerle karşılaşılmış 
ve genellikle JWH-018 ile birlikte bir çok analog kullanılarak yepyeni çeşitler 
elde edilip benzin istasyonlarında belli bir yaş sınırlaması olmaksızın satışı 
yapılmıştır (18).
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3.6.Türkiye’ de Görülen Sentetik Kannabinoidler

Ülkemizde SK’lerin takma ismi olarak daha çok Bonzai ve Jamaika ile sokak diline 
yerleşmiştir (16). Türkiye› de üretimine rastlanılmamıştır ve yurt dışından getir-
tilen JWH-018’ nin ilk yakalanışı Mayıs 2010›da gerçekleşmiş (17). Ersin Göl ve 
İsmet Çok’un yaptığı araştırmada narkotik vakalarda %8’i SK içerdiği ve bu ürün-
lerde 28 farklı SK bileşiği belirlenmiştir. Yapılan analizler boyunca toplam 1200 
bitkisel bileşik (klasik esrar hariç) rapor edilmiş ve bunlardan 1179›u (%98,3) SK 
içermektedir. Analiz edilen bitkisel bileşiklerin toplam ağırlığı ise 11786.47 g ve 
bu 3496.14 g›dan (%29,7) SK’lerin tespit edildiği söyleniyor (18). SK içeren 1179 
numunenin analizinde, JWH-018 1172 numunede (%99,4) ve JWH-081 ile birlikte 
777 numunede (%65,9) JWH-018 bulunmuştur (18). JWH-018 birçok karışımın 
içinde tespit edilebilmiş ve artık tüm ülkelerde kontrol altına alınabilmiştir.

Tablo I: Ülkemizde bulunmuş olan sentetik kannabinoidler (17,18)

1 5-F-AB-PINACA 14 MAM - 2201 27 bazı fenetilamin 
grubu maddeler 
(2C B, 2C-P)

2 5-F-AKB-48 15 NM - 2201 28 RCS - 4

3 5-F-NNEI 16 PB - 22 29 JWH - 251

4 5-F-PB-22 17 HU - 210 30 JWH - 398

5 AB-CHMINACA 18 THJ - 2201 31 JWH - 081

6 AB-FUBINACA 19 UR - 144 32 JWH - 073 metil 
türevi

7 AB-PINACA 20 XLR - 11 33 JWH - 015

8 ADB-
CHMINACA

21 CP 47, 497 34 JWH- 203

9 ADBFUBINACA 22 JWH - 073 35 JWH - 122

10 AKB - 48 23 JWH - 031 36 JWH - 210

11 AM - 2201 24 JWH - 019 37 JWH - 250

12 EAM - 2201 25 JWH - 201 38 JWH - 307

13 JWH - 018 26 JWH - 022 39 JWH - 200



SAĞLIK BILIMLERINDE YENI YAKLAŞIMLAR54

KAYNAKÇA

1. İbiloğlu, A. O., Abdullah, A. T. L. I., & Güneş, M. (2017). Sentetik 
kannabinoidler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(3), 317-328.

2. Neumeyer, J. L., & Shagoury, R. A. (1971). Chemistry and pharmacology of 
marijuana. Journal of pharmaceutical sciences, 60(10), 1433-1457.

3. Lafaye, G., Karila, L., Blecha, L., & Benyamina, A. (2017). Cannabis, 
cannabinoids, and health. Dialogues in clinical neuroscience, 19(3), 309.

4. Musah, R. A., Domin, M. A., Walling, M. A., & Shepard, J. R. (2012). 
Rapid identification of synthetic cannabinoids in herbal samples via direct 
analysis in real time mass spectrometry.  Rapid Communications in Mass 
Spectrometry, 26(9), 1109-1114.

5. ElSohly, M. A., Gul, W., ElSohly, K. M., Murphy, T. P., Madgula, V. L., & 
Khan, S. I. (2011). Liquid chromatography-tandem mass spectrometry 
analysis of urine specimens for K2 (JWH-018) metabolites.  Journal of 
analytical toxicology, 35(7), 487-495.

6. Seely, K. A., Brents, L. K., Radominska-Pandya, A., Endres, G. W., Keyes, G. 
S., Moran, J. H., & Prather, P. L. (2012). A major glucuronidated metabolite 
of JWH-018 is a neutral antagonist at CB1 receptors. Chemical research in 
toxicology, 25(4), 825-827.

7. Karadeniz, H., Erdal, Ö. Z. E. R., Aydoğdu, H. İ., & Askay, M. (2017). 
Sentetik Kannabinoid: Sokak Dilinde˝ Bonzai˝. Karadeniz Chemical Science 
and Technology, (1), 1-8.

8. Cox, A. O., Daw, R. C., Mason, M. D., Grabenauer, M., Pande, P. G., Davis, 
K. H., ... & Huffman, J. W. (2012). Use of SPME-HS-GC–MS for the analysis 
of herbal products containing synthetic cannabinoids. Journal of analytical 
toxicology, 36(5), 293-302.

9. Castaneto, M. S., Gorelick, D. A., Desrosiers, N. A., Hartman, R. L., 
Pirard, S., & Huestis, M. A. (2014). Synthetic cannabinoids: epidemiology, 
pharmacodynamics, and clinical implications.  Drug and alcohol 
dependence, 144, 12-41.

10. SENTETİK KANNABİNOİDLER, Uyuşturucu ile Mücadele Daire 
Başkanlığı, Yayın No:770 EGM Yay. Katalog No:649 UMDB Yayın No: 1 
(2016)



BÖLÜM 4: SENTETİK KANNABİNOİDLER 55

11. EMCDDA 2009 Spice-Thematic-paper-final-version.pdf (europa.eu) (son 
erişim tarihi: 05.01.2021)

12. Griffiths, P., Sedefov, R., Gallegos, A. N. A., & Lopez, D. (2010). How 
globalization and market innovation challenge how we think about and 
respond to drug use:‘Spice’a case study.

13. Brents, L. K., & Prather, P. L. (2014). The K2/Spice phenomenon: emergence, 
identification, legislation and metabolic characterization of synthetic 
cannabinoids in herbal incense products. Drug metabolism reviews, 46(1), 
72-85.

14. Evren, C., & Bozkurt, M. (2013). Synthetic cannabinoids: crisis of the 
decade.  Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological 
Sciences, 26(1), 1.

15. Ölümcül Zehir Bonzai Kullanımı Ve Bağımlılığı | Psikiyatrist Dr. Ali GÖK 
(aligok.com.tr)

16. Besli, G. E., Ikiz, M. A., Yildirim, S., & Saltik, S. (2015). Synthetic cannabinoid 
abuse in adolescents: a case series. The Journal of emergency medicine, 49(5), 
644-650.

17. Göl, E., & Çok, İ. (2017). Assessment of types of synthetic cannabinoids in 
narcotic cases assessed by the council of forensic medicine between 2011–
2015, Ankara, Turkey. Forensic science international, 280, 124-129.

18. Gurdal, F., Asirdizer, M., Aker, R. G., Korkut, S., Gocer, Y., Kucukibrahimoglu, 
E. E., & Ince, C. H. (2013). Review of detection frequency and type of 
synthetic cannabinoids in herbal compounds analyzed by Istanbul Narcotic 
Department of the Council of Forensic Medicine, Turkey. Journal of forensic 
and legal medicine, 20(6), 667-672.





57

BÖLÜM 5
LÖSEMİ TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ 
KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİ 
VE HEMŞİRELİK BAKIMI
Prevention and Management of Complications of Leukemia Treatment

Elif Acar1 & Semiha Akın2

1(Doktora Öğr.), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Doktora Programı

e-mail: elifuacar@gmail.com
ORCİD:: 0000-0002-7446-4305

2(Prof. Dr.), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi,
e-mail: semihaakin@yahoo.com
ORCİD: 0000-0002-1901-2963

1. GİRİŞ

Lösemi tanısı alan bireylere tanı, evre ve prognoza göre hastalık ve yan etki-
lerin kontrolü amacıyla kemoterapi, semptom kontrolüne yönelik ilaç tedavisi 
ve destek tedavisi gibi çeşitli tedavi yaklaşımları uygulanır. Lösemili hastalarda 
kemoterapi tedavisinin amacı remisyonun sağlanması ve nüksün önlenmesidir. 
Tedavide remisyon indüksiyonu, remisyonun sağlandığı hastalarda nükslerin 
yaşanmaması için konsolidasyon (pekiştirme), intensifikasyon, reindüksiyon 
ve idame tedavileri uygulanmaktadır. Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastala-
rında indüksiyon tedavisi kemik iliğindeki blast oranını %5’in altına indirmek ve 
normal hematopoez oluşturarak hastalığın remisyona girmesini sağlamak ama-
cıyla uygulanır (1). Amerikan Kanser Birliği 2020 yılı verilerine göre 2009-2015 
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yılları arasında lösemi hastalarında 5 yıllık sağ kalım oranı %66’dır.  Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 20 yaş ve üstü bireylerde 5 yıllık sağ kalım Akut Miye-
loid Lösemiler (AML) için %25, Akut Lenfoblastik Lösemiler (ALL) için %37, 
Kronik Miyeloid Lösemiler (KML) için %69 ve Kronik Lenfoblastik Lösemiler 
(KLL) için %85 olarak bildirilmiştir (2). Türk Hematoloji Derneği 2011 yılı tanı 
ve tedavi rehberine ve Amerikan Kanser Birliği (2019) tedavi protokollerine 
göre lösemilerde çeşitli kemoterapötik ajanlar kullanılmaktadır. Bu ajanlara 
Vinkristin, Daunorubisin (daunomisin), Doksorubisin (adriamisin), Idarubi-
cin, Sitarabin (sitozin arabinosit veya ara-C), L-asparaginaz, PEG-L-asparagi-
naz (pegaspargaz), Etoposid, 6-merkaptopürin (6-MP), 6-tiyoguanin (6-TG), 
Metotreksat, Mitoksantron ve Siklofosfamid örnek olarak verilebilir (3,4).

Lösemi tedavisi süresince hastalar kemoterapi ilaçlarına, ilaç dozuna 
ve tedavi süresine bağlı olarak çeşitli yan etkiler veya komplikasyonlar 
deneyimlemektedir (4). Bulantı ve kusma, diyare, ağız içerisinde yaralar, iştah-
sızlık ve saç dökülmesi sık karşılaşılan kemoterapi yan etkileri arasındadır. 
Kemik iliğinin baskılanması sonucu enfeksiyonlara yatkınlık, yorgunluk ve 
anemi, trombositlerin azalmasına bağlı kanamaya eğilim gelişmektedir (5). 
Lösemi hastalarında kemoterapiye bağlı ayrıca hiperglisemi, alerjik reaksi-
yonlar, hipertrigliseridemi, tromboz ve hemoraji gibi sorunlar da ortaya çıka-
bilmektedir (6). Tedavi ile birlikte sağ kalımın artmasına bağlı kemoterapi ile 
ilişkili erken ve geç komplikasyon oranları, komplikasyonlara bağlı morbidite 
ve mortalite artmaktadır (1,7).

2. LÖSEMİ TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLAR

2.1. Hiperglisemi

Kanser ve Diabetes Mellitus (DM) için ileri yaş, erkek cinsiyet, obezite, fizik-
sel aktivite eksikliği, yüksek kalorili diyet ile beslenme ve sigara kullanımı gibi 
ortak risk faktörleri arasında yer almaktadır. Tedavi sırasında kemoterapötik 
ajanlar ve oluşturdukları akut stres, insülin direncini arttırarak hiperglisemiye 
yol açabilmektedir. Bu nedenle hematolojik malignitesi bulunan ve 
kemoterapi uygulanan hastalarda gliseminin kontrol altına alınması hem 
hastalığın seyri hem de tedavinin başarısı adına oldukça önemlidir (8). 

Hiperglisemi ve DM gibi metabolik sorunlar kanser hastalarında 
nötrofiller ile ilişkili fonksiyon bozukluklarına ve yetersiz enerji üretimi 
sonucu nötrofil sayılarında azalmaya neden olmaktadır. Zhang ve ark.’ları 
(2014) kemoterapi ilişkili hipergliseminin etkilerini araştırdıkları 
çalışmalarında hiperglisemi ve  yüksek insülin düzeyinin apoptozu zalttığı, 
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tümör hücrelerinin gelişimini art-tırdığı ve kemoterapötik ajanların tümör 
hücreleri üzerindeki etkisini azaltarak kemoterapötik ajanlara karşı vücutta 
dirence neden olduğu; antidiabetik ajan-ların kemoterapik ajanlara karşı 
vücutta oluşan direnci azalttığı gösterilmiştir (9). Kemoterapiye bağlı kemik 
iliğinin baskılanması sonucu gelişen nötropeni-nin hiperglisemi varlığında 
derinleştiği bilinmektedir (10). Lösemi hastalarında hiperlisemi tablosunun 
kontrol altına alınmaması hastane yatış oranlarını artır-makta ve prognozu 
olumsuz yönde etkilemektedir  (9).

Lösemi hastalarında kemoterapi protokolüne bağlı gelişen hiperglisemi 
göz ardı edilebilmektedir. Hipergliseminin kontrol altına alınması lösemili 
hastalarda hastane yatışlarını kısaltır, prognozu olumlu yönde etkiler, tedaviye 
uyumu ve toleransı arttırır (11). Diyabetik olmayan hastalardan alınan kan 
örnekleri laboratuvar ortamında incelenmiş ve kan glukozunun 250 mg/dl’nin 
üzerinde olduğu durumlarda fagositozun ve polimorfonükleer lökositlerin bak-
terisidal etkisinin azaldığı gözlenmiştir. Kan glukozu 110 mg/dl üzerinde olan 
hastalarda mortalite ve morbidite oranlarının arttığı bildirilmektedir (10).

Weiser ve arkadaşlarının (2004) 278 yetişkin ALL tanılı hastada yaptıkları 
bir çalışmada 103 hastada (%37) kemoterapi sonrası hiperglisemi gelişmiştir. 
Aynı çalışmada 103 hastanın sadece 20’sinde lösemi tanısı konulmadan önce 
Diabetes Mellitus tanısının olduğu bildirilmiştir (10). Baillargeon ve ark. ’nın 
(2005) 155 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada hiperglisemi (glukozun 200 mg/
dl ve üzerinde olduğu hastalar) insidansı %11 (17 hasta) olarak saptanmıştır 
(12). Bay ve ark.’nın (2005) yaptığı çalışmada %8,2 oranında hiperglisemi sapta-
nırken, Zhang ve ark.’nın (2014) 159 ALL çocuk hastada da yaptıkları çalışmada 
hiperglisemi oranı %23,9 (38 hasta) olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada 5 yıl-
lık relaps ve hayatta kalma oranları karşılaştırılmış ve relaps oranı %28,95 (38 
hiperglisemili hastadan 11 hasta); hiperglisemik hastalarda hayatta kalma oranı 
%83,8 bildirilmiştir (13, 9). Karbuz ve ark.’nın (2017) yaptığı çalışmada (n=97) 
grubun yaklaşık dörtte birinde (%23,4) hiperglisemi gelişmiştir (7). 

Baillargeon ve ark.’nın (2005) 155 hastada yaptıkları çalışmada lösemi tanısı 
nedeniyle kemoterapi alan 13-18 yaş aralığında (%45,2) olup ailede Diabetes 
Mellitus öyküsü (%15,3) bulunan bireylerde kemoterapi ile ilişkili hiperglisemi 
oranı daha yüksek bulunmuştur. Hiperglisemi tablosunun 10 yaş ve üzeri grupta 
daha sık görülmesi, bu yaş grubunda gonadotropin hormonlarının (östrojen ve 
testosteron) salınmaya başlamasıyla ilişkilendirilmektedir (12). Gonadotropin 
hormonlarının glukoz toleransının azalmasına ve insülin direncinin artmasına 
neden olduğu bildirilmektedir (13). Weiser ve ark.’nın (2004) yaptığı bir retros-
pektif çalışmada kemoterapi sırasında kan glukozu 200 mg/dl’nin üzerinde olan 
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non-diyabetik ALL’li hastalarda kontrol grubuna göre tam remisyon süresi ve 
hayatta kalma süresi daha kısa; enfeksiyon riski ise daha yüksek bulunmuştur 
(10). Hipergliseminin mortalite oranı, hastanede kalış süresi ve enfeksiyon ris-
kini arttırdığı gösterilmiştir (14).

Kortikosteroid ajanlar, kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkili olup immün 
sistemi inhibe edici özellik gösterirler: Kortikosteroidler aynı zamanda prostag-
landin sentezini inhibe ederek analjezik ve antienflamatuar etkiler oluştururlar 
ve kanser ağrısı yönetiminde etkinlik gösterirler (15). Kortikosteroidler kemo-
terapiye bağlı gelişen bulantı-kusmanın kontrolüne katkıda bulunurlar, iştah 
arttırıcı özellikleri nedeniyle iştahsızlık ve kaşeksinin önlenmesi ve tedavisinde 
önemli rol oynarlar. Kemoterapötik ajanlar ve kortikosteroidler hastalarda 
hiperglisemiye yol açarlar. İndüksiyon remisyon evresinde yoğun kemoterapi 
ve kortikosteroid kullanımına bağlı hiperglisemi oldukça sık karşılaşılan bir 
sorundur.  Hiperglisemi, tedavi dozunun azaltılması veya hiperglisemiye neden 
olan ilacın tedaviden çıkarılması durumunda çoğunlukla geçicidir (7, 10). 

L-Asparaginaz (L-ASP), özellikle ALL tedavisinde kullanılan ve 5 yıllık sağ
kalımı %90’lara kadar çıkaran bir ajandır. L-Asparaginaz (L-ASP), kanda ser-
best asparagin düzeyinin tükenmesine neden olur ve apoptozisi artırır. Bu ilaç 
ayrıca insülin sentezini azaltarak (hipoinsülinemi) ve insülin reseptör sayısını 
azaltarak hiperglisemiye neden olur. Yani L-ASP insülin üretimini, salınımını 
ve fonksiyonunu etkileyerek hiperglisemiye yol açabilir. Hiperglisemi insidansı 
ilacın etkisi, dozu ve uygulanma süresine göre farklılık göstermektedir (9, 16). 
Klinik alanda üç farklı L-ASP preparatı bulunmaktadır. Bunlar: 

(1) Escherichia coli (E. coli) bakterisinden köken alan “E. coli L-ASP”
formu;

(2) Polietilen glikol (PEG) ile bağlanmasıyla oluşan formu (“PEG
L-ASP”);

(3) Erwinia carotovora (E. carotovora, chrysanthemi) bakterisinden
köken alan “Erwinia L-ASP” formu (17, 18).

Kemoterapi ilaçlarına kortikosteroid ajanların eklenmesi sinerjik etki oluştu-
rarak hiperglisemi insidansını daha da artırmaktadır. Kortikosteroidler insülin 
sekresyonunu azaltarak, insülin direncini artırarak, Beta (β) hücre disfonksi-
yonuna yol açarak ve hepatik glukoz üretimini artırarak hiperglisemiye neden 
olurlar (8). 

Lösemi tedavisi ile ilişkili hiperglisemi gelişen olgularda belirti ve bulgu 
olarak glukozüri ile birlikte poliüri, polidipsi ve dehidratasyon gibi diyabet 
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belirti ve bulguları görülmektedir. Polifaji ve azotemi oluşabilir, fakat ketonemi 
görülmez. PEG L-ASP tedavisine bağlı yetişkin hastalarda görülen hiperg-
lisemi, asemptomatik olup %84 oranında daha hafif seyirli, evre 1-2 toksisite 
görülmektedir (16, 18). Hiperglisemi hastanede kalış süresini artırır, kemote-
rapi tedavisinde gecikmelere ve enfeksiyon riskinde artışa neden olur, böylece 
olumsuz klinik sonuçları da beraberinde getirmektedir (16).

2.2. Alerjik reaksiyon

Lösemi tedavi protokolünde kullanılan L-ASP, en sık alerjik reaksiyona neden 
olan ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar bazı durumlarda belirti ve bulgulara (dispne, 
hipotansiyon, ürtiker, enjeksiyon yeri reaksiyonu, lokalize eritem ve ateş 
basması) yol açabilir (19). Belirti ve bulgu vermeyen allerjik reaksiyonlarda tanı 
zor olduğu için mortalite oranı yüksektir. L-ASP formlarından herhangi birine 
karşı gelişen alerjik reaksiyonlarda tedavi sonlandırılır ve diğer L-ASP formuna 
geçilir (18). 

L-ASP tedavisi, en sık klinik bulgularla seyreden alerjik reaksiyonlar nede-
niyle kesilir. Karbuz ve ark.’nın (2017) yaptığı çalışmada %45,7 oranında alerjik 
reaksiyon görülmüştür ve bu alerjik reaksiyonların %28,7’sinin L-ASP tedavisi 
ile ilişkili olduğu saptanmıştır (7). ALL hastalarında tedavide kullanılan E-coli 
L-ASP ajanı, %10-30 oranlarında aşırı duyarlılığa neden olabilmektedir. PEG
L-ASP ajanına bağlı aşırı duyarlılık oranı %3-24 arasında değişmektedir. Aşırı
duyarlılık reaksiyonu geliştiğinde Erwinia L-ASP tedavisi tercih edilmelidir.
Erwinia L-ASP ajanıyla tedavi sırasında %3-37 oranında alerjik reaksiyon geliş-
mektedir. Subklinik alerjik reaksiyonlar sıklıkla (%8-29) E.coli L-ASP kaynaklı
gelişmektedir. L-ASP tedavisi ile ilişkili alerjik reaksiyonlar sıklıkla tedavinin
indüksiyon evresinde ve intravenöz uygulamalarda (intramüsküler uygulama-
lara göre) daha sık ortaya çıkar (17, 18).

Alerjik reaksiyonlar, diğer komplikasyonlardan farklı olarak her yaşta görü-
lebilir. Yetişkin lösemi hastalarında kemoterapi tedavisi öncesi premedikasyon 
olarak kortikosteroidler sıklıkla kullanılmaktadır. Premedikasyon uygulanma-
yan çocuk lösemi hastalarında alerjik reaksiyonların daha sık ortaya çıktığı bil-
dirilmektedir (18).

2.3. Hipertrigliseridemi

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin 2018 dislipidemi tanı ve 
tedavi kılavuzuna göre 8-12 saat açlık sonrasında alınan kan örneğinde serum 
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trigliserid düzeyinin 150 mg/dl’nin üzerinde olması hipertrgliseridemi olarak 
tanımlanır (20). Serum lipidleri ile kanser arasındaki patofizyolojik mekanizma 
henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, genellikle kanserlerde lipoprotein 
lipaz (LPL) aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir. Lipidlerin immün fonksiyon-
ları düzenleyici etkileri vardır. Hematolojik malignitelerde lipid anormallik-
leri ve lipolitik enzimlerin aktivitesinde azalma görülür. Kortikosteroidlerin 
ve L-ASP’lerin geçici hipertrigliseridemiye neden olduğu bilinmekle birlikte 
hipertrigliseridemi mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Kortikosteroid-
ler lipid sentezini, klerens düzeyini ve metabolizmasını değiştiren adipokinetik 
ajanlardır. Kortikosteroidler tek başına trigliserid sentezini arttırır, yağ asit-
lerinin hareketliliğine neden olur ve trigliseridlerin hidrolizi için gerekli olan 
lipoprotein lipaz enzimini aktive eder. Aksine, L-ASP lipoprotein lipazı inhibe 
eder. Glukokortikoidler ve L-ASP ajanı birlikte verildiğinde, trigliserid sentezi 
artar, ancak trigliserid hidrolizi yavaşlar (21, 22). 

Lösemi hastalarında yüksek yoğunluklu lipoproteinler (HDL) düşük 
seyrederken, trigliserid düzeyi (TG) ve düşük yoğunluklu lipoproteinler 
(LDL) yüksektir. Tam remisyon evresinde lipid profili normal değerlere 
ulaşmak-tadır. Hastalara tedavi protokolünde yüksek doz L-ASP ve 
kortikosteroid verildiğinde geçici olarak trigliserid düzeylerinde yükselmeler 
görülmektedir. Hipertrigliseridemi, L-ASP tedavisinden 8-14 gün sonra 
görülür ve genellikle geçicidir. ALL tedavisinde kombine L-ASP ve 
kortikosteroid kullanımı hipertrigliseridemi oranını %67’lere kadar yükseltir 
(17, 22). Kombine lösemi tedavisi alan hastalarda kortikosteroidlerin 
kesilmesi durumunda trigliserid değerleri düşer (23). 

Erwinia L-ASP’ye göre PEG L-ASP tedavisi alan hastalarda, 
hipertrigliseridemi tablosu daha sık (%47) görülmektedir (22). L-ASP 
tedavileri diğer kemoterapi ajanlarına göre daha fazla pankreatik toksisite 
yapabilir. Hipertrigliserideminin pankreatik toksisiteyi arttırabileceğine 
yönelik birçok çalışma olmakla birlikte bu çalışmaların randomize kontrollü 
çalışmalar olmadığı dik-kat çekmektedir (21, 23, 24).  

2.4. Tromboz ve Hemoraji

Lösemi tedavisine bağlı gelişen koagülasyon bozuklukları ciddi oranda morta-
lite ve morbiditeye neden olmaktadır. Bu sorunlar sıklıkla lösemi tedavisinin 
indüksiyon evresinde ortaya çıkmaktadır. Tedaviye bağlı hemorajiler genelde 
kemik iliğinin depresyonu sonucu (trombositopeni) ortaya çıkar, peteşi ve 
ekimozlar görülebilir (17). Asparginaz ve kortikosteroid kombine tedavisi ve 
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hipertrigliseridemi, hipervizkozite durumunda hipofibrinolitik reaksiyona 
neden olur (21). 

Tromboz ve hipertrigliseridemi arasındaki ilişki tam bilinmemekle birlikte, 
trombozun fibrinolitik değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir (25). 
Bhojwani ve ark.’nın (2014) 257 hasta ile yaptıkları çalışmada tromboz saptanan 
hastaların trigliserid düzeyleri yüksek saptanmıştır. İstatistiksel açıdan anlamlı 
bir fark olmamakla birlikte, hipertrigliseridemisi olan hastalarda 
hipertrigliseridemisi olmayan hastalara oranla 2,4 kat daha fazla tromboz 
geliştiği vur-gulanmıştır. Ciddi hipertrigliseridemi saptanan hastaların %
20’sinde tromboz geliştiği bildirilmiştir (21).  

Caruso ve ark.’nın 2006 yılında ALL tanılı çocuklarda yaptıkları bir meta-
analizde tromboz insidansı %5,2 olarak belirtilmiştir. Saptanan tromboz 
olgularının çoğunun (%53,8) merkezi sinir sisteminde geliştiği belirlenmiştir. 
Merkezi sinir sistemi dışı trombozlar çoğunlukla derin ven trombozu ve santral 
venöz kateterler ile ilişkili olarak üst ekstremitelerde görülmektedir (17). Akarsu 
ve ark.’nın (2004) çalışmasında tromboz oranı %7,1 olarak saptanmıştır (6). 
Pred-nizolon kullanımı, T-hücreli ALL ve kalıcı tünelli kateter varlığı venöz 
trom-boemboli gelişimi açısından diğer risk faktörleri olarak bildirilmiştir. 
Venöz tromboemboli sıklıkla tedavinin başlangıç döneminde ortaya çıkar (18, 
24).

L-ASP ajanı, pıhtılaşma proteinlerinin sentezini bozar. Bunun sonucunda 
fibrinoliz ve pıhtılaşma faktörlerinin üretimindeki azalma sonucu hem kanama 
hem de tromboz riski artar. L-ASP, serum asparginaz seviyelerini azaltarak 
fibrinojen, plazminojen ve antitrombin III, protein C ve S gibi antikoagülan 
faktörlerin sentezini azaltır. Kortikosteroidler, antitrombin III kümeleşmesini 
arttırır. Serum fibrinojen düzeylerinin düşmesine bağlı gelişen yaygın damar içi 
pıhtılaşma bozukluğu L-ASP ile ilişkili santral sinir sistemi hemorajilerini 
kötüleştirebilir (1, 24).

3. LÖSEMİ TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLARIN 
ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ

Hematolojik malignitelerin tedavisinde kombine kemoterapi rejimleri ve korti-
kosteroidler oldukça sık kullanılır. 1970’lerden beri kullanılan L-ASP, kombine 
lösemi tedavisinin vazgeçilmez ajanıdır. Lösemi tedavisinde kullanılan vinkris-
tin ve daunorobisin, idarubisin, kortizon, siklofosfamid ve L-ASP ajanları nüksü 
önler ve tam remisyonu sağlayarak 5 yıllık hayatta kalma süresini arttırır. L-ASP, 
yıllar içerisinde ALL tedavisinin başarısını %90’lara kadar çıkarmıştır. L-ASP 
ile ilişkili komplikasyonlar açısından belirli aralıklarla değerlendirme yapılması 
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ve komplikasyonların etkin yönetimi sağlık profesyonellerinin sorumluluğun-
dadır. L-ASP komplikasyonları ilacın dozu, doz aralığı, yaş, cinsiyet ve bireyin 
sağlık öyküsü gibi birçok faktör ile ilişkili olarak ortaya çıkar (1, 18). L-ASP 
tedavisine bağlı herhangi bir komplikasyon gelişmesi halinde tedaviye ara veril-
mesi ve tedavi dozunun ertelenmesi sağ kalım oranını düşürmektedir (26). 

3.1. Hipergliseminin Önlenmesi ve Yönetimi

Hiperglisemi gelişen hastalarda diyet düzenlemesi, insülin kullanımı ve ilaç 
dozlarının azaltılması veya ertelenmesi önerilmektedir. Ancak DM’de olduğu 
gibi diyetten glukozu çıkarmak tek başına genellikle yeterli olmamaktadır. Bu 
tabloda insülin tedavisi DM tanılı hastalarda uygulanan tedaviden farklıdır. 
Daha yüksek glukoz düzeylerinde DM hastalarından daha düşük insülin uygu-
lanması normoglisemi için yeterli olabilir (12, 27). Hiperglisemi lösemili hücre 
sentezinde artışa neden olacağı için hipergliseminin oluşmadan önlenmesi 
oldukça önemlidir. Artmış glukoz alımı ve azalmış glukoz oksidasyonu lösemili 
hücrelerin proliferatif evresini desteklemektedir. Hiperglisemi aynı zamanda 
hematolojik malignitesi olan hastalarda enfeksiyon gelişme riskini, morbidite 
ve mortalite oranını artırabilir (10). 

Klinik protokollerde periyodik olarak kan glukoz seviyeleri izlenmelidir ve 
nadiren de olsa idrarda glukoz aranır. Hiperglisemi durumunda genellikle intra-
venöz sıvı replasmanı ve insülin tedavisi ile kan glukozu normal değerlere (60-
104 mg/dl) düşürülür. Ancak ne zaman insülin kullanılması gerektiği ile ilgili 
rehberlerde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Tedavi için hastanın genel durumu 
ve tedavi cevabına göre bir tedavi planı oluşturulması gerekmektedir (24).

Hipergliseminin erken dönemde tanılanması için indüksiyon kemoterapisi 
alan hastalarda kan glukoz düzeyi hekim istemi doğrultusunda haftada en az iki 
kez veya daha sık (300 mg/dl ve daha yüksek ise) kontrol edilmelidir. Tedaviye 
bağlı gelişen hiperglisemide insülin tedavisi kullanılabilir. Hiperglisemi duru-
munda insülin tedavisi kilogram başına 0,3-0,5 ünite olarak hesaplanır (14, 28). 
Kan glukozu rastgele ölçümlerde 200 mg/dl üzerinde ise hedef glukoz değeri 110-
126 mg/dl arasında olacak şekilde kısa ve orta etkili insülin tedavisi hekim iste-
mine göre uygulanır. Rastgele ölçümde kan glukozu 126 ile 200 mg/dl aralığında 
ise diyet kontrolü ile kısa etkili insülin tedavisi birlikte sürdürülmektedir (9). 
İnsülin tedavisinde amaç günde dört kez (yemeklerden önce ve yatmadan önce) 
yapılan ölçümde kan glukozunun 100 ile 180 mg/dl arasında tutmaktır (10). 

Kemoterapi tedavisinin yanında kortikosteroid alan hastalarda hiper-
glisemi geliştiğinde; kan glukozu 181-250 mg/dl ise 5 ünite, 251-300 mg/dl ise 



BÖLÜM 5: LÖSEMİ TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİ... 65

10 ünite ve 301-350 mg/dl ise 15 ünite gibi yüksek doz insülin tedavisi kullanılır 
(10, 29). Kan glukozu 350 mg/dl’nin üzerine çıkarsa veya son 24 saatte dirençli 
bir şekilde 180 mg/dl’nin altına düşmezse tedavi planı değişikliği için hekim ile 
iletişime geçilmelidir (17). 

Tedaviye bağlı hiperglisemide insülin tedavisine rağmen kan glukozu regüle 
olmaz ve ketoasidoz tablosu gelişirse kemoterapi tedavi dozuna ara verilmelidir 
(6, 27). İnsülin tedavisi ile kan glukozunun 200 mg/dl’nin altında olması, 
hastanın genel durumunun iyi olması ve tedaviyi uygulayan hekimin kararı ile 
L-ASP tedavisine devam edilebilir (17, 18). 

Hematolojik malignitelerde özellikle kemoterapi alan hastalarda remis-
yon, indüksiyon sonrası hiperglisemi taraması yanında, obezite ve lipid profili 
değerlendirilmelidir (12). Hiperglisemiyi önlemek için düşük kalorili diyet, gli-
semiyi düzenleyici yiyeceklerin tüketimi (avokado, tarçın... vb), düzenli fiziksel 
aktivite (insülinden bağımsız olarak kaslara glukoz girişini destekler) ve yeterli 
sıvı alımı önerilir (30).

3.2. Alerjik Reaksiyonların Önlenmesi ve Yönetimi  

L-ASP ajanı ile ilişkili yan etkileri (alerjik reaksiyonlar) azaltmak için bu ajan 
siklofosfamid, vinkristin gibi güçlü kemoterapi ajanlarından sonra tercih edil-
meli ve lösemili hücrelere etki edebildiği en düşük dozda kullanılmalıdır. L-ASP 
ilacı, intravenöz (immünojenik özelliği yüksek) yolla uygulandığında intra-
müsküler yolla yapılan uygulamaya kıyasla daha sık alerjik reaksiyona neden 
olmaktadır. İntravenöz uygulama sırasında hastaların daha yakından takip 
edilmesi gerekir. E.coli L-ASP ajanıyla ilişkili alerjik reaksiyonlarda, tedaviye 
Erwinia L-ASP ajanıyla devam edilir (6). 

İntravenöz L-ASP ajanının uygulanması sırasında infüzyon hızının azaltılması 
ve infüzyon süresinin uzun tutulması alerjik reaksiyon görülme olasılığını azalt-
maktadır (18). Alerjik reaksiyon olasılığını azaltmak için hemşireler uygulamada; 

• L-ASP tedavisi uygulanırken ajan 1-2 saat içerisinde infüzyon 
şeklinde verilir (2 saat üzerinde uygulanan infüzyonlarda infüzyona 
bağlı reaksiyon olasılığı azaldığı için daha güvenilir olarak kabul 
edilir). İlacın infüzyon hızı azaltılmalı, tedavi sırasında ajanın her 
gün aynı saatte uygulanmasına özen gösterilmeli (vücuttaki antikor 
düzeyi azalmadan uygulanmalı),

• L-ASP tedavisine ara vermeden yüksek kümülatif dozda tedaviye 
devam edilmeli,
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• L-ASP aşırı duyarlılık reaksiyonları daha sık indüksiyon tedavisi 
sonrası görülür. Tedavi öncesi daha önce L-ASP tedavisi uygulanıp 
uygulanmadığı sorgulanmalıdır (18).

Hastalar L-ASP tedavisini takiben ilk 1-2 saat süreyle yakın gözlem altında 
tutulmalıdır. Özellikle intravenöz uygulamalarda infüzyon hızına bağlı ilk 
birkaç dakika içinde alerjik reaksiyon bulguları görülebilir. Tedaviyi takiben ilk 
15 dakika içinde allerji ile ilişkili belirti ve bulguları (döküntü, ürtiker, bron-
kospazm, öksürük, periorbital ve anjiödem) erken saptamak adına arteriyel 
kan basıncı, kalp atım hızı, vücut sıcaklığı ve solunum sayısı takip edilir. Yaşam 
bulguları tedavi boyunca 15 dakikada bir alınmalıdır. Bu belirti ve bulguları 
takiben anafilaksi gelişebileceği için hazırlıklı ve uyanık olmak gerekir. Hipo-
tansiyon ve solunum yetmezliği açısından dikkatli olunmalıdır (17). 

Anafilaksi şüphesi varsa infüzyon hemen durdurulur ve anafilaksi proto-
kolü uygulanır. İşlem öncesi 0,01-0,02 mg/kg intramüsküler epinefrin hazır 
bulundurulur. Hafif seyirli aşırı duyarlılık reaksiyonu varlığında klinik pro-
tokole bağlı olarak difenhidramin (Benadryl) gibi antihistaminik ajanlar ve 
kortikosteroid tedavileri uygulanabilir. Hasta ve aileye gecikmiş reaksiyon 
konusunda eğitim verilmeli ve olası komplikasyonlar açısından bilgilendirme 
amaçlı broşürler veya yazılı bilgiler verilmelidir (6, 17, 18).

Tedavide hem kortikosteroid hem de L-ASP kullanılacak ise; ciddi aşırı 
duyarlılık reaksiyonlarını azaltmak için tedaviye önce kortikosteroid ile başlan-
malı, tedaviye 3 veya 4 gün sonra L-ASP gecikmeli olarak eklenmelidir. Eş zamanlı 
kortikosteroid almayan yetişkin hastalarda her PEG L-ASP dozundan önce hidro-
kortizon (100 mg IV) kullanılarak premedikasyon yapılması önerilir (24). 

3.3. Hipertrigliseridemi ve Yönetimi

Ciddi hipertrigliseridemi olgularında herhangi spesifik bir semptom görülme-
mesi nedeniyle asparginaz ve kortikosteroid tedavisi alan lösemili hastalarda 
trigliserid düzeyleri tedavi öncesi ve tedavi sırasında (8-14.günlerde) kontrol 
edilmelidir. Sağlıklı bireylerde hipertrigliseridemi tablosu diyare, karın ağrısı ve 
yorgunluk gibi semptomlara neden olur.  Lösemi hastalarında bu semptomlar 
(diyare, karın ağrısı ve yorgunluk) hipertrigliseridemi olmaksızın kemoterapö-
tik ajanlara ve komorbiditelere bağlı olarak da gelişebileceği göz ününde bulun-
durulmalıdır (21).

Nedeni belli olmayan hiponatremi ve transaminit vakalarında hipertrigli-
seridemi açısından dikkatli olunur. Kanların pnömotik tüp sistemi kullanılarak 
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laboratuvara taşınması hemolize neden olur, bu durumda laboratuvar analizle-
rinde hipertrigliseridemi saptanabilir. Bu nedenle hipertrigliseridemi bulunan 
hastalarda kanın iki farklı yöntem ile taşınmasının trigliserid düzeyine etkisinin 
incelenmesi (pnömotik tüp sistemi ve elle taşıma sistemi) önerilmektedir (21).

L-ASP tedavisine bağlı gelişen hipertrigliseridemi geçici ve asemptomatik-
tir. Hipertrigliserideminin tedavisi amacıyla düşük yağlı ve düşük karbonhid-
ratlı diyet, kortikosteroid tedavisinin kesilmesi, oral fibratlar, omega-3, statinler, 
heparin ve insülin gibi tedaviler veya plazmaferez uygulanabilir. Cohen ve 
ark.’nın (2010) yaptığı 65 yeni tanılı çocukluk çağı ALL hastalarında trigliserid 
düzeyleri 400 mg/dl’nin üzerinde olan hastalara düşük yağlı ve karbonhidratlı 
diyet uygulanmıştır. Trigliserid düzeyleri 600 mg/dl’nin üzerinde olan hastala-
rın ortalama üç gün boyunca orali kesilmiş ve hastalara yoğun intravenöz sıvı 
tedavisi uygulanmıştır, trigliserid düzeyleri 1000 mg/dl’nin üzerinde olan hasta-
lara oral fibrat tedavisi başlanmıştır. Oral fibrat tedavisi alan hastalarda bir hafta 
içerisinde trigliserid düzeyleri 300 mg/dl’nin altına düşmüş ve oral fibrat teda-
visi kesilmiştir. Hafif ve orta hipertrigliseridemilerde diyet ve intravenöz sıvı 
tedavisi; ciddi hipertrigliseridemilerde oral fibrat tedavisi kullanılabilir (31). 

Hipertrigliseridemi tablosu lösemi, kombine kemoterapi ve kortikosteroid 
tedavisine bağlı gelişebilir. Trigliserid düzeylerini daha aşağıya çekmek amacıyla 
plazmaferez uygulaması etkili ve güvenli bir yöntemdir (32). Lösemi tedavisine 
bağlı ciddi hipertrigliseridemi gelişirse L-ASP ve kortikosteroid tedavisi erte-
lenmez. Hipertrigliseridemisi olan hastalar pankreatit belirti ve bulguları açı-
sından yakından takip edilir. Pankreatit gelişen hastalarda tedavi protokolüne 
ara verilmesi gerekebilir (17, 21).

Lösemi tanısı, tedavi öncesi ve sonrası serum trigliserid ve kolesterol düzey-
lerinin değerlendirilmesi önemlidir. ALL tedavi protokollerinde hipertrigliseri-
demi izlemine yönelik spesifik kanıta dayalı bir rehber bulunmamasına rağmen, 
trigliserid düzeylerinin yakın takibi hipertrigliserideminin erken tedavi edil-
mesi ve komplikasyonların (nörolojik bozukluk, pankreatit ve kardiyovasküler 
sistem) önlenmesi adına önemlidir (33).

3.4. Tromboz ve Hemorajinin Önlenmesi ve Yönetimi

L-ASP tedavisine başlamadan önce hastanın değerlendirilmesi sırasında aPTT, 
INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran), antitrombin ve fibrinojen düzey-
leri ölçülüp kaydedilmelidir. PEG L-ASP tedavisinden 1 hafta sonra ve E.coli 
L-ASP tedavisi için dozlar arasında aPTT, INR, antitrombin faktör Xa ve fibri-
nojen düzeylerine bakılması önerilir. Trombohemorajik olayların tedavisinde 
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antitrombin III konsantreleri ve kriyopresipitat infüzyonları; antitrombin III ve 
fibrinojen eksikliğine bağlı kullanılmalıdır. Acil olmayan trombohemorajik 
olaylarda taze donmuş plazma kullanılmamalıdır çünkü aspargin içerir ve anti-
lösemik etkiye neden olabilir (24).

L-ASP’ye bağlı gelişen trombozda klinik olarak önemli yan etkiler söz 
konusu ise tedavi geçici olarak durdurulmalı ve düşük molekül ağırlıklı heparin 
uygulanmalıdır. Tedaviye tekrar başlandığı zaman L-ASP ile birlikte güvenli 
şekilde düşük molekül ağırlıklı heparin kullanılabilir. Derin ven trombozu 
varsa düşük molekül ağırlıklı heparin gibi antikoagülanlar başlanır. 
Yetişkinlerde tromboz riski antitrombin III veya kriyopresipitat ile tedavi 
edilebilir. Antitrombin III eksikliğinde antitrombin III; antikoagülan protein 
eksikliğinde taze donmuş plazma verilir (17, 24).  

Hemorajilerin önlenmesi için trombosit sayısının 10000 mm3 üzerinde 
tutulması büyük önem taşımaktadır. Enfeksiyon ve hipertermi durumunda 
trombosit sayısının 20000 mm3 üzerinde tutulması önerilmektedir. Tedavide 
ışınlanmış ve filtrelenmiş (kemik iliği nakli rejeksiyonunu önlemek için) trom-
bosit süspansiyonları kullanılabilir (17). 

Lösemi hastalarında hemoraji nedenleri ve risk faktörlerinin belirlenmesi 
(antikoagülan, non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar ve vankomisin gibi 
antibiyotikler kemoterapötik ajanlar ile birlikte kullanıldığında hemorajiyi 
arttırırlar) ve hemoraji gelişmeden önlem alınması gerekir. Hemoraji gelişen 
bir hastada altta yatan nedenin belirlenmesi ve hemorajinin derecesine göre 
tedaviye başlan-ması gerekir. Hemorajinin derecesine göre hafif düzeyde elle 
basınç uygulaması, lokal pansumanların kullanılması (cilt yüzeyindeki 
hemorajilerde emilebilir jelatin veya kollajen ve yapışmayan sargı bezleri 
kullanılmalı) ve soğuk kom-pres ile uygulama yapılması önerilir. Şiddetli 
hemorajide cerrahi yöntemler ile koterizasyon veya endoskopik işlemler 
uygulanır. Belirli aralıklarla hemogram kontrolü yapılmalı, kan ve ürünleri 
transfüzyonu yapılabilir (34).

Hematüri, melena, hematemez, hemoptizi, epistaksis ve vajinal kanama 
gibi kanama bulguları her gün değerlendirilir. Yaşam bulguları takibi tedavi 
sıra-sında saat başı yapılır. Trombosit değerleri takip edilir ve sınıflaması yapılır 
(35). Trombosit değeri 10000 mm3’nin altında olan hastalarda hekim istemi 
doğrul-tusunda trombosit transfüzyonu yapılması önerilir. Hemoraji riski 
açısından bakım sırasında invaziv girişimlerden (intramüsküler ve subkütan 
enjeksiyon-lar gibi) kaçınılır. Enjeksiyon gibi invazif bir girişim uygulanması 
gerekiyorsa en küçük çaplı iğne ucu kullanılır, enjeksiyon bölgesine en az bir 
dakika basınç veya gerekirse soğuk kompresyon uygulanır, sonrası işlem 
bölgesi mutlaka hematom ve hemoraji açısından gözlenir (34).
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4. SONUÇ

Hematolojik malignitesi olan hastaların tedavisinde kombine kemoterapi ve 
kortikosteroidler ile ilişkili hiperglisemi, alerjik reaksiyon, hipertrigliseridemi, 
tromboz ve hemoraji gibi komplikasyonlar gelişmektedir. Hemşireler 
hiperglisemi ve hipertrigliseridemi açısından tedavi öncesi sırası ve sonrası 
serum glukozu ve trigliserid değerlerini değerlendirmelidir. Tedavi sırasında 
alerjik reaksiyon gelişimini önlemek için ilaçlar yavaş infüze edilmeli ve hasta 
yakın-dan izlenmelidir. Kombine kemoterapi ve kortikosteroid kullanımı ile 
ilişkili tromboz ve hemoraji gelişimi açısından invaziv girişimlerden 
kaçınılmalı, invaziv girişimlerden sonra basınçlı pansuman uygulanmalı ve 
bölge hemoraji açısından yakın takip edilmelidir. 
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1. KÜRESELLEŞME NEDİR?

Küreselleşme yani globalleşme terimi, dünya çapında ekonomi, siyaset, kültür, 
sağlık, sosyal hayat, vb. birçok konuda gerçekleşen köklü değişiklikleri ifade 
etmektedir. Siyasal, toplumsal ve ekonomideki gelişim ve değişimler sonucunda 
ülkeler yakınlaşmakta ve bunun sonucu olarak da ülkeler arasında görülen 
ekonomik ilişkilerde de artışlar yaşanmaktadır. Tüm bunların sonucu olarak 
yaşanan olaylar “küreselleşme” kavramı ile ifade edilmektedir (1). 

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, politik alanda gerçekleşen etkiler, 
ekonomik alanda oluşan baskılar, zamanla değişen fikirler, sosyal ve çevresel 
sorunların günden güne artışı gibi çok sayıda sürükleyici ve zorlayıcı güç küre-
selleşmenin oluşmasında etken olarak gösterilebilmektedir. Bu çeşitli güçlerin 
de etkisiyle küreselleşmede hızlı bir yol katedilirken, iletişim süreçleri hızlan-
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makta, bilgiden yararlanma süreleri çok daha kısalmakta ve rekabet gündeme 
gelmektedir (1). 

Küreselleşme yeni bir süreç olmamakla birlikte; tüm dünyada malların, 
hizmet sunumlarının, finansal piyasaların, yatırımların, teknolojilerin, üretim 
faktörlerinin, bilginin, eğitimin, demografik, kültürel, hukuksal ve ayrıca poli-
tika ve çevreyle ilgili durumların sürekli ve ivedi bir şekilde yerel ya da milli 
sınırları aşmasıyla beraber ülkelerarası alana etki etmesi sürecidir (2).

Yeni teknolojiler sayesinde ucuzlayan ve daha da kolaylaşan iletişim ve 
ulaşım olanaklarının yaygınlaşması, yeni üretim süreçlerini onaylayan ve uygu-
lamaya koyan çok uluslu şirketlerin küresel sınırları aşmasıyla, piyasalar bütün-
leştirilmeye başlanmış, sınırlar ortadan kaldırılmış, yani küreselleşme olarak 
tanımlanan süreç başlamıştır (1). 

2. KÜRESELLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ

Küreselleşmenin kavramsal çerçevesini açıklamak için, küreselleşmenin yeni 
fırsatlar ve riskler getiren özelliklerini anlamak gerekir. Küreselleşmenin milli 
sükûneti etkilemesi sebebiyle devletler ve uluslar arasında karşılıklı bağımlılık 
meydana gelmekte ve bu da yeni küresel yönetişim yapısına yol açmaktadır. 
Sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri politikasında küreselleşmenin neden olduğu 
değişikliklerden giderek daha fazla etkilenmektedir (3). Küresel sağlık eşitsi-
zliklerini azaltma güdüsünün özünde “makul eylemlerle önlenebilen, ülkeler 
arasında ve içinde sağlıkta sistematik farklılıkların azaltılması” bulunmak-
tadır (4,5). Sağlık hizmetlerinin tasarımında ve sunumunda yer alan devletler, 
hükümetler veya sivil toplum kuruluşlarının küreselleşme alanındaki örgütsel 
yapısı, ülkelerin sağlık eşitliğini ele alma kapasitesini şekillendirmede kilit bir 
role sahiptir (6,7).

3. KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Küreselleşme gelişimini iki farklı dönemde göstermektedir. İlk dönemde 
uluslararası mal ticareti anlaşmaları ağırlıklı olarak görülürken, dönemin ikinci 
yarısında ise daha ziyade hizmet sunumunun işletilmesine ağırlıklı olarak 
yönelim başlamıştır (1).

İlk dönem 1945’den 1986’ya kadar devam eden ve dünyada ticaret 
müzakerelerinin başladığı Uruguay devri periyodu, ikinci dönem ise Uruguay 
devri görüşmelerinden sonraki dönem olarak belirtilmektedir (8). Yaşanan tüm 
bu gelişmelere sonuç olarak, hizmet sektöründe önemli bir parça olan sağlık 
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sektöründe de küreselleşmeye yönelik hareketler başlamıştır. Dünya çapında 
ortak standartlar belirleme yoluna gidilirken, konuyla alakalı kurumlar da oluş-
turulmaya başlanmıştır.

Birleşmiş milletlere bağlı olan Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü 
ve Birleşmiş milletler bu kurumlara örnektir (1). Bu gelişmelerle birlikte 
dünyanın ticaret konusunda ilk sıralarda yer alan ülkeleri; mal ticaretini bırakıp 
hizmet ticareti alanına yönelim göstermişlerdir. Bu yönelimin başlıca üç nedeni 
bulunmaktadır: 

• İlk neden olarak; hizmet ticaretinin, uluslararası ticaret alanında  
%20 oranında bir paya sahip olması ve yine bu alanda en hızlı 
büyüme gösteren kesimde yer alması söylenebilir. 

• İkinci neden ise; hizmet ticareti, ticari alanda hedeflenebilecek 
büyümeler konusunda büyük bir potansiyele sahiptir ve gelişmiş 
ülkelerdeki ekonomiye baktığımızda, ekonominin %80’inin servis 
tabanlı olduğu görülmektedir. 

• Üçüncü neden ise; hizmet ticaretinin günümüz dünyasında rahat 
bir şekilde sunulabiliyor oluşudur (9,10).

Küreselleşme tabir olarak 1980’lerin ikinci yarısından sonra daha fazla ticari 
alandaki rekabet ve yaşanan değişiklikler için kullanılmışsa da günümüze 
bakıldığında ise küreselleşmenin her alanı neredeyse kapsadığını görmekteyiz.  
Küreselleşmenin beraberinde getirdiği elektronik iletişim sayesinde sağlık 
alanında gerçekleştirilen yeni tedaviler, teknolojiler ve planlar hakkında bilgile-
rin hızlı şekilde tüm dünyaya yayılabildiğini biliyoruz. Küreselleşmenin çıktığı 
noktanın dünya ekonomisini tek bir çatı altına almaya çalışmak olduğunu 
bilmemize rağmen, sonuçlara baktığımızda üç değişik boyutunun bulunduğunu 
görmekteyiz (11). 

3.1. Mekân Kavramımızda Yaşanan Değişimler

Hızlı ulaşım araçlarının gelişmesi sayesinde mesafeler ortadan kalkmış 
ve sonuç olarak da kişiler dünyayı daha kolay dolaşmaya başlamışlardır. 
1950’lerde milletlerarası yolcuların sayısı bir yılda yaklaşık 2.000.000 iken 
günümüze bakıldığında bu rakam 1.400.000.000 olarak epey bir artış gös-
termiştir. Bu günlerde memleketten uzaklara ya da gurbete gitme kavram-
ları önemsizleşmiş, yabancı ülkelere seyahat etme eylemi çoğu kişiye göre çok 
rutin bir aktivite olmuştur (11).
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3.2. Zamanda Kavram Olarak Yaşanan Değişimler 

İletişim teknolojilerinde yaşanmakta olan hızla gelişmeler sonucunda, 
postacıdan mektup bekleme dönemi sona ermiş, e-postalar vasıtasıyla 
dünyanın dört bir yanı ile dakikalar hatta saniyeler içerisinde iletişim kurmak 
çok kolaylaşmış ve hatta uydu alıcıları ve internet kullanımı sayesinde 
dünyanın her bir tarafını kolaylıkla izleyebilmek mümkün hale gelmiştir. 
Eskiden olduğu gibi gündemi takip etmek için her gün gazeteye ulaşmaya 
çalışma dönemi sona ermiş, artık mobil telefonlarımızdan sıcak gelişmeleri 
takip etmek ve dünyada olan tüm olayları hemen öğrenmek olanaklı olmuş ve 
böylelikle iletişimde yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde hayatımızın da 
akışı hızlanmıştır (11).

3.3. Kültürümüzde, Değerlerimizde, Hayat ve Düşünme  
Biçimimizde Yaşanan Değişimler

İnsanlar arası ilişkilerin yoğunlaşmasıyla beraber, dünyada uzak bölgelerde 
üretimi yapılan ürünleri dünyanın başka bir bölgesinde bulmak ve erişmek 
mümkün hale gelmiş ve ayrıca uzak kültürlerin, ortaya atılan farklı düşün-
celerin, normların tanınırlığı artarak tüm dünyayı etkilemeleri daha olanaklı 
olmaya başlamıştır (11). 

Yaşanan bu gibi durumların sağlık üzerinde etki yaratmaları ise kaçınıl-
mazdır. Tarihsel süreçte daha öncelere gidildiğinde, sağlık sektöründe yaşanan 
küreselleşme tarihini bazı görüşlerin Amerika kıtası keşfi zamanlarına 
dayandırdığını görebiliriz. Bu görüşleri ortaya atanların inanışına göre, Amer-
ika kıtası yerlilerinin sarıhumma, kızamık, kızamıkçık vb. hastalıklarla ve ateş 
eden silahların kullanılması, şiddete başvurulması vb. davranışlar ile Amerika 
kıtasının keşfinden itibaren tanıştığı görülmüştür. Tarihten yola çıkarak, Amer-
ika yerlilerinde yaşanan bu değişimlerin “küreselleşmenin sonuçları olarak” ilk 
kez o dönemlerde ortaya çıkmaya başladığını söyleyebiliriz (1).

Neoliberal politikaların artışıyla beraber hükümetlerin sağlık hizmeti ver-
medeki rolleri zamanla azalmaya başlamakta, hizmetin sunulması ve finanse 
edilmesinden daha çok düzenleme işlevi dikkat çekmektedir. Sağlıkta kamu ve 
özel sektörlerin işbirlikleri hızlı şekilde gelişim gösterirken diğer yandan çoğu 
sağlık hizmetlerinin ya tamamıyla özel sektörlere veya piyasa dinamiklerine 
bırakıldığı görülmektedir.  Sağlık sektöründe milletlerarası düzenlemelerin 
yapıldığı sırada; Dünya Ticaret Örgütü’nün, Dünya Bankası’nın ve DSÖ’nün 
geçmişe nazaran oldukça söz sahibi oldukları dikkatimizi çekmektedir. Nüfus 
istatistiklerine göre yapıdaki değişim özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun 
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artması şeklinde yaşanırken, hasta beklentileri de değişmekte, yeni tıp teknolo-
jileri daha çok kullanılmakta ve sonuç olarak da sağlık sektöründeki büyümeye 
paralel olarak yapılan sağlık harcamaları da hızla artmaktadır (1).

İnsanlardaki hareketliliğinin artması sonucunda, kişilere sunulan sağlık 
teminatı ve verilecek sağlık hizmetlerinin dünyada her yerde geçerliliğinin 
sağlanması konusu gündem yaratmaktadır. Ortaya çıkan yeni model sağlık 
hizmetleri; hizmetlerin verimliliğini, kalitesini ve rekabet ortamının yaratılmasını 
hedefleyerek, özel sektörde yer alan kuruluşlar ve sigorta şirketlerinin daha fazla 
etki göstermesini sağlamaktadırlar.

Küreselleşmenin sağlık alanında yaptığı olumlu gelişmelere bakacak olur-
sak; tüm dünyada doğumda beklenen yaşam süresi artmakta ve eski dönem-
lerde tedavisi mümkün olmayan hastalıklar ise artık tedavi edilebilmektedir.  
Buna rağmen, halen dünyada nüfusun büyük bir çoğunluğu açlık, yetersiz, 
dengesiz ve sağlıksız beslenme problemleri ile yüz yüze kalmakta, aslında bula-
şıcı hastalıklar temel sağlık hizmetleri ile önlenebilecekken birçok kişi yok yere 
ölmektedir. Sağlık piyasasında gelişmiş ülkelerde de dâhil olmak üzere, devletin 
yerini günden güne özel kuruluşlar ve sigorta şirketleri almakta ve bu oluşum-
lar kişilerin temel gereksinimlerine yönelik değil, ödenen prim tutarlarına ve 
harcanan paralara göre hizmetleri vermekte ve dolayısıyla da sağlık alanında 
yaşanan eşitsizlikler hızla artmaktadır (1). 

Sahra altı Afrika ülkelerinde küreselleşme ile birlikte sağlıkta yaşanan eşit-
sizlikleri göstermek amacıyla yapılan çalışmada, artan meme kanseri insidansı-
nın küresel sağlık eşitsizliği örüntüsü ve bunun gelişmekte olan ülkelerin sağlık 
harcamaları ile ilişkisi hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur (12). Gelişmekte 
olan ülkelerde biyolojik faktörlerin yüksek ölüm oranlarına katkıda bulunma-
sının yanı sıra (13), sağlık sistemi üzerindeki etkisinin yadsınamayacağı bilinen 
ülke gelirleri ve her ülke içindeki gelir eşitsizlikleri gibi sosyal faktörler de ölüm 
oranlarını olumsuz etkilemektedir (14,15).

4. DÜNYADA KABUL GÖREN SAĞLIK SUNUMU KRİTERLERİ

• İnsan hayatı bir bütün olarak ele alınır ve sağlık-hastalık dönemleri
olarak ayrılması mümkün değildir.

• Kişilerde ortaya çıkan hastalıklar sağlıklı dönemlerinde yaşanan
birikimler sonucu gerçekleşmektedir,

• Kişiler çevreleri ile fiziksel, biyolojik ve sosyal yönlerden bir
bütünlük halindedirler ve ayrı düşünülemezler.
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• Kişilerin sağlıklı olmaları çevreye,   özellikle de sosyal çevreye
bağlıdır,

• Sağlık hizmetleri, hasta bireylerden çok sağlam bireylere sunulan
hizmetlerdir ve ayrıca koruyucu hizmetler, tedavi edici hizmetlerden 
daha önemlidir,

• Toplumdaki en önemli hastalıklar, en sıklıkla yaşanan hastalıklardır,
• Hasta olmak sadece hasta olan bireyi ilgilendirmekle kalmayıp,

ailesi başta olmak üzere bütün toplumu etkisi altına alır ve alakadar
eder,

• Sağlık hizmetleri, çok sayıda sektörün hizmetlerinden etkilenerek
multidisipliner bir hizmet sunmaktadır (1).

Sağlıkta sunulan hizmetlerin ilkel zamanlardan beri insanlarla beraber var 
olageldiği, yine bu hizmetlerin tarihsel süreçte insanların ilk ortaya çıktığı 
dönemlere dayandığı ve ilk insanların da dolayısıyla ilk eczacılar ve ilk doktor-
lar olduğu görüşleri savunulmaktadır. 

Küreselleşmenin sonucu olarak meydana gelen özgür ekonomik hare-
ketler, sağlık sektörü üzerinde önemli etkilere sahip olmuş ve dolayısıyla 
sağlık alanında da özelleştirme hareketleri ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerle 
birlikte milletlerarası kurumlar çoğu ülkede sağlık konusundaki siyasi tutum-
ları etkilemiş ayrıca sağlık sektöründe gerçekleşen özelleşme girişimlerini de 
desteklemişlerdir. 

Pazar ekonomisinde gerçekleşen, etkinlik çalışmaları ve aynı zamanda da 
hizmet kalitesinin arttırılması çabaları sonucunda, özelleştirme çalışmaları 
sağlık alanındaki yoğunluğun artmasına sebep olmuştur. Tüm bunlarla beraber 
sağlık hizmetleri, küresel etkilerden en fazla etkilenen sektörlerden birisi haline 
getirilmiştir (1).  Küreselleşme, özellikle gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı 
açısından kilit bir sorundur, ancak küreselleşme ve sağlık arasındaki bağlantılar 
karmaşıktır (16). 

5. KÜRESELLEŞME VE DSÖ İLİŞKİSİ

Dünyadaki siyasal eğilimlerin hareketleri neticesinde DSÖ politikaları da 
etkilenmiştir. Temel sağlık hizmetleri uygulamalarının başlaması yeni bağımsı-
zlık kazanmış ülkelerin çok ve etkin olduğu zamanlara ve ayrıca SSCB’nin 
daha etkili olduğu bir dönem olan 1970 yıllarına dayanmaktadır. Temel sağlık 
hizmetlerinin başlamasındaki amaç Dünya Sağlık Örgütünün “Herkes için 
sağlık” hedeflerini sağlık alanında gerçekleştirerek herkese daha eşit, katılım 
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oranı yüksek, koruyuculuğu daha fazla olan ve sosyo-ekonomik farkların da en 
aza indirgendiği bir sağlık hizmeti sunumunun sağlanmasıdır. Küreselleşmenin 
ve dünyanın her yerinde hâkimiyetini benimseten neoliberal ekonomik poli-
tikaların da etkisiyle, Dünya Sağlık Örgütü’nün tutum ve prensiplerinde de 
değişiklikler olmuş; kamu hizmetleri ve sağlık bu değişimlerden sonra herkes 
için sosyal hak olarak görülmekten ziyade özelleşme yoluna gidilmiş ve sağlıkta 
piyasalara doğru bir hareketlenme yaşanmıştır (17). 

Oldukça çağdaş olan DSÖ anayasasında; sağlık bedensel, psikolojik ve 
sosyal tam bir iyi olma hali olarak tanımlanmakta ve ayrıca sağlığın tüm birey-
lerin esas hakkı olduğundan bahsedilmektedir. DSÖ anayasasına baktığımızda 
insanların sağlığından hükümetlerin sorumlu oldukları maddesine dikkat 
çekildiğini ve sağlık alanında yaşanabilecek ülkeler arası sağlık seviye farkların-
dan yine ülkelerin kendilerinin zararlı çıkacağı ve bu tehlikeye maruz kalacak-
ları konularını görmekteyiz.  Dünya Sağlık Örgütü anayasası DSÖ’ye tüm ülke 
parlamentolarının da onayladığı bazı görev ve yetkiler vermiştir ve bu mad-
delere göre görev verdiği ve bütün ülke parlamentolarınca onaylanan madde 
başlıkları ise; beslenme, barınma, sosyalleşme (eğlence), istirahat, çalışma ve 
ekonomi koşullarının da düzeltilmesini içermektedir.  Dünya Sağlık Örgütü 
anayasasına göre; sağlık sosyal bir haktır, sağlık alanında verilen hizmetler ise 
kamusal hizmetlerdir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlıkla alakalı 
toplumsal ve iktisadi belirleyiciler de vurgulanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü, hastalıkların denetlendiği izleme politikalarında 
koordinasyon sağlar, sağlıkla ilgili konularda bilirkişi görüşlerinin belirlen-
mesini sağlar, aşılanma gibi faktörlerle biyolojik alanda ölçütler koyar, burs 
gibi yardımların verilmesine önayak olur, sağlık alanında yayın yapılmasını 
destekler, ülkelerin sağlık alanında yaptıkları girişimlerde parasal ve ideolojik 
dayanak sağlar ve tüm bunlara ek olarak da dünyanın herhangi bir yerinde afet 
veya pandemi olması gibi olağandışı durumlar yaşandığında bölgelere destek 
sağlar ve ayrıca savaşlar, doğa olayları gibi sebeplerle evleri ve vatanlarından 
ayrılma durumunda kalan sığınmacılara da sağlık hizmeti ulaştırır (18). 

DSÖ finansmanının ilk yıllardan beri daha çok ABD tarafından desteklendi-
ğini görmekteyiz. Elbette bu ödemeler yoluyla ABD, DSÖ kararlarında daha etkin 
olma hakkını kendinde görmüştür. Başlangıç yıllarında bu destek yarı yarıya 
ödemeler yoluyla yapılmışsa da bu konuda bazı sakıncalar görülmesi üzerine 
ABD’nin ödediği pay azaltılmıştır. Günümüze baktığımızda ise hala DSÖ kay-
naklarının halen %30 kadarının ABD tarafından sağlandığını görebiliriz. Zaman 
içerisinde DSÖ’den beklentiler değişmiş ve sağlık sorunlarının temelinde toplum-
sal sorunlar aranmaya başlanmıştır. TSH kavramı sağlığın, sağlık hizmetlerinden 
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çok beslenme, konut, gelir, çevre, iş, katılım gibi temel etmenlerin varlığına bağlı 
olduğunu savunmakta ve sağlık hizmetleri içinde de önceliği hastanelere değil, 
ilk basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerine vermektedir. Aynı zamanda; ülke-
ler arasında veya ülkelerin değişik sosyal grupları arasında bulunan büyük sağlık 
farklarını politik, sosyal ve ekonomik olarak kabul edilemez olarak nitelemekte ve 
kaynakların adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini ileri sürmektedir. 

Temel Sağlık Hizmetleri özellikle yoksul ülkelerin yüksek derecede rağbet 
gösterdikleri bir proje olmuştur.  Fakat bu program gerçekleşememiş ve giderek 
fakir ülkelerin sağlık düzeyleri daha da kötüleşerek, ülkeler içi ve ülkeler arasında 
görülen sağlık eşitsizliklerinde ise daha çok artış yaşanmıştır. Programın 
başarısız olup gerçekleşmemesinin sebebi olarak; Temel Sağlık Hizmetleri’nin 
esas ifadeleri olan “Herkes için sağlık, toplum iştiraki, sağlıkta toplumsal, ikti-
sadi ve politik katılımlar “ gibi kavramların siyasi söylemler olduğu göster-
ilmiştir. Temel Sağlık Hizmetlerinin gerçekleşmesinde ücret ve imkan eşitliği, 
tarafsız vergi alımları, kamu tarafından sağlanan sağlık hizmetleri, beslenme, 
barınma, hijyenik yaşam alanları sağlanması gibi temel sağlık gereksinimleri-
nin karşılanmasının gerekliliği açıktır. Bunlara rağmen diğer taraftan politik ve 
iktisadi gelişmeler ise kamu sektörünün küçültülmesi, özelleşme hareketlerinin 
ise arttırılması konularında devletlere baskı yapmaktaydı.  

Küreselleşmenin etkileri sadece üye ülkelerin üzerinde görülmekle sınırlı 
olmayıp, Dünya Sağlık Örgütünü de etkisi altına almıştır. Bu etkilerin ilk 
görüldüğü belge ise Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 senesine ilan ettiği DSÖ 
2000 Sağlık Raporunda yer alan; Sağlık Sistemlerinde Geliştirilen Performans” 
bildirisinde açıkça görülmektedir (17). Bu bildiriye göre; sağlık hizmetlerinden 
yararlananlar birer müşteri olarak nitelendirilmeli ve yararlanıcıların gerek-
sinimleri de yine piyasa koşulları içerisinde karşılanmalıdır. Bu düzene göre 
hükümetin görevi bu piyasaları teftiş etmektir (19, 20, 21). 

Küreselleşmenin yaygınlaşması ile artık hastalara müşteriler, sağlık kurum-
larına ise işletmeler tanımlamaları yapılmaya başlanmış ayrıca, kamu sağlık 
hizmetleri de piyasalar olarak tanımlanmaya başlanılmıştır. Neoliberalist poli-
tikaların benimsendiği ülkelerde, sağlıktan yararlanma olanakları daha zor hale 
gelmiş, sağlığa yapılan bireysel harcamalar çoğalmış, ilaçların ve teknolojinin 
kullanımındaki artışa paralel şekilde sağlık giderleri artmış göstermiş ve sağlıkta 
koruyucu hizmetlerin önemsenmemesi ile de bazı ülkelerde olduğu gibi erken 
yaşta ölümlerde artışlar yaşanmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü bu olan-
lara yönelik olarak piyasaların sorumluluğunda artış yapılması, devlet ve özel 
sektörde yapılabilecek ortaklıklar ve sağlık sigortaları yapılması gibi önerilerde 
bulunmuştur (22). 
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6. KÜRESELLEŞME VE ÇOCUK SAĞLIĞI

Küreselleşme ile birlikte ülkeler ve toplumlar kendi sınırlarının ötesinde 
gerçekleşen bütün iktisadi, politik, sosyal ve kültürel etkenlere veya değişmelere 
mecburen maruz kalmaktadırlar. Küreselleşme süreci toplumsal açıdan ve özel 
olarak ise çocuklar açısından incelendiğinde yarattığı etkilerin bazen geliştirme 
yönünde olduğu, bazen de zarar verici olduğu sonucuna varmaktayız.

Çünkü küreselleşme ile birlikte; çocukların yaşamlarını sürdürdükleri, 
gelişme gösterdikleri ve toplumla sosyalleştikleri gündelik yaşamları 
etkilenmektedir. Küreselleşmenin yaşandığı dünyamızda çocukluk dönemiyle 
alakalı maalesef yeni bir anlayış ortaya çıkmaktadır. Bu anlayış ile çocuklar 
işgücü ortamlarına sokulmakta, medyanın etkisiyle ufak yaşlardan başlanarak 
tüketim yapmaya alıştırılmakta, amaçları eğitimden ziyade öğretim olan 
kuruluşlar vasıtasıyla yine çocukların toplumsallaştıkları süreçler etkilenmekte 
ve sonuçta da daha çok bireyselleştirilmiş çocuklar yetişmektedir (23). 

Özellikle çocukların emekleri üzerinde küreselleşmeye bağlı iktisadi etkiler 
görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bakıldığında da çocukların 
emeklerinin ne denli yaygın kullanıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. ILO 2004 
raporuna göre dünyada 5-14 yaşları arasında 211.000.000, 15-17 yaşları arasında 
141.000.000, toplamda ise 352.000.000 emekçi çocuk bulunmaktadır (24). 

Çocukların emeğinin kullanılmasını önlemek amacıyla bütün hukuki ve 
sosyal uğraşlara rağmen, bu problemin sadece gelişimini tamamlamamış olan 
ve yoksullukla mücadele eden ülkeleri kapsamakla kalmadığı, ayrıca gelişimini 
tamamlayan ülkeleri de içine alarak dikkate değer bir sorun olarak önümüze 
gelmektedir. Çocukların çalışarak sağladıkları maddi faydaların yanında 
istenmedik durumlar da ortaya çıkmakta ve yapılan çalışmalarla bedensel, 
emosyonel, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin negatif yönlü etkilendiği sonu-
cuna ulaşılmaktadır. Yaşanan bu durumlar sadece çocukluk çağını etkilemekle 
kalmayıp, yetişkinlik dönemlerinde de etkinliğini sürdürmektedir. Emekleri 
sömürülen çocukların güvenli evleri genelde yoktur, temiz sulara ve sağlıkla 
ilgili hizmetlere de ulaşamamaktadırlar.

Bir diğer konu da çoğu çocuğun okul çağından önce (5 yaş) tedavisi müm-
kün hastalıklar veya yeterli olmayan sağlık ve çevre koşulları nedeniyle ölm-
eleridir. Literatür incelendiğinde görüyoruz ki, yoksulluk çocukların; sosyal, 
zihinsel, emosyonel ve bedensel gelişimleri üzerinde negatif etkilere sahiptir 
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33). 
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7. KÜRESELLEŞMENİN HEMŞİRELİĞE ETKİSİ

Yirminci yüzyıl biterken ortaya çıkan politika, teknoloji, ekonomi ve sosyal 
mecralarda yaşanan ilerlemeler sağlık sektöründe de ses getirmiştir.  Küre-
selleşme diye nitelendirdiğimiz zaman zarfında sağlık alanında da birçok sorun 
gündeme gelmiştir(34).

Sağlık camiasında bakım verici gruplar içinde büyük bir çoğunluğa sahip 
olan hemşirelerin; küreselleşme ile gelen sağlık sorunlarını fark etmeleri ve 
çözüm üretebilmeleri için sağlık alanında küresel bir bakış açısına sahip olma-
ları zorunlu hale gelmiştir. Hemşireliğin dünyada gelişim sürecine baktığımızda, 
modern hemşirelik kavramının 19. Yüzyılın ortalarında Avrupa’da ve Ameri-
ka’nın kuzeyinde gelişim gösterdiğini görmekteyiz. Küreselleşme hareketleri-
nin savaşlarla, kolonileşmelerle ve misyoner hareketleriyle yayılım gösterdiği 
gösterilmiştir(35).  Küreselleşme; eğitim, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik ve 
sağlık gibi hizmetlerin piyasaya devredilmesini, özelleştirilmesini veya istekli 
kuruluşlara bırakılmasını özendirmektedir(8). Kar zarar oranı yapıldığında 
sosyal güvenlik, sağlık, eğitim ve emeklilik gibi hizmetlerin harcamaları çok 
fazla arttırdığı, istihdam ve yatırım alanında da negatif etkiler yaratarak ada-
letsizlik oluşmasına neden olduğu belirtilmektedir. Bu olayların sonucu olarak 
hemşirelerin göç ettikleri görülmekte ayrıca mesai saatlerinde ve hemşirelik 
eğitim içeriklerinde de değişimler oluşmaktadır. Küreselleşmeye bağlı etkiler 
hemşireleri de etkilemekte, bunun sonucunda birçok çalışan gibi hemşireler de 
mesleki gelişim, iş imkânı ve görece iyi hayat koşullarını istemek vb. sebeplerle 
göç etmeye yönelmektedirler. 

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) verilerine bakıldığında; 
üyelikleri bulunan 30 ülkenin verilerine bakıldığında; %11 oranında hemşire-
nin göçmen olduğu ve mesleki eğitimini farklı ülkelerden aldığı görülmektedir 
(36). Uluslararası göçün oluş yönü genelde yoksul ülkeden daha zengin olan-
lara doğru olup, varlıklı ülkelerin arasında yapılan göçlerde ise bu yön yaşam 
koşulu iyi olandan daha iyi olana şeklinde bir sıralama ile gerçekleşir (37). En 
fazla hemşire göçü alan ülkeler; Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya’dır. 
Hemşireler politik güçleri ve toplumsal bilinçlerini de kullanarak küreselleşme 
ile birlikte sağlık alanında olan negatif etkileri birey olarak veya birlikte bir 
çalışma içerisine girerek ortadan kaldırabilirler (38).  Hemşirelerin kendi 
sağlıkları risk altında olduğunda; sunacakları hizmetlerin niteliği ve ayrıca 
hastasına sunacağı fayda da doğal şekilde azalacaktır (39). 

Uzun çalışma saatlerinin zorunlu olması, çalışma koşullarının tatmin edici 
olmayışı, hemşire sayısının hasta sayısına oranla az oluşu, hemşirenin bakım 
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verici hemşirelik hizmetlerinden, dahası mesleğinden ayrılma sebebi olarak 
gösterilirken; genellikle kişilerin hemşirelik mesleğini tercih dışı bırakmaların-
daki asıl sebep ise, hemşireliği mesleki anlamda ilerlenebilecek bir alan olarak 
görmemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hemşirelik bakımına tüm dünyada ihtiyaç vardır ve hemşirelik mesleği 
evrensel bir hizmettir. Küreselleşme ile birlikte hemşirelik mesleğinde, nite-
likli insan gücü kayıplarının önüne geçilmeli, eğitim programının kalitesi art-
tırılmalı, değişim programlarıyla alakalı hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. 
Eleştirel düşünmek, problem çözmek gibi profesyonelce kullanılan becerileri 
kazanmaları açısından hemşirelik öğrencileri geliştirilmelidir. Bunun yanı sıra 
hayat süresince öğrenmeyle alakalı oryantasyon eğitimleri verilmelidir. Son 
olarak da hemşirelikte kanıta temelli araştırmalarının yaygınlaştırılması öner-
ilebilir (34).

SONUÇ

Değişen dünyamızda küreselleşmenin sağlık, eğitim, politika ve daha birçok 
alanda etkili olduğunu görmekteyiz. Yapılan araştırma sonuçlarından yola 
çıkarak küreselleşme ile birlikte insan gücü kullanımının değersizleştirilmeye 
çalışıldığını, daha fazla iş gücü; daha düşük ücretler politikalarının kullanıldığını 
ve gelişen teknoloji artı medya aracılığıyla da insanlardan üretici toplum 
oluşturmaktan ziyade tüketme toplumu yaratılmaya çalışıldığını söyleyebilirim. 
Biz hemşireler küreselleşmenin sağlık alanında olan etkilerine maruz kalan 
büyük bir sağlık grubunu oluşturmaktayız. Küreselleşme ve etkileri karşısında 
meslek olarak güçlü bir şekilde durabilmemiz için daha çok bilimsel temelli ve 
kanıta dayalı araştırma ve uygulamalara ihtiyacımız vardır.    Gelişen ve değişen 
dünyada, gelişmeleri ve bilimi yakından takip ederek küreselleşmenin yaratabi-
leceği olumsuz etkilere daha az maruz kalmamız ve etkilenmemiz söz konusu 
olacaktır.
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GİRİŞ

Mikroglialar, beynin bağışıklık sisteminde görev alan hücrelerdir ve kan-be-
yin bariyerlerinin arkasında beyin parankiminin içinde yer alırlar (1). 
Merkezi Sinir Sistemi’nin (MSS) immünokompetan hücreleridir ve glial hücre 
popülasyonunun yaklaşık % 5-12’sini oluştururlar (2). MSS’nin dokuda yerleşik 
makrofajları olup, patojenlere veya beyin homeostazına yönelik tehditlere 
karşı ilk savunma hattını oluştururlar(3).
    Mikroglialar, 1919 yılında Pio del Rio-Hortega tarafından ilk kez gözlem-
lenmiş ve ‘mikroglia’ olarak adlandırılmıştır(4). Mikroglialar, yaralanmaya 
hızla tepki veren fagositik hücreler olarak kabul görmüş, bu nedenle sadece 
patolo-jik olarak değerlendirilmiştir ve mikrogliaların işlevleri hakkındaki 
tartışmalar halen devam etmektedir. 
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Mikroglialar, istilacı patojenler, endojen yanlış katlanmış proteinler, neop-
lastik hücreler ve homeostazı bozacak herhangi bir tehdide karşı yanıt verme 
gibi durumlarda görev yaparlar. Mikroglialar bazı patolojik   durumlarda, 
sinaptik bağlantıların anormal bir şekilde yok edilmesine aracılık ederek nöro-
dejenerasyona neden olurlar (5). Bu hücreler MSS’de sitokinler, reaktif oksijen 
türleri (ROS) ve çözünür lipidler gibi faktörlerin rol aldığı nöroinflamasyonda 
kilit görev yaparlar (6, 7) Nöronal yaralanma olduğunda, uyaranın tipine ve 
büyüklüğüne bağlı olarak mikroglia  sitotoksisiteyi artıran proinflamatuar fak-
törleri veya, yara iyileşmesine ve doku onarımına yardımcı olan anti-enflama-
tuar nöroprotektif faktörleri salgılamak için aktive olur. Ancak, aşırı 
mikroglial aktivasyon çevredeki sağlıklı nöral dokuya zarar verir ve ölüme 
giden nöronlar tarafından salgılanan faktörler, mikroglianın kronik 
aktivasyonunu şiddetlen-direrek nöron kaybına neden olur (8). 

Şekil 1 a, b.  Mikroglia aktivasyonu ve nöronal hücre ölümü (sigmaaldrich.com/ 
technical-documents/articles/biology/microglia-in-neuroinflammation.html’den 

modifiye edilmiştir)

MSS’de uzun ömürlü hücre popülasyonu olarak bulunan mikroglialar, 
periferik miyeloid hücrelerin katkısı olmadan kendini yenileme yeteneğine 
sahiptirler (9).  Yapılan çalışmalar, mikrogliaların Parkinson hastalığı (PH) 
gibi çeşitli MSS hastalıklarının gelişiminde anahtar rol oynadığını 
göstermektedir (10).
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Mikroglialar, beyinde doğuştan gelen bağışıklığın merkezini oluştururlar. 
Mikroglial hücreler çokça dallanma gösterir. Hücreler bu özelliklerini beyin 
homeostazındaki değişiklikleri tespit etmekte kullanırlar. Bir tehlike sinyali 
algılandığında, mikroglialar aktive olur ve hücresel artıkların ortadan kaldırıl-
masından, inflamatuar sinyaller ve trofik faktörlerin salgılanmasına kadar değişen 
özel yanıtlar oluştururlar (11).  Örneğin, yaralanma durumunda mikroglialar aktif 
hale gelmektedirler (12). Önceleri mikrogliaların sadece yaralanma veya hastalık 
durumunda harekete geçtiği düşünülüyordu ve sağlıklı beyinde hareketsiz veya 
dinlenir durumda oldukları varsayılmaktaydı. Son araştırmalar, mikroglianın 
sağlıklı beyin dokusunda da aktif hale geldiğini ortaya koymuştur (13).

Son yıllarda daha ileri tekniklerin kullanılmasıyla mikroglialar ile ilgili daha 
fazla bilgi elde edilmiştir (14). Dolayısıyla, mikroglialar için tanımlanan fizyo-
lojik roller de artmıştır. Örneğin, nörogenezin desteklenmesinde önemli işlev-
leri olduğu gösterilmiştir (15). Özellikle hipokampusun subgranüler bölgesi ve 
yan ventriküllerin subventriküler bölgesinde nörojenik potansiyel zamana bağlı 
olarak giderek azalmaktadır. Bu iki bölgede, nörogenezde mikroglial rollerin 
karşılaştırılması, mikrogliaların nörogenezi zaman ve mekan olarak özel bir 
şekilde düzenlediğini göstermektedir. Mikroglialar çevreden gelen sinyalleri 
algılayabildiklerinden, nörogenezin düzenlenmesinde beyin ve periferinden 
elde edilen bilgilerin toplandığı merkez olarak görülmektedirler (16).

Multipl skleroz, Alzheimer hastalığı, travmatik beyin ve omurilik hasarı ile 
beyin tümörleri gibi birçok nörolojik hastalığın etiyolojisinde doğuştan gelen 
bağışıklık sistemi hücreleri önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle beyinde yer-
leşik makrofajlar olan mikroglialar beyin gelişiminde düzenleyici görev almak-
tadırlar (17).

MİKROGLİALARIN GELİŞİMİ

Bir çalışmada mikroglia hücrelerinin öncülleri hakkında iki ana hipotezden 
bahsedilmektedir. Daha çok kabul gören birinci hipoteze göre mikroglialar 
mezenkim kaynaklıdır. İkinci hipoteze göre mikroglialar nöroepitelyal hücre 
kaynaklıdır (18).

Bir diğer çalışmaya göre beyin gelişimi ve homeostazda görev alan mikrog-
lialar, vitellus kesesinden köken alan ve beyni çoğunlukla yoğun göç yoluyla kol-
onize eden ilkel miyeloid hücrelerden türerler. Gelişimleri sırasında, mikroglial 
göç hızının düşmesi mikro çevre ile etkileşimlerinin değiştiğini göstermektedir 
(19). Mikroglialar, farklı gelişim aşamalarında farklı gen ekspresyon profillerine 
sahiptirler (20). 
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Doğum öncesi, erken doğum sonrası ve yetişkin beyninde mikrogliaların 
morfolojileri farklılık gösterir; büyük ölçüde dallanma göstermeyen mikrogli-
alar doğum sonrası erken döneme kadar ameboid bir morfolojiye sahiptirler. 
Gelişmekte olan mikroglialarda görülen ameboid morfoloji, hücrenin aktif bir 
durumda olduğu ve yetişkin mikroglialardan farklı davrandığını göstermekte-
dir. Yetişkin mikrogliaların aktif olmasının enflamasyon veya nörodejeneras-
yona bağlı olmadığı fare ve insan MSS’de yapılan bu çalışmada gösterilmiştir. 
Örneğin, lipopolisakkarit (LPS) ile uyarılan yetişkin beynindeki mikroglialarla 
yenidoğan beyninden alınan mikroglialar gen ekspresyonu açısından karşılaş-
tırıldığında önemli miktarda bir örtüşme yoktur (21). Beyaz cevherde bulunan 
Cd11c + mikroglia ile kemirgen multipl skleroz modelinden izole edilen mik-
roglia gen ekspresyon profilleri açısından birbirine benzemez (22). Buna kar-
şılık, farklı nörodejeneratif bozukluklardan izole edilen mikroglialar aynı gen 
ekspresyon profilini paylaşır (Trem2, ApoE ve Cd11c)( 23).

Şekil 2. MSS’de homeostaz durumunda mikroglial hücre gelişimi ve fonksiyonları 
(Dong ve Yong ’dan modifiye edilmiştir(24).)

MİKROGLİALARIN HİSTOLOJİSİ

Formaldehit solüsyonunda (%10)  tespit edilmiş, dehidrasyon aşamalarından 
geçirilerek parafine gömülerek kesit alınmış ve H-E ile boyanmış beyin doku-
sunda mikroglia hücreleri oval çekirdekli olarak izlenirler. Mikrogliaları ayırd 
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etmek H-E kesitlerde zor olabilir (Şekil 3 a,b,c). Bu nedenle, belirgin olarak 
ayırd edilmek istenirse immunohistokimya tekniği kullanılabilir. 

Şekil 3 a, b, c. Formaldehit ile tespit edilmiş ve parafine gömülmüş 
rat beyin H-E boyaması. (Prof.Dr. E. Deveci’nin izniyle)

MİKROGLİALARİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL 
OLARAK BELİRLENMESİ 

İmmünohistokimya (IHC), doku kesitlerinde antijenlerin veya proteinlerin 
lokalizasyonunun tespit edilmesini sağlayan ileri bir tekniktir. IHC tekniğinde 
antijen-antikor etkileşimleri yoluyla spesifik olarak etiketlenmiş antikorlar 
kullanılır. Mikrogliaların immünohistokimya yöntemleriyle belirlenmesinde 
kullanılan markırlardan biri olan Iba1 (Ionized calcium-binding adaptor 
molecule 1), mikroglia tarafından belirgin bir şekilde ifade edilir, dolayısıyla 
Iba1, makrofaja özgü bir proteindir (Şekil 4 a, b).  OX-42, CR3’ ün antikoru 
olan, mikroglia tarafından ifade edilen bir diğer markırdır. OX-6 ise aktif 
mikroglia tarafından ifade edilen MHC II antijenini tanıyan bir antikordur (25). 
TMEM119, hücre yüzey proteini olup spesifik bir mikroglial markırdır. Diğer 
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mikroglial markırlardan farklı olarak, makrofajlar veya immün ya da nöral 
hücre tipleri tarafından ifade edilmediğinden avantajlıdır. Mikroglia’yı 
makro-fajlardan ayırmak için CD11b ve CD45’den oluşan kombinasyon ile 
işaretleme yapılabilir. Dinlenme halindeki mikrogliaların belirlenmesinde F4 / 
80 kullanı-labilir, bu inaktif mikrogliaların yüzeyinde bulunan 160 KDa’lık 
bir glikopro-teindir ancak makrofajları da işaretler. CD68, makrofajlar ve 
aktif mikroglialar tarafından yüksek ve inaktif mikroglialar tarafından düşük 
düzeyde eksprese edilen bir lizozomal proteindir. CD40, antijen sunumu 
için gerekli olan ve aktive edilmiş mikroglia ve makrofajlar tarafından 
eksprese edilen bir hücre yüzey molekülüdür (https://www.abcam.com/
neuroscience/microglia-mar-kers). Çalışmalarda normal mikroglialar ve hasar 
verici faktörlerin etkileriyle aktif hale gelen mikrogliaların belirlenmesinde 
Iba1, CD11b, CD68, HLA-DR markırlarının kullanılabileceği bildirilmiştir (26).

Şekil 4 a, b. Beyin dokusunda Iba1 immunohistokimya boyaması, 
mikroglia hücreleri. (Prof.Dr. E. DEVECİ’nin izniyle) 

ETKİ MEKANİZMALARI

Mikroglialar, beyindeki fagositlerdir, “beni ye” veya “beni yeme” sinyallerine 
gore hareket ederler. Mikroglial fagositoz esnasında iki tip reseptör devreye girer; 
mikrobiyal patojenlere yüksek bir afinite ile bağlanan TLR (Toll-Like Recep-tor) 
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ve apoptotik cisimleri tanıyan TREM2 (Triggering Receptor Expressed on 
Myeloid Cells 2).   Diğer reseptörler ise apoptotik hücrelerin ve ölü ya da 
ölmekte olan nöronların fagosite edilmesinde görev yaparlar (27).

Mikroglialarda yaralanmaya cevap olarak farklı fenotipler görülebilir 
böylece, sitotoksik yanıt ve bağışıklık düzenlenebilir veya yaralanan doku 
düzeltilebilir  (28, 29). Örneğin, pro-inflamatuar mikroglia, nitrik oksit, 
kemokin ve inflamatuar sitokinlerin sentezlenmesi sonucu mikrobisidal, 
antijen sunan ve immün güçlendirici yeteneklere sahip olur (30). Sitotoksik 
mikroglianın dokuya verdiği zarar sonucunda MS gibi kronik 
nöroinflamatuar hastalıklarda beyin dokusunda lezyonlar izlenir (31). Bu 
durumda mikroglialar beyindeki aktif demiyelinizasyon ve nörodejenerasyon 
bölgelerinde birikmektedirler (32).

Zrzavy ve arkadaşlarının 31 MS hastası ve 18 kontrol otopsi beyin dokuları 
üzerinde yaptıkları çalışmada kontrol grubunda beyaz cevherde mikroglia 
aktivasyonu bulunmuş ve aktivasyon derecesinin yaşla birlikte arttığı görülmüştür. 
Mikroglia aktivasyonunun hasta bireylerin beyaz cevherinde kontrollere göre daha 
belirgin olduğu ve hastalık süresine bağlı olarak artış gösterdiği izlenmiştir (32). 

Hem fizyolojik hem de patolojik koşullarda mikroglialar; hücre-hücre 
teması, çözünür faktörlerin salınması, salgılanan veziküller ve 
biyomoleküllerin değişimi yoluyla komşu hücrelerle iletişim kurar (33).

Makrofajik ve mikroglial kökenli hücre dışı veziküllerin varlığını bildiren 
çalışmalar yapılmıştır (34, 35). Mikroglialardaki veziküller için hücre dışı ATP, 
P2X7 reseptörleri önemli bir uyarıcı olarak tanımlanmıştır. Yapılan çalışma-
lar ATP ile indüklenen mikroglial hücre dışı veziküllerin IL-1b ve GAPDH ile 
zenginleştirildiğini, böylece beyinde nöroinflamatuar yanıtın yayılmasını ve 
düzenlenmesini desteklediğini göstermektedir (36). ATP’nin mikroglia 
tarafın-dan salınan mikrovezikül içeriğini değiştirdiği, hücre adezyonu veya 
hücre dışı matriks organizasyonunda, otofagolizozomal yolda ve hücresel 
metabolizmada rol oynayan proteinlerdeki modifikasyonu tetiklediği ve 
bununda astrositlerde hücresel cevabı etkilediği gösterilmiştir (37).

Mikroglialardan hücre dışına vezikül salınmasına neden olabilecek uyarıcı 
ajanlar hakkında çok az şey bilinmektedir. Son çalışmalarda, serotoninin 
Spesifik Serotonin Reseptörlerine (5-HT2a, b ve 5-HT4) bağlanması ile hem 
mikrog-lia kültürlerinde, hem de BV2 hücre hattında sitozolik Ca +2 ‘da artış 
yoluyla eksozom salınımının uyarılabildiği bildirilmiştir (38).

Enfeksiyon durumunda, mikroglialar hızla ilk savunma hattı olarak 
devreye girerler ve oluşan proinflamatuar yanıt istilacı patojenleri yenmeyi 
hedefler. Örneğin, Gram-negatif bakteri duvarının bir bileşeni olan 
lipopolisakkarit ile stimülasyonu sonucu, içeriği IL-1b proinflamatuar sitokin 
ve miR 155 ile zenginleştirilmiş olan mikrovezikül salınımı önemli ölçüde 
artar (39, 40).
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Mikroglialar sadece enfeksiyon durumunda değil akut ve kronik travmatik 
beyin hasarı (TBH) gibi durumlarda da nöroinflamatuar yanıta  neden 
olurlar. Bazı çalışmalar TBH’den sonra mikrogliadan salınan hücre dışı 
veziküllerin, hücreye anti-inflamatuar ve doku onarımı özelliği kazan-
dırdığını bildirirken, (41) diğerleri nöroinflamasyonu teşvik ettiklerini 
bildirmiştir (39).

Mikroglialar, nöropatik ağrının patogenezinde de kritik bir rol 
oynamaktadırlar. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, spinal sinir 
ligasyonunun, mikrogliadan salınan mikroveziküllerin bırakılmasına neden 
olduğunu göster-miştir(42).

MİKROGLİALARIN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARLA İLİŞKİSİ

Mikrogliaların, nöropsikiyatrik bozukluklarda görülen anormal beyin 
gelişimini sinaptik budamanın düzenlenmesi yoluyla sağlamaktadır. Spesifik 
tama-mlayıcı bileşen 4 (C4) allellerinin şizofreni ile ilişkili olduğu ve farelerde 
C4’ ün talamusta sinaptik budamanın azalmasına neden olduğu bulunmuştur 
(43). 

Mikroglia aracılı sinaptik budama sonucu oluşan sinaptik boşlukların 
nöropsikiyatrik bozukluklara neden olduğu olasılığını destekleyen kuvvetli 
veriler vardır ancak, mikroglialar tarafından şekillendirilen beyin gelişimi 
hakkında tartışmalar devam etmektedir. Örneğin, gelişim sırasında 
fraktalkin sinyallerinin bozulması, otizm benzeri bir fenotipi yansıtan 
sosyal davranıştaki eksikliklerle ilişkilendirilmiştir (44). Otizm ve şizofreni 
dahil akıl sağlığı bozukluğu teşhisi olan kişilerde beyaz cevher 
düzensizlikleri yaygındır (45).  

Yapılan bir çalışmada, doğum öncesi stresin aşırı mikroglial aktivasyona 
yol açabileceği ve yetişkinlikte bu durumun depresyonda gözlenen davranış 
değişikliklerine neden olabileceği belirlenmiştir (46). Bu çalışmadan elde 
edilen veriler, mikroglial hücreleri etkileyebilecek doğum öncesi çevresel 
faktörlerin etkisini göstermiştir. Beynin birincil immün hücresi olarak, 
mikrogliaların anormal aktivasyonu ve ilaveten nörotrofik faktörlerin 
salınması, erişkin bireyde afektif bozukluklara katkıda bulunabilir (46). Söz 
konusu çalışmada doğum öncesi stres, mikroglia kültürlerinde morfolojik 
değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişiklikler, kontrol grubu glia hücreleri 
ile karşılaştırıldığında amoeboid hücrelerin oranının arttğı izlenmiştir. 
Fizyolojik koşullar altında mikroglial hücreler, erken beyin gelişimi sırasında 
morfolojilerini hızlı bir şekilde değiştirirler, yuvarlak amoeboid şekilli 
hücrelerden daha ince ve daha küçük hücre gövdelerine sahip hücre tipine 
geçiş yaparlar. Doğum öncesi stress koşulları altında deney hayvanlarında, 
mikroglia hücrelerinin şekil değiştirdiği görülmektedir (46).
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Mikroglia hücrelerinin davranış değişikliklerini etkilediğine dair 
mekanizmalar halen çalışılmaktadır. Sistemik makrofaj genlerinden farklı olan 
mikrogliaya özgü genlerin keşfedilmesiyle, mikrogliayı özel olarak hedeflemek 
ve manipüle etmek amacıyla genetik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu yolla, 
mikroglia’nın beyin ve davranış gelişimini nasıl etkilediğini anlaşılabilir (17). 

MİKROGLİA VE ALZHEİMER

Mikroglialar bilindiği üzere, MSS’yi desteklemek için anahtar işlevlere aracılık 
eden beyinde yerleşik miyeloid hücrelerdir. Mikroglia, eksojen veya endojen MSS 
hareketlerini tanıyan ve bağışıklık tepkisi başlatan moleküler sensor hücreler 
grubundandır. Mikroglialar, klasik immün hücre fonksiyonlarına ek olarak, 
fagositik aktiviteyi teşvik ederek ve doku onarımını sağlayarak, dolayısıyla 
serebral homeostazı sürdürmek için trofik destek sağlayarak, beynin 
koruyucuları olarak hareket ederler. Homeostaz kaybı veya dokuda meydana 
gelen değişik-likler gibi koşullar, hücresel morfoloji değişiklikleri, yüzey 
fenotipi, sekretuar aracılar ve proliferatif yanıtlar dahil olmak üzere birçok 
dinamik, mikroglial süreci indükler. Aktif mikroglia, Alzheimer hastalığı (AD) 
dahil olmak üzere birçok nörodejeneratif hastalıkta rol oynamaktadır. Yapılan 
çalışmalar, AD’de mikroglial inflamatuar aktivitenin arttığını göstermektedir. 
Mikroglia, MSS’de mikroçevre ile sürekli olarak karşılıklı etkileşim içindedir 
bu nedenle, farklı hastalıklarda meydana gelen çeşitli mikroglial reaksiyonlar, 
inflamatuar yolak-ların aktivasyonuna neden olabilir. (47)

Mikrogliaların amiloid plakların çevresinde yer alması, Alzheimer 
hastalığının (AD) önemli bir özelliğidir. Genetik çalışmlardan elde edilen 
veriler, mikroglia’nın AD patogenezinde anahtar bir rol oynadığına işaret 
etmektedir. AD açısından riskli genlerin çoğu beyindeki mikroglialar 
tarafından seçici olarak ifade edilir. Mikroglial aktivitelerde değişiklikler ve β-
amiloid plaklara karşı artmış mikroglial yanıtlar AD riski ile ilişkili 
olduğundan, mikrogliaların AD gelişimine karşı beyni koruduğuna dair artan 
kanıtlar vardır. 
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Şekil 5. β-amiloid plaklar çevresindeki aktif mikroglialar (Hansen vd. 2017’den modifiye 
edilmiştir) ve hastalığın ilerlemesini engelleyen koruyucu homeostatik mikroglialar. 

Mikroglial mekanizma ile çözünür Aβ peptidlerinin makropinositozu (1), lipoprotein ile 
ilişkili Aβ (2) alımı, fibriller Aβ agregatlarının fagositozu (3) sağlanır. Mikroglia ayrıca 
plaklardaki (4) daha büyük Aβ birikintilerinin fagositozuna yardımcı olarak zararı en 
aza indirir. Mikroglial mekanizmalar kusurlu olduğu zaman hastalık gelişir bu durum-
da, amyloid plakların üzerinde Aβ fibrilleri birikerek nöritik distrofiyi indükleyen toksik 

Aβ türlerinin ortaya çıkmasına neden olurlar (5). Mikroglia, astrositleri aktive eden 
(6), ve amiloid birikimine bağlı olarak sinaps kaybına (7) neden olan sitokin faktörleri 

salgılayabilmektedir.

Aktif mikrogliaların nöronlar için zararlı olabileceğine dair çok sayıda kanıt 
vardır. Mikroglialar, sinapsların fagositozu ile sinaps kaybına neden olabilir bu 
durum, tau proteini kaynaklı patolojiyi şiddetlendirebilir ve nöronlara 
doğrudan veya nörotoksik astrositlerin aktivasyonu yoluyla zarar verebilecek 
inflamatuar faktörler salgılayabilirler. Dolayısıyla, gen ekspresyon profilleri ile 
mikrogliaların AD patolojisinin gelişimi ve ilerlemesindeki rolü açıklanabilir 
(48). Amiloid plaklar, AD’nin klinik semptomlarından yıllar önce ortaya çıkar, 
ancak hastalığın ilerlemesi sırasında bilişsel bozuklukla en çok ilişkili olan tau 
patolojisi ve sinaps kaybıdır (49). 

Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar normal beyin gelişimi sırasında, 
mikroglianın sinapsları fagosite ettiğini ve sinaptik bağlantıları şekillendird-iğini 
göstermektedir. (50) Mikroglia tarafından yapılan sinapsların budanması 
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işlemi, komplementer protein C1q’nin bağlanması ve patojenleri ve apopto-
tik hücreleri temizlemekte görevli komplementer yolak ile olur.  C1q, C4, C3 
ve CR3 knockout mutant fareler üzerinde yapılan çalışmalar, retinogenikülat 
sistemdeki gelişimsel sinaps budama mekanizmasında sinapsların C1q ile 
etiketlenmesi, sinapsların C3b tarafından opsonizasyonu ve ardından sinaps-
ların mikroglia tarafından fagositozu süreçlerini içerdiğini göstermektedir (43).  
AD’de aktive mikroglia artmış proliferasyonu ifade etmektedir(51).

MİKROGLİA VE PARKİNSON HASTALIĞI

Parkinson hastalığı (PH), bazal ganglionlardan öncelikle substansia nigra ve 
diğer beyinsapı nöronlarına da etki eden dejeneratif bir süreçtir. Tüm Parkinson 
olgularının %80’ini oluşturmaktadır (52).

Mikroglia aracılı nöroinflamasyon, Parkinson hastalığının bir özelliğidir. 
Parkinson hastalarının beyinlerinde mikroglialar aktivasyon durumuna bağlı 
olarak nörotoksik ve nöroprotektif etkiler gösterebilir(53).

Nöroinflamasyon ve mikroglia aktivasyonu nöropatolojik durumlar olarak 
değerlendirilir fakat, her ikisinin de Parkinson’un progresiyle ilgili rolü net 
değildir. Hayvan modelleri kullanılarak, özellikle motor defisitler gelişmeden 
önce, rahatsızlığın ilerlemesiyle ilgili mikroglia fenotiplerindeki değişikliklerle 
ilgili bilgi elde edilebilmektedir (54).  Yaşlanan beyindeki mikroglialar Parkin-
son hastalığında daha fazla modifikasyona uğrar ve pro-inflamatuar mikroglia 
sayısı artar bu durum, nöronal kayba neden olmaktadır.  Yapılan çalışmalar, 
Parkinson hastalarında mikroglialara pro-inflamatuar ve anti-inflamatuar 
moleküllerin de eşlik etmesine bağlı olarak hastalığın seyrinin değişebileceğini 
ortaya koymuştur (54).

Parkinson hastalığının erken evresinde pro-inflamatuar ve anti-inflamat-
uar mikroglialar beraber bulunurken, geç evrelerinde onarma işlevlerini yerine 
getirmez hale gelirler ve ortamda pro-inflamatuar mikrogliaların sayısı artar 
(55). Parkinson hastalığındaki mikroglia, nörodejenerasyonun ilerlemesinden 
sorumlu, kontrol edilemeyen pro-inflamatuar fenotipe dönüşür (54).

Enfeksiyon, dokunun hasar görmesi, zararlı proteinlerin birikmesi gibi 
harekete geçirici sinyaller mikroglia aktivasyonuna yol açmaktadır. Pro-infla-
matuar sitokinleri oluşturan aktive mikroglia, reaktif oksijen türlerinin ortaya 
çıkmasına neden olur (56). Enfeksiyon ve Parkinson hastalığı arasındaki ilişki 
ilk olarak 1988 yılında McGeer ve arkadaşlarının postmortem çalışmasında 
Parkinson hastalarındaki SN bölgesinde aktive mikroglia varlığının gösterilme-
siyle ortaya konmuştur (56).
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Mikroglia, aktive olduktan sonra dinlenme fazına tekrar dönebilmektedir. 
Buna karşılık Parkinson hastalarında, kronik mikroglia aktivasyonu varlığı 
gösterilmiştir (57). Mikroglia aktivasyonunun sürekli olmasının sinir hücrel-
erinde yaşam--ölüm dengesini bozduğu ifade edilmiştir (58).

MİKROGLİA VE MULTİPL SKLEROZ

Multipl skleroz (MS), MSS’nin otoimmün nöroinflamatuar bir hastalıktır. 
Mikroglialar, MS’de demiyelinizasyon ve remiyelinizasyon süreçlerinde önemli 
rol oynarlar (59). Mikroglialar, makrofajlarla birlikte beyin ve omuriliğin aktif 
MS lezyonlarında en çok bulunan bağışıklık hücreleridir. Mikroglia ve makro-
fajlar, enflamatuar aracıları salmak suretiyle ve lökosit aktivitesini ve CNS’ye 
sızmayı uyararak MS’de nöroinflamatuar ve nörodejeneratif olayları destekler 
(60). Mikroglia fenotipine sahip hücrelerin yeni ve aktif MS lezyon bölgelerinde 
ve kronik lezyonlarında, lezyon genişleme bölgesinde izlendiği bildirilmiştir 
(61). Son zamanlarda deneysel hayvan modelleri üzerine yapılan çalışmalar,  
MS ve otoimmün ensefalomiyelitin anlaşılmasında mikrogliaların önemini 
ortaya koymuştur (62). MS hastalığında mikrogliaların transkripsiyonel profili 
değişerek hastalıkla ilişkili mikroglia (DAM) haline gelirler. Deneysel otoim-
mün ensefalomiyelitte ise DAM hücreleri, diğer nörodejeneratif hastalıklarda-
kilerin aksine enflamatuar fenotiptedir (62). DAM hücreleri hem nöroprotektif 
hem de zararlı olabilen farklı efektör faktörleri indükler. Mikrogliaların ilk 
aşamada nöroprotektif özellik gösterdiği ancak kronik aktivasyonunun nörode-
jenerasyona katkıda bulunduğu düşünülmektedir (62).

MS lezyonlarında mikroglia fagositozu ayırt edici bir özelliktir şöyle ki, yer-
leşik ve infiltre periferik hücreler arasında çift yönlü geri bildirime neden olan 
enflamatuar yanıtlar oluşturarak hastalığın daha da şiddetlenmesine neden ola-
bilirler (63).

Erken evrelerde mikroglialar ve makrofajlar, pro-inflamatuar sitokinleri 
salan ve MSS’de doku hasarına yol açan M1 fenotipi olarak ifade edilir. Bununla 
birlikte, daha sonraki aşamada, enflamasyonun çözülmesi ve doku onarımıyla 
ilişkili fenotip olan M2 fenotipi, MSS’de baskın hale gelir. Bu nedenle, M1 /   M2 
fenotip dengesinin hastalığın ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı ve proinfla-
matuar M1 fenotipinden düzenleyici veya anti-inflamatuar M2 fenotipine geçi-
şin homeostazın yeniden sağlanmasında görev yaptığı düşünülmektedir. M1 ve 
M2 alt popülasyonları, hastalığın ilerlemesi sırasında MSS ve periferik sistemde 
birlikte bulunur. Çalışmalarda M2 alt popülasyonuna yapılacak moleküler giri-
şimlerin MS için terapötik bir yaklaşım olabileceği bildirilmiştir (64).
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Önceleri mikrogliaları makrofajlardan ayıran spesifik markırların 
bulunmaması nedeniyle, MS lezyonlarında mikrogliaların fenotipik çeşitliliğini 
belirlemek zor olmuştur (65). Spesifik markırların keşfi ile mikroglialar ayırd 
edilebilmektedir (66). İnsan MSS dokusundaki mikroglialar, olgun dendritik 
hücrelere (DC’ler) ve makrofajlara benzer, ancak dolaşımdaki monositlerde-
kinden farklı olarak G proteinine bağlı sfingosin 1 fosfat (S1P) reseptörlerini 
bulundurmaktadırlar (67). 

Mikroglialar hakkındaki bilgiler, yeni teknolojilerin, spesifik antikorlar ve 
markırların geliştirilmesiyle yavaş yavaş çözülmektedir. Bu ilerlemeler ile MS’de 
mikrogliaların birçok farklı rolleri açıklanabilmektedir. Bu amaçla, MS hastalı-
ğının takibinde mikroglialar biyobelirteç olarak kullanılabilir (63).

MİKROGLİA VE HIV/AIDS

Mikroglial hücreler, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Tip 1’in (HIV-1) ana hücre-
sel rezervuarlarından biridir. Bu hücrelerin, ilaç direncinin ortaya çıkmasında 
ve periferik dokularda yeniden çoğalmasında rol oynadığına inanılmaktadır. 
Mikrogliaların HIV-1 ile ilişkili nörobilişsel hastalıkların (HAND) gelişiminde 
rol oynadıkları bilinmektedir. Enfekte olmuş hücrelerin beyinden temizlenmesi 
tedavi açısından çok önemlidir ancak mikroglial hücrelerin ve MSS’ nin özelliği 
gereği enfekte hücrelerin yok edilmesini engeller. Bu durum tedavi açısından 
olumsuzdur (68, 69). Bir çalışmada, HIV-1 beyin makrofajlarında ve mikroglial 
hücrelerde tespit edilmiş ancak, astrositlerde edilmemiştir (70). Hem makrofa-
jların hem de mikroglial hücrelerin HIV-1 enfeksiyonuna duyarlı olduğuna ve 
enfeksiyonu desteklediğine dair kanıtlar mevcuttur (71). HIV serokonversiyon-
dan hemen sonra beyne girer ve beyin makrofajlarını enfekte edip aktive ederek 
kronik nöroinflamasyona neden olur. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, 
insan mikroglialarının HIV-1 enfeksiyonunu, NLRP3’e bağlı şekilde enflama-
tuvar aktivasyon ile indüklediğini göstermiştir (72). HIV-1 ile enfekte olan 
mikroglialar, HIV ile ilişkili demansın (HAD) ortaya çıkmasında rol oynarlar. 
HIV-1 enfekte kişilerin yaklaşık % 50’sinde, antiretroviral tedavi ile engellen-
emeyen bir tür nörobilişsel bozukluk gelişmektedir. Buradaki nöropatogenez, 
beynin yerleşik immün hücreleri olan enfekte mikrogliaların enflamatuar 
yanıtlarına bağlıdır (73).

Son çalışmalarda, yeni bir miRNA-34a-NOD benzeri reseptör C5 (NLRC5) 
-NFkB sinyal yolağının veya metil CpG bağlayıcı protein 2 (MEPC2) -STAT3
yolağının aktivasyonunu içeren HIV-1 Trans-activator of Transcription (TAT)
aracılı mikroglial inflamasyon için yeni mekanizmalar tanımlanmıştır (74).
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Mikroglial nükleotid bağlama alanı lösin bakımından zengin ve pirin içeren 
reseptör 3 (NLRP3)’ ün TAT tarafından aktivasyonu da nöroinflamasyon oluşu-
muna yol açmaktadır (75).

MİKROGLİA VE TÜMÖRLER

Çocuklarda ve yetişkinlerde en sık görülen beyin tümörlerinden biri glioma 
veya astrositomdur. Agresif kötü huylu gliomalı hastalar için cerrahi, 
kemoterapi ve radyasyon bile yetersiz kalmaktadır. Son on yılda, gliomaların 
neoplastik ve neoplastik olmayan çeşitli hücre popülasyonlarından oluştuğu 
kabul edilmektedir. Neoplastik özellik göstermeyen hücreler arasında monosit-
ler kökenli mikroglia ve makrofajlar baskındır(76). 

Neoplastik olmayan hücrelerin çoğu, neoplastik hücre genişlemesi ve isti-
lası için destekleyici bir stroma yaratan, periferik orijinli veya beyin-intrinsik 
mikrogliyayı temsil eden tümör ile ilişkili makrofajlardır (TAM’lar). TAM’lar 
glioma ortamında kanser hücreleri tarafından üretilen faktörlere yanıt olarak 
çok çeşitli büyüme faktörleri ve sitokinler salabilirler. Bu şekilde TAM’lar, tümör 
proliferasyonunu, hayatta kalmasını ve göçünü kolaylaştırır (77).

 MSS üzerine yapılan çalışmalar neoplastik olmayan patolojik koşullarda, 
mikroglianın glioma hücreleri tarafından uyarılan immünosupresyon yoluyla 
tümör proliferasyonunu desteklediğini göstermektedir. 

İmmünohistokimyasal analiz sayesinde, gliomalarda farklı mikroglia tipleri 
gözlenebilmektedir (78).

Son yıllarda beyin mikroglia ve infiltre periferik makrofajların (GAM) yal-
nızca inaktif veya aktif bağışıklık sistemi benzeri hücreler olmadığı ve beyin 
tümörü biyolojisini etkilemek için çok sayıda diğer hücre tipiyle etkileşime gir-
diği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, GAM infiltrasyonu ile klinik bağlantısı 
konusunda fikir birliği yoktur. Yapılan bir çalışmada, tümör çekirdeğindeki 
CD68 +, CD163 + ve CD206 + GAM değerleri ile IDH1R132H-mutant olma-
yan glioblastoma multiforme hastalarının yaşam süresi arasında pozitif bir ilişki 
tespit edilmiştir (79). Bir diğer çalışmada, Iba1 antikoru ile belirlenen mikrog-
lia yoğunluğunun glioma lehine olduğu, GAM’larda CD204 ekspresyonunun 
ise yaşam süresinde kısalma ile direkt ilişkili olduğunu bulmuşlardır (80,81). 
Mikroglial hücreler, gliomların büyümesi ve ilerlemesi için kritiktir. Bununla 
birlikte, mikrogliaların tümör içi davranışı ve tümörle olan dinamik etkileşimi 
hakkında çok az şey bilinmektedir (82).
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SONUÇ

Mikroglia hücreleri, beyinden ve omurilikten oluşan merkezi sinir 
sistemindeki glial hücrelerdir. Makrofajlara benzer bir şekilde bağışıklık 
sisteminde görev almakta olup beyinde meydana gelen bir hasarda dinlenme 
modundan çıkarak aktif hale gelir ve destek görevi yaparlar. Bununla beraber 
mikroglialar bazı psi-kiyatrik bozukluklarda, Alzheimer, Multiple Skleroz, 
Parkinson gibi nörodejen-eratif hastalıkların patogenezinde aktif rol oynarlar . 

Mikrogliyaların yüzeylerinde, farklı hücrelerden gelen tehlike sinyallerini 
tanımlayan özel reseptörler mevcuttur. Bu sinyaller istenmeyen bir durumun 
olduğu alana mikroglia hücrelerini çeker. İnflamasyon nedeniyle  beyinde 
homeostaz bozulduğunda, nöronlar strese girip bu sinyalleri oluşturabilirler. 
Bundan dolayı mikroglialar tarafından fagosite edilmeleri söz konusu olabilir. 
Nöronlar fagosite edilince, diğer nöronlarla aralarındaki sinapslar ortadan kal-
kar. Bu durum beyin fonksiyonlarında aksamalara sebep olabilir. 

Mikroglialar genç nöronların büyümesine yardımcı olarak nöronlar 
arasında doğru bağlantılar kurulmasını sağladıklarından beynin gelişim 
safhasında son derece önemlidirler. Sinaptik budama ile mikroglia hücreleri; 
sinir hücre-leri arasındaki zayıf veya gereksiz olan sinaps bağlantılarını 
ortadan kaldırırken daha güçlü sinaps bağlantılarını korurlar. 

Mikrogliaların tam olarak anlaşılması ve mekanizmalarının çözülmesi 
bir çok hastalığın tedavisinde çığır açacak yeni tedavi yöntemlerinin ortaya 
çıkmasını sağlayacaktır. Bunun için mikroglialar üzerine yeni çalışmaların 
yapılması son derece elzemdir.
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1. GİRİŞ

Çeşitli kanser türlerinin tedavisinde sıkça kullanılan en popüler kanser 
ilaçlarından biri olan Doksorubisin’in (DOX) etkileri ile ilgi her yıl birçok 
çalışma yapılmaktadır. Son 25 yılda özellikle çocukluk çağında görülen 
kanserlerin tedavi edilebilirliğindeki artış, kanser hastalarının hayat kali-
telerinin yükseltilmesi gerekliliğini de ortaya çıkartmıştır. Genital sistem 
organlarından özellikle testis ve ovaryumun kemoterapi ilaçlarına en duyarlı 
organlar olduğu bilinmektedir. Özellikle üreme bakımından olgunlaşmamış 
(prepubertal dönemde) olan çocuklarda kullanılan bu ilacın, ileride çocuk 
sahibi olmak isteyecek bu bireylerde üreme başarısını nasıl etkileyeceğinin 
bilinmesi, yeni tedavi protokollerinin ve hedefe spesifik tedavilerin ortaya 
konması açısından önem taşımaktadır.

Bu bölümde, günümüzde ergenlik öncesi ve sonrası dönemlerde sıkça kul-
lanılan anti-kanser ilaçlarından biri olan DOX’un etki mekanizması, erkek ve 
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dişi genital sistem üzerine olan etkileri ile ilgili bilgiler son yıllarda yapılan gün-
cel çalışmalar kullanılarak bir araya getirilmiştir.

2. DOKSORUBİSİN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

2.1. Doksorubisin

Bir antrasiklin türevi antibiyotik olan DOX en popüler anti-kanser ilaçlarından 
birisidir. Doksorubisin ilk olarak 1969 yılında Streptomyces peucetius var. cae-
sius’dan ekstrakte edilmiştir. Rutin olarak meme, akciğer, mide ovaryum, troid 
kanseri, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma, çoklu miyelom, sarkom, AIDS-i-
lişkili Kaposi sarkomu ve pediatrik kanserleri içeren çeşitli kanserlerin teda-
visinde kullanılmaktadır (1,2,3). Klinik çalışmalar DOX’un gelişimsel toksisite 
(4), nefrotoksisite (5, 6), kardiyotoksisite (6,7) ve nörotoksisite (8) gibi toksisite-
lere neden olduğunu göstermiştir.

Yapılan birçok çalışma ile kanser tedavisi öncesi ve sonrasında hastaların 
üreme başarısı değerlendirilmiştir. Özellikle kanseri yenen, kadınlar ve erkeklerin 
eşleri kendi kardeşleri ile karşılaştırıldığında canlı doğum yapma olasılıklarının 
büyük ölçüde düşük olduğu görülmüştür. Çocukluk çağında kanseri yenen erkek-
lerde yapılan çalışmalarda bu erkeklerin yaklaşık %30’unda kalıcı infertilite görül-
düğü de tespit edilmiştir (9, 10). Ayrıca 2008 yılında yayınlanan bir çalışmada, 
hem erkek hem de kadın kanser hastalarında yardımcı üreme teknolojilerinin 
kullanımının arttığı ve genel popülasyonla karşılaştırıldığında kadın hastaların 
ilk seferde anne olma olasılıklarında önemli bir düşüş olduğu bildirilmiştir (11).

 Son 25 yılda kanser tedavileri sonucunda hayatta kalma oranında artış 
meydana geldiği ve çocukluk çağında uygulanan anti-kanser tedavilerinde 
prognozun pozitif yönde olduğu görülmüştür (12,13,14). Özellikle 2010 yılla-
rının sonlarına doğru çocuk lösemi tedavisi sonucunda hayatta kalma oran-
larında %90’lık bir artış olmasıyla bu kemoterapi tedavilerinin geliştirilmesi 
ihtiyacı doğmuştur (13,15,16). Çünkü hastalara uygulanan kemoterapi ve rad-
yoterapinin normal dokulara da zarar vermesi sonucu hayatta kalan hastaların 
hayat kalitelerinin düştüğü görülmüştür (12,16,17).

2.2. Doksorubisin’in Etki Mekanizması

Doksorubisin’in kanser hücrelerinde nasıl görev yaptığı ile ilgili önerilen iki 
mekanizma bulunmaktadır. Bunlardan ilki, DOX’un DNA’da interkalasyon 
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yaptığı ve topoisomeraz-II aracılı DNA tamirini bozduğu, ikincisi ise serbest 
radikallerin üretilmesi ve bunların hücresel membranlara, DNA ve proteinlere 
zarar vermesi şeklindedir (18,19).

Doksorubisin, kararsız metabolitlerden olan semikinona okside edilir 
ve semikinon reaktif oksijen türlerini serbest bıraktığı süreç sırasında tekrar 
DOX’a dönüşür. Reaktif oksijen türleri; lipid peroksidasyonuna, membran 
hasarına, DNA hasarına ve oksidatif strese yol açarak apoptotik hücre ölüm 
yolaklarını tetikleyebilir (20). Bu yolağı düzenleyebilen aday genler; oksidasyon 
yeteneği olan NADH dehidrojenazlar, nitrik oksit senteazlar, ksantin oksidaz 
ve glutatyon peroksidaz, katalaz ve superoksit dismutaz gibi serbest radikal-
leri deaktive etme yeteneğine sahip genleri içerirler (21,22). Alternatif olarak 
DOX nukleusa girebilir ve DNA hasarı ve hücre ölümü ile de sonuçlanabilecek 
topoisomeraz-II zehirlenmesi meydana getirebilir (19,23). Yolağın bu kısmında 
bulunan aday farmakogenler DNA tamir mekanizmasında ve hücre siklus kont-
rolünde (TOP2A, MLH1, MSH2, TP53 ve ERCC2 genleri) yer alan enzimleri 
içerirler (19).

Doksorubisin birçok hücre tipinde çeşitli mekanizmalar aracılığı ile apop-
tozisi meydana getirir. Doksorubisin, DNA’ya bağlanarak DNA hasarına ve lipid 
peroksidasyonuna yol açan serbest radikallerin oluşumuna neden olur.  Ayrıca 
helikaz ve tropoizomeraz II gibi DNA replikasyonu ve transkripsiyonu için 
önemli olan enzimleri inhibe eder (24). Tüm bu durumlar DOX’a maruz kalan 
hücrelerde transkripsiyon ve/veya replikasyonu, dolayısıyla DNA’nın fonksi-
yonlarını etkiler ve sonuçta hücrenin apoptoza gitmesine neden olur (25).

3. DOKSORUBİSİN’İN ERKEK ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Kemoterapi tedavilerinin fertilite ve gamet kalitesine olan etkileri üreme 
çağında olan hastaların kaygılanmasına neden olmaktadır (26). İnfertilite; 
kanserle mücadele ederken cerrahi müdahale, radyasyon terapisi ya da siste-
mik kemoterapi gören erişkinlerde sıkça rastlanılan bir durumdur (27). Germ 
hücreleri birçok kimyasalın önemli hedefleridir. Germ hücre mutajenleri kim-
yasalın doğasına ve özelliklerine bakılmaksızın gonadlarda, özellikle testisler-
deki hücre popülasyonunu etkiler (28). Uzun yıllardır yapılan çalışmalar radyo 
ve kemoterapinin seri bir şekilde prepubertal ve erişkin testislerinde germinal 
epitel prolifeasyonunu olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir (29,30,31).

Solid ve non-solid malignant tümörlere karşı efektif olarak en çok kulla-
nılan ajanlardan biri olan DOX’un erkeklerde kısa ve uzun dönemli kısırlığa 
neden olduğu bilinmektedir (32,33). Doksorubisin’in hedeflerinden birisi bölü-
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nen hücrelerdeki DNA’dır; ilaç DNA iplikçiklerinin arasına eklenir ve tek iplikte 
kırılma oluşur, böylece G2 hücre fazında hücre döngü blokajı meydana gelir 
(34). Ayrıca DNA, RNA polimeraz ve topoizomeraz II gibi nükleer proteinle-
rin aktivitesini inhibe eder (35). Bununla birlikte kromozom stabilitesinde ve 
transkripsiyonunda yer alan önemli bir molekül olan DNA metiltransferaz-1’e 
apoptozisi indükleyerek etki ettiği tespit edilmiştir (36). Klinik ve deneysel çalış-
malar DOX’un testiküler toksisiteye neden olduğunu göstermiştir (16,37,38). 
Spermatogenezis, ilk olarak farklılaşmamış spermatogoniaların bölünmeleri 
ile başlayan, bunların çoğalarak ve farklılaşarak spermatozoayı meydana getir-
mesi ile de son bulan bir süreçtir. Kardeş hücreler, farklılaşmış spermatogoni-
alar olarak spermatogenezise girerler ve mitotik olarak bölünürler (39, 40). Bu 
spermatogoniaların farklılaşması morfolojik olarak A1-A4, orta (intermediate) 
ve tip B olarak tanımlanır. İki mayotik bölünme sonrası haploid spermatidler 
meydana gelir ve morfolojik değişimlere uğrayarak spermatozoaları meydana 
getirir (40,41). Yapılan bir çalışmada erişkin bir fareye düşük dozda (vücut ağır-
lığının 1mg/kg kadarı) verilen DOX’un bile germ hücrelerini, esas olarak da 
A1-A4 spermatogoniaları hedef aldığı bildirilmiştir (42). Dahası DOX’un tip B 
spermatogonia hücrelerine ve uygulama takvimine göre primer spermatositlere 
zarar verdiği gösterilmiştir (41,42).

Vendramini ve ark. (2012) 30 günlük prepubertal dönemdeki erkek ratlara 
DOX (5mg/kg) uygulamış, uygulamadan 64 gün sonra sakrifiye etmiş, semini-
fer tubullerin histopatolojisine ve çeşitli sperm parametrelerine bakmışlardır. Bu 
ratlarda farklı derecelerde seminifer tubul hasarı ve seminifer epitelyum yük-
sekliğinde azalma tespit edilmiştir. Doksorubisin uygulamasının özellikle tunika 
albugineya yakın olan tubullerde daha güçlü bir hasar meydana getirdiği görül-
müştür. Buna ek olarak sperm konsantrasyonunda ve motilitede düşüş, sperm 
anomali oluşumunda artış, sperm DNA zincir kırılma yüzdesinde ve sperm kro-
matin denatürasyon seviyesinde de artış olduğunu göstermişlerdir (14).

4. DOKSORUBİSİN’İN DİŞİ ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Doksorubisin kullanan kadınların ve onların çocuklarının kanser tedavisi 
süresince ve sonrasında karşılaştıkları gelişimsel problemler göz ardı edilemey-
erek, DOX uygulamasının ovaryum ve oosit toksisitesine neden olması ile ilgili 
birçok çalışma yapılmıştır (10,43).

Canlılarda doğumla birlikte ovaryumlarda bulunan foliküllerin içerdiği 
germ hücre sayısı (oositler) sabittir. Bu primordiyal foliküller, prenatal dönemde 
mayotik beklemede (meiotic arrest) etrafları yassı granuloza hücreleri ile çevrili 
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olgunlaşmamış oositlerden meydana gelirler (44). Farelerde yapılan çalışma-
larda; DOX’un gonadotoksik etkisini, fare ovaryumlarında sınırlı sayıda bulu-
nan primordiyal oositlerde apoptozisi indükleyerek oosit miktarını ve oositlerin 
hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde düşürerek gösterdiği belirtilmiştir 
(45,46,47). Ovule olmuş fare oositleri DOX’a maruz kaldıklarında ikinci mayoz 
bölünmenin metafaz evresinde bekledikleri (arrested) (45), kromozomlarda 
kondensasyon ve fragmentasyonu indüklediği aynı zamanda sitoplazmik frag-
mentasyonun meydana geldiği görülmüştür (45,46). Germinal vezikül (GV) ve 
metafaz II oositlerinin DOX’a karşı duyarlılıklarının farklı olduğu, her evredeki 
oositte görülen apoptotik cevap yoğunluğundaki farklılık ile ortaya konmuştur. 
Buna göre kan-folikül bariyerini geçerek direkt olarak GV oositlerini etkileyen 
DOX’a karşı GV oositlerinin daha hassas olduğu bildirilmiştir (43). Doksoru-
bisin’in oositlerde, kromozomlar üzerine bilinen etkisi ile birlikte endoplazmik 
retikulum stresini indüklediği, hücre içi Ca+2 değerlerinde olası artış meydana 
getirdiği ve hücreyi apoptozise götüren toksik etkisini mitokondri aracılığı ile 
açığa çıkardığı bildirilmiştir (43).

Yapılan çalışmalarda DOX’un akut olarak ovaryum toksisitesini indükle-
mesi sonucunda ovulasyon oranında meydana gelen dramatik düşüşün son-
raki fazlarda kısmi olarak iyileştiği ve bir aylık tedaviyi takiben primordiyal ve 
sekonder folikül sayısında önemli ölçüde düşüş olduğu, histopatolojik değer-
lendirmelerle gösterilmiştir (10).

Doksorubisin’in farelerde erken embriyo gelişimi üzerine olan etkileri ilk 
olarak Wang ve ark. (2012)’nın yaptıkları çalışma ile tanımlanmıştır. Yaptık-
ları bu çalışmada, fare embriyoları 20 saat DOX’a maruz bırakıldıklarında ilacın 
sitoplazmik fragmentasyon, DNA kondensasyonu ve hücre iskeletinde bozul-
malara neden olduğu tespit edilmiştir. Doksorubisin’in DNA tamiri ve apopto-
zisde yer alan genlerin ekspresyonunu değiştirdiği ve erken embriyonik gelişimi 
engellediğini buna bağlı olarak DOX’un DNA sentezi ve tamirini etkilediğini 
öngörmüşlerdir. Ayrıca DOX’un apoptozisi upregüle ederek erken embriyonik 
gelişimi baskıladığı sonucuna varmışlardır. Bu çalışmada DOX’un oositlerde 
hücre iskeletine olan etkisi incelenmek üzere aktin ve mikrotubuller değerlen-
dirilmiş ve deney grupları kontrol grupları ile karşılaştırıldığında deney grubu 
embriyolarda kortikal aktin boyamanın azaldığı ve dağınık şekilde olduğu da 
görülmüştür (25).

Yapılan çalışmalarda, tedavi protokollerinde DOX bulunan kadınlarda 
amenore insidensinin artığı ve hastanın yaşı ile DOX’un olumsuz etkisi 
arasında sıkı bir korelasyon olduğu görülmüştür. Doksorubisin ile tedavi gören 
yaşları 40 ile 49 arasında olan kadınlarda %96 oranında amenore görülürken 
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alkilleyici ajanları içermeyen bir kemoterapi tedavisi gören genç kadınlarda 
toplam amenore görülme oranının ise <%10 (48,49,50) ile %34 (51,52) arasında 
değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.

Yukarıda da bahsettiğimiz Vendramini ve ark. (2012) yaptığı çalışmanın 
diğer bir kısmında da DOX uygulaması sonucu hasar görmüş gametlere sahip 
erkek ratlar, fertil dişiler ile çiftleştirildiğinde DOX’un yavrunun gelişimini de 
olumsuz yönde etkileyebildiği gösterilmiştir. Yine bu çalışmada embriyonik gün 
(E) 2.5’a göre E 4.5’da embriyo fragmentasyonunda artış gözlemlenirken, kont-
rol grubu ile DOX uygulanan grup karşılaştırıldığında implantasyon oranında 
da düştüğü belirtilmiştir (14). Bu ilacın spermde meydana getirdiği DNA hasarı 
sonuncunda ciddi erken embriyo kayıplarına sebep olması ileride anne baba 
olmak isteyen bireyler için, ilacın güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılama-
yacağı konusunda kaygıların oluşmasına da neden olmuştur. İlginç bir şekilde 
DOX’un meydana getirdiği sperm hasarının gebeliğin ilerlemesini engelleme-
diği ancak bu tür tedavileri gören erkeklerle çiftleşen annelerin taşıdığı embri-
yoların bazı seviyelerde DNA hasarı taşıyabileceğini öngörmüşlerdir (14).

Kemoterapiye benzer şekilde sonuçları olan radyoterapide, radyasyona 
maruz kalınması sonucu hasar gören spermlerin, hasar derecesine bakılmaksı-
zın oositleri dölleme yeteneği, yapılan çalışmalarla değerlendirilmiştir. Ahmadi 
ve Ng (1999) yaptıkları çalışmada gamma radyasyona maruz kalan sperme 
sahip babaların embriyoları ile kontroller karşılaştırıldığında blastosist gelişi-
minin düştüğünü tespit etmişlerdir (53). Fertilizasyondan hemen sonra oosit 
mekanizmasının spermle gelen genomik lezyonları tamir edebildiği bilinmekte-
dir (54). Bununla birlikte, DNA hasarının devamlılığını sürdürebildiği, böylece 
düşüklere neden olabildiği ya da doğum sonrası çocuklarda kanser oluşumunu 
artırabildiği de görülmüştür (55). DNA hasarlı olan spermin fertilizasyon ve 
embriyo gelişimi üzerine etkileri hakkında yapılan çalışmalarda, embriyolarda 
düşük yarıklanma oranı, blastosist oluşturma potensiyelinde düşüş olduğu bil-
dirilmiştir (56). Ayrıca Qui ve ark (1995), spermde bulunan DNA hasarının 
erken embriyonik ölümlerin artışı ile ilişkilendirilebileceğini ifade etmiştir 
(56,57,58). 

4. SONUÇ

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın verilerine göre, 2018’de dünya çapında 
17 milyon yeni kanser vakası ve 9,5 milyon kanser ölümü bildirilmiştir. Ameri-
kan Kanser Derneği’nde yayınlanan “Kanser İstatistikleri, 2020” adlı makalede 
ABD’de 2020 yılında toplam 1,806,590 yeni kanser vakası bulunduğu, her gün 
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yaklaşık 4.950 yeni vaka ve 1.600’den fazla hastanın hayatını kaybettiği belirtil-
miştir. Her yıl milyonlarca insan kemoterapi görmektedir. Bu bölümde verilen 
bilgiler ışığında geçmişinde doksarubisin ile tedavi görmüş bireylerin fertilite 
ve sağlıklı bir gebeliği sürdürmede problem yaşayabilecekleri öngörülmek-
tedir. Kanser türlerinin tedavisinde sıkça kullanılan bu kemoterapötik ajanın 
genital sisteme olan potansiyel yan etkilerinin bilinmesi sayesinde, hastaların 
bu yan etkilere karşı önlem alabilmesi ve böylece ilacı kullanan bireylerin tedavi 
sonrası yaşam kalitelerinin yükseltilebileceği düşünülmektedir.
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GİRİŞ

Myeloproliferatif hastalıklar ilk olarak William Dameshek tarafından, 1951 
yılında kronik myeloid lösemi (KML), polisitemia vera (PV), primer myelo-
fibrozis (PMF), esansiyel trombositemia (ET) olarak sınıflandırılmıştır 1,2. 
Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2011 yılında hastalık yerine 
neoplazi ifadesini kullanarak   ‘Miyeloproliferatif neoplazileri’  (MPN),  BCR-
ABL1 pozitif kronik myeloid lösemi, PV, PMF, ET, kronik nötrofilik lösemi, 
kronik eozinofilik lösemi, mastositoz ve sınıflandırılmayan miyeloproliferatif 
neoplazmalar olarak yeniden tanımlamıştır3,4,5. Bunlardan PV, ET ve PMF BCR-
ABL1 (Philadelphia kromozom) negatif MPN (Ph- MPN) olarak veya 
klasik form MPN olarak bilinmektedir6.
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MPN’ lerde gözlenen fenotipik özelliklerin hematopoietik hücre sinyalleşme 
sürecindeki bozukluklardan kaynaklandığı literatürde bildirilmektedir. Hema-
topoietik progenitörlerin PV, ET ve PMF’ deki çeşitli büyüme faktörlerine aşırı 
duyarlı olduğu belirlenmiştir7. Bunlara tirozin kinazları veya ilgili molekülleri 
etkileyen genetik yeniden düzenlemeler (rearrangement) veya mutasyonlar 
neden olmaktadır8. MPN’ li hastaların değerlendirilmesinde moleküler belir-
teçlerin önemi her geçen gün artmaktadır. 

1. JANUS KİNAZ 2 (JAK2) GENİ MUTASYONLARI

İnsan genomu yaklaşık 518 protein kinaz içerir. Kinazlar, hücresel yolların 
çoğunun, özellikle de sinyal iletimi ile ilgili olanların düzenlenmesinde 
önemlidir. Protein tirozin kinazlar (PTK’ler), daha geniş bir protein kinaz 
sınıfının bir altgrubudur. Prensip olarak PTK’ lar, reseptör tirozin kinazlar 
(RTK’ ler) ve reseptör olmayan tirozin kinazlar (nRTK’ ler) olmak üzere iki 
sınıfa ayrılabilir9. 

Janus kinaz (JAK) bir nRTK ailesidir. JAK’ lar, etkilerini JAK-STAT yolunda 
sinyal dönüştürücü ve transkripsiyon aktivatörü (STAT) olarak adlandırılan 
transkripsiyon faktörlerini daha fazla fosforile ederek uygular. JAK-STAT yolu, 
büyüme faktörlerinin ve sitokin reseptörlerinin hücre içi sinyallere dönüştür-
düğü majör mekanizmalardan biridir. Bu mekanizma proliferasyonu, farklılaş-
mayı, göçü, apoptozu ve hücre sağkalımını düzenler 6,9. Bu yolun aktivasyonu, 
MPN’ lerin patogenezinde rol oynamaktadır. 

JAK’ ların üyeleri JAK1, JAK2, JAK3 ve Tyk2’ dir. JAK1, JAK2 ve TYK2, 
memeli hücrelerinde yaygın olarak eksprese edilirken, JAK3 ekspresyonu hema-
topoietik hücreler ile sınırlıdır. Hücre büyümesi, hayatta kalması, gelişimi ve 
çeşitli hücrelerin farklılaşması için gereklidirler ve bağışıklık ve hematopoietik 
hücreler için kritik öneme sahiptir. Tyk2, JAK1, JAK2 ve JAK3 genleri sırasıyla 
19p13.2, 1p31.3, 9p24 ve 19p13.1 kromozomal bölgelerde lokalizedir10. JAK’ lar, 
Janus homoloji domainleri JH1-7 olarak adlandırılan yedi homoloji bölgesine 
sahiptir. JH1 domaini katalitik olarak aktifken JH2 domaininin inaktif olduğu 
düşünülmektedir. Normal regülatör işlevlerde önemli olan JH2 domaini, JAK2 
aktivitesinde negatif otoregülasyon rolü oynar. JH2 domainindeki mutasyonlar, 
kinaz aktivitesi üzerinde hem negatif hem de pozitif etkiler göstermiştir. JAK2, 
25 ekson ve proteini 1132 amino asit içerir. Eritropoietin, trombopoietin ve 
interlökinler gibi sitokin ligandları bir sitokin reseptörüne bağlandığında, JAK2 
proteini daha sonra tirozin fosforilasyonunu katalize ederek reseptörün sitop-
lazmik domaini ile etkileşime girer ve ardından STAT5, STAT3, RAS-MAPK ve 
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PI3K-Akt sinyal yolakları ile yapısal sinyallemeyi indükler ve miyeloid progeni-
törlerin gen ekspresyonunu, proliferasyonunu ve farklılaşmasını düzenler6.

1.1.JAK2 V617F Mutasyonu

JAK2 V617F, JAK2 ekson14’ ü içeren somatik bir mutasyondan kaynaklanır 
ve bu durum, 1849. (g.1849 G>T) pozisyonda nükleotid değişikliğine ve 
kodon 617’ de valinin yerine fenilalaninin  geçmesine yol açar 11. Mutasyon 
JAK2 molekülünün psödokinaz JH2 domaininde meydana gelir ve JH1 kinaz 
domaininin otoinhibisyonuna neden olur6,12,13. 

JAK2 V617F mutasyonunun, kromatin yapısındaki değişiklikleri indük-
leyerek ve DNA hasarına karşı apoptotik yanıtı azaltarak gen ekspresyonunda 
genetik kararsızlığa neden olduğu gösterilmiştir. Bunlar, malign dönüşümlere 
yol açan genetik lezyonların birikimini artırabilen mekanizmalardır4. 

JAK2 V617F, BCRABL1-negatif MPN’ lerde görülen en yaygın mutasyondur. 
PV hastalarının çoğunda (%95) ve ET’ de yaklaşık olarak %50-70 ve PMF’ de 
ise  %40-50 oranlarında JAK2 V617F mutasyonu tespit edilmektedir6. Bununla 
birlikte miyelodisplastik sendrom (MDS)/MPN (örneğin, ring sideroblastlar 
ve trombositoz ile refrakter anemi) olan bazı hastalarda 14,15,16 nadir olarak da 
primer akut miyeloid lösemide (AML), MDS veya kronik miyeloid lösemide 
görülmektedir 17,18,19,20.

JAK2 V617F-pozitif MPN, tanı anında ileri yaş (ET ve PMF), daha yüksek 
hemoglobin seviyesi (ET ve PMF), lökositoz (ET ve PMF) ve düşük trombosit 
sayısı (ET) ile ilişkilendirilmiştir21.

1.2. JAK2 Ekson12 Mutasyonu

JAK2 ekson12 mutasyonları, JAK2 V617F-negatif olan PV hastalarında görül-
mekte olup ilk olarak 2007 yılında tanımlanmıştır22. JAK2 ekson 12 mutasyonları, 
çoğunlukla yüksek oranda in-frame delesyonlar, nokta mutasyonları ve duplikas-
yonları içerir (p.N542-543del, p.E543-D544del, p.K539L, p.F537-K539delinsL, 
p.H538-p.K539delinsL, p.H538QK539L, p.V536-1546dup11, p.F537-
1546dup10+F547L,  p.R541 E543delinsK ve p.I540  E543delinsMK)23,24,25.

JAK2 ekson12 mutasyonu bakımından pozitif olan PV hastaları genellikle 
mutasyon için heterozigottur ve baskın olarak eritroid miyelopoez, subnor-
mal serum eritropoietin seviyesi ve tanıda daha genç yaş ile karakterize edilir. 
Bu hastaların klinik seyri, JAK2 V617F pozitif PV’ li hastalara benzer olarak 
görülmektedir26,27.
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2. KALRETİKULİN GENİ MUTASYONLARI

2.1 Kalretikülin Proteini

Kalretikülin (CALR) proteini, hücre içi, hücre yüzeyi ve hücre dışı bölgelerde 
lokalize olan multifonksiyonel bir proteindir. Antijen işleme ve adaptif bağı-
şıklık sistemi, hücresel proliferasyon, hücre adhezyonu ve apoptotik hücrelerin 
fagositozu dahil olmak üzere çok çeşitli biyolojik süreçleri düzenler28. 

Bu protein üç ana yapısal domain içerir.

1. N terminal domain,  diğer proteinler ve C terminali ile
etkileşimlerden sorumludur 28.

2. P domaini, prolin açısından zengin bir bölgedir29. Bu domain,
yüksek afiniteli kalsiyum bağlayan bir bölge içerir30. Ayrıca birkaç
prolin (P), glutamik asit (E), serin (S), threoin (T) açısından zengin
bölgeler ve bir nükleer lokalizasyon sinyali içerir 31.

3. C terminal domain, asidik amino asitler açısından zengindir ve çok
sayıda kalsiyum bağlama bölgesi içerir 29. Bu domain, endoplazmik
retikulum içindeki kalsiyum seviyelerini düzenler. Bu terminal,
dört amino asitli lizin (K), aspartik asit (D), glutamik asit (E), lösin
(L) (KDEL) motifi içerir 30.

Kalretikülin proteininin biyolojik fonksiyonları

İntracelluler

CALR, endoplazmik retikulumun lümeni içinde önemli bir kalsiyum bağlayıcı 
protein görevi görür. Endoplazmik retikulumda bulunan kalsiyumun %50’ 
den fazlasını bağlar30. Bunu yaparken, yeni sentezlenen proteinlerin doğru 
bir şekilde katlanarak proteinlerin gerekli hücre içi işlevlerini yerine getirme-
sini sağlar. CALR proteininin p53 ekspresyonunu, lokalizasyonunu ve işlevini 
düzenlediği belirlenmiştir30,31. CALR proteininin, yeni sentezlenen glikoprote-
inlere bağlandığı, böylece agregasyonu önlediği ve doğru protein katlanmasını 
ve sonraki işlevi kolaylaştırdığı endoplazmik retikulumun içinde bir moleküler 
şaperon olarak hareket ettiği keşfedilmiştir32.
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Extracelluler
Endoplazmik retikulumun dışında, hücre yüzeyinde ve sitozol içinde de 

CALR proteini tespit edilmiştir32. Burada, hücre adhezyonunda hayati öneme 
sahip iki transmembran protein olan N-kadherin ve vinculin ekspresyonunu 
modüle eder. Ayrıca steroid reseptörlerinin ve diğer transkripsiyon faktörlerinin 
transkripsiyonel aktivitesini düzenler31. CALR proteininin erken bozulmasının 
embriyonik olarak ölümcül olabileceği, ventriküler duvar kalınlığında azalma ve 
ventriküler duvarlar içinde intertrabeküler girintiler gösterdiği belirlenmiştir33.

2.2 CALR Geni 

CALR proteini, insanlarda CALR geni tarafından kodlanır. CALR geni 19. 
kro-mozomda lokalizedir. Bugüne kadar CALR1 ve CALR2 olmak üzere iki 
adet CALR geni tanımlanmıştır. CALR2 geninin işlevi henüz tam olarak 
bilinmemektedir. İnsanlarda, CALR geni 4,6 kb genomik DNA’yı kapsar ve 
dokuz ekson ve sekiz introndan oluşmaktadır31. 

CALR geninin mutasyonları

2005 yılında JAK2 V617F mutasyonunun keşfedilmesinin ardından yapılan 
çalışmalar ile miyeloproliferatif neoplazmların moleküler patogenezi hakkın-
daki bilgiler artmaya başlamıştır. 2013 yılında, Nangalia ve Klampfl tarafından 
yürütülen iki ayrı çalışmada, JAK2 ve MPL mutasyonları bakımından negatif 
olan PMF ve ET hastalarının % 70-84’ ünün CALR geninde ekson 9’ unun 
etkilendiği tespit edilmiştir34,35,36.

Bugüne kadar 50’ den fazla CALR mutasyonu tespit edilmiştir. Ancak 
tespit edilen en yaygın mutasyon türleri, 52 bp’lik delesyondan kaynakla-
nan tip1 mutasyon (p,L367fs*47) ve 5 bp’ lik bir TTGTC insersiyondan kay-
naklanan tip2 mutasyon (p.K385fs*47)’ dur31,37,38.  Hastaların %45-53’ ü tip1 
mutasyonlarını ve %32-41’ i  ise tip2 mutasyonlarını içermektedir. Her iki tür 
mutasyon da çerçeve kaymasına neden olur39. Tip1 mutasyonlar, tüm nega-
tif yüklü amino asitleri ortadan kaldırır38. C terminalindeki negatif yükün 
ortadan kalkmasıyla, Ca+2 bağlanma fonksiyonları bozulur ve KDEL motifi 
kaybolur; bu nedenle, mutant CALR, subcelluler lokalizasyonun değişmesine 
neden olabilir35,38,40.
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Primer myelofibroziste CALR

PMF’li hastalarda CALR mutasyonları, JAK2 veya MPL mutasyonları pozitif 
hastalara  kıyasla daha iyi sağkalım göstermektedir41. CALR del52 muta-
syonunun PMF’ de ET’ den daha sık olduğu belirlenmiştir33. PMF’ de CALR 
mutasyon sıklıkları %25 ile %35 arasında olup, CALR mutant hastaların %80’ 
inin tip1 ve %11’ inin tip2 mutasyonlarını taşıdıkları tespit edilmiştir35,41,42. 
CALR mutasyonları ile başvuran PMF’ li hastalar genellikle erkektir ve daha 
genç yaştadır. JAK2 ve MPL mutasyonları olan hastalara kıyasla daha yüksek 
hemoglobin, lökosit sayısı, trombosit sayısı ve daha iyi bir genel sağkalım 
oranına sahiptir31,40,43. 

Esansiyel trombositemide CALR

ET’ de CALR mutasyonlarının sıklığı %15 ile %24 arasında değişmektedir 44. ET 
hastalarında CALR mutasyonlarının  tip1, 52 bp’lik bir delesyon (p.L367fs*46) 
ve tip2, 5 bp TTGTC insersiyon (p.K385fs*47) varyantlarına sırasıyla %46 ve 
%38 sıklıkla rastlanmaktadır42. 

CALR mutant ET hastalarının, JAK2 mutant ET hastalarına göre erkek, 
daha genç, daha yüksek trombosit sayısı, daha düşük lökosit sayısı, daha düşük 
hemoglobin ve daha düşük kardiyovasküler komplikasyon insidansı ve tromboz 
riski olduğu belirlenmiştir43,45,46.

3. MYELOPROLİFERATİVE LEUKEMİA VİRUS (MPL) GENİ
MUTASYONLARI

MPL geni, 1p34 kromozomunda lokalize olup trombopoietin reseptörünü 
kodlar 10,47. MPL mutasyonlarının hepsi ekson10’ da yerleşiktir ve 2 amino 
asidin etkilenmesine neden olan beş MPL mutasyonu bildirilmiştir. Bunlar; 
W515L, W515K, W515A, W515R ve S505N mutasyonlarıdır. En yaygın 
mutasyonlar ise W515L ve W515K’dır. MPL W515L, MPN ile ilişkili en sık 
görülen MPL mutasyonu olmasına karşın, MPL S505N mutasyonu ise ilk 
olarak kalıtsal trombositozda tanımlanmakla birlikte nadir olarak sporadik 
vakalarda da bildirilmiştir.47,48 MPL mutasyonları, ET hastalarında %3 ve 
PMF hastalarının %5-10’ un da görülmektedir.47

MPL-mutant ET, ileri yaş, daha düşük hemoglobin seviyesi, daha yüksek 
trombosit sayısı, mikrovasküler semptomlar ve daha yüksek tanı sonrası arteriyel 
tromboz riski ile ilişkilendirilmiştir49,50. MPL-mutant PMF ise kadın, ileri 
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yaş, düşük hemoglobin seviyesi ve transfüzyona bağımlı olma olasılığının daha 
yüksek olması ile ilişkilendirilmiştir51.

SONUÇ

JAK2 V617F, JAK2 ekson12, MPL ekson10 ve CALR mutasyonları BCR-
ABL1 negatif neoplazilerin tanı kriterlerinin bir parçası olmakla birlikte bu 
neoplazilerin tedavi sürecinde de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bununla 
birlikte, hücre içi sinyal yolakları, DNA metilasyonu, onkogenler ve tümör 
supressorler gibi ek faktörler de MPN’ lerin genetik temelinin karmaşıklığını 
arttırmaktadır. BCR-ABL1 negatif MPN fenotipini etkileyen çeşitli faktörlerin 
genetik temelini açıklamaya çalışan ve BCR-ABL1 negatif MPN’ lerdeki diğer 
birçok mutasyonun rolünü araştıran çalışmalar devam etmektedir. Mevcut bul-
gular, BCR-ABL1 negatif MPN’ lerin patogenezinde birkaç yolun birlikte 
çalıştığını vurgulamaktadır. Bu nedenle, bu fenotipik belirleyicilerin tam rolünü 
doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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1. GIRIŞ

Triyaj kelimesi Fransızcada seçmek, sıraya koymak, sınıflamak anlamlarına 
gelen “trier” kelimesinden türetilmiştir. Tarihi süreçte tarım ürünlerinin değer-
lendirilmesi için kullanılan bu kelime, günümüzde önemli bir sağlık uygula-
ması ile özdeşleşmiştir (1). İlk uygulaması Napoleon Bonaparte dönemindeki 
Fransız-Rus savaşı sırasında yapılan triyajın, günümüzde geniş bir uygulama 
alanı bulunmaktadır. Kullanıldığı duruma göre acil servis triyajı, olay yeri 
triyajı, askeri triyaj, hasta yatışlarında triyaj ve afet triyajı gibi çeşitleri bulun-
maktadır (2).

Afetler insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, 
insanların günlük yaşantısını ve eylemlerini durduran ya da kesintiye uğratan, 
normal yaşantıyı devam ettirmek için imkânların yetersiz kalmasına yol açan 
olaylardır (3). Afetlerde, sağlık hizmetlerinin kapasitesini aşan ve hizmet sunu-
munu kesintiye uğratan çok sayıda kritik hasta veya yaralı söz konusudur. 
Ayrıca diğer çoklu kaza/yaralanmalardan farklı olarak ambulans sayısı, perso-
nel ve tıbbi donanım gibi müdahale kaynakları çoğu kez gereksinimi karşılaya-
cak düzeyde değildir (4). Afet durumunda olay yerine ulaşım ve olay yerinden 
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hasta ve yaralıların tahliyesi, yolların kapanması nedeniyle geçici bir süre için 
de olsa mümkün olmayabilir. Tahliye ve yardım süresi kesin olarak bilinemez ve 
bu süre oldukça uzun olabilir. Bu nedenle, kritik durumdaki hasta ve yaralıların 
zaman kaybetmeden tanımlanması, saha şartlarındaki imkânlar ölçüsünde 
yönetilmesi ve öncelikli olarak naklinin gerçekleştirilebilmesi için basit ve hızlı 
bir triyaj uygulanması gerekir (5).

Afet triyajı “ durumu en acil olup müdahaleden en fazla yarar görebilecek 
olanlara öncelikli olarak bakım verilmesi ve en fazla sayıda yaralının hayatta 
kalmasını” sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir (6). Afet triyajı sınıflandırma 
ve önceliklendirme bileşenlerine sahip olması bakımından bilinen acil servis 
triyajı ile benzerlik taşımaktadır. Bununla birlikte afet triyajını acil servis triya-
jından ayıran belirgin farklılıklar vardır (1,2). Afet triyajı bireyin sağ kalımından 
ziyade kitlenin/toplumun sağ kalımını sağlamaya odaklanır. Bu yönüyle afet tri-
yajı rutin acil servis triyajından farklıdır (7). Ayrıca acil servis triyajında hayatta 
kalma olasılığı düşük olsa dahi, ilk müdahale edilmesi gerekenler, durumu en 
kritik olan hastalardır. Afet triajında ise hayatta kalma şansı düşük olanlar en 
son bakım verilmesi gereken grubu oluşturur (4,7). 

2. AFET TRİYAJININ TARİHÇESİ

Afet triyajının tarihsel gelişiminde savaşlar önemli ölçüde etkili olmuştur 
(8). Tarihte ilk triyaj uygulaması Napolyon ordusunda baş cerrah olan Baron 
Jean-Dominique Larrey (1766-1842) tarafından gerçekleştirilmiştir. Askerlerin 
hayatta kalması için erken cerrahi müdahalenin öneminin farkında olan Larrey, 
savaş alanından tahliye edilen askerlerin askeri rütbeden ziyade yaralanma-
larının ciddiyetine göre tedavi edilmesi gerektiğine dair kurallar içeren “triyaj” 
sistemini geliştirmiştir (4). 

Triyajda bir sonraki dönüm noktası İngiliz kraliyet donanmasından amiral 
John Crawford Wilson’ın çalışmaları olmuştur. Larrey’in kullandığı triyaj siste-
minde tüm ciddi vakalar aynı seviyede ele alınırken Wilson yaralıların aciliyet 
seviyesini hafif, ciddi ve ölümcül olmak üzere üç kategoriye ayırmıştır. Böylece 
triyajda ilk ciddiyet düzeyi sınıflandırması yapılmıştır. Ayrıca “Bir vaka umut-
suzsa veya kişi görünüşte ölüyorsa, o zaman müdahale faydasız olur” kuralını 
getirerek “ölü/ölmekte olan” triyaj kategorisinin temelini oluşturmuştur (8,9). 

Afet triyajının gelişimi savaşlarla birlikte devam etmiştir. Amerikan iç 
savaşında (1861-1865) “triyaj” ilk kez tıbbi bir terim olarak kullanılmıştır. Bu 
savaşta Jonathan Letterman tarafından kullanılan triyaj ile binlerce askerin 
hayatının kurtarıldığı kayıtlara geçmiştir (10). Birinci Dünya Savaşında, maki-
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neli tüfekler gibi ölümcül yaralanmalara yol açabilecek silahların kullanılması, 
çok sayıda askerin ağır yaralanmasına neden olmuştur. Bu durum, savaş cer-
rahlarını triyaj kurallarını uygulamaya ve geliştirmeye itmiştir. Sonuç olarak 
günümüzde de afet triyajının amacı olarak kabul edilen “en çok sayıda kişi için 
en iyisi” kavramı doğmuştur (2,4,8).

İkinci Dünya Savaşı›nda kimyasal silahlar, tanklar ve hava kuvvetlerinin 
devreye girmesiyle birlikte savaş alanlarındaki ağır yaralı sayısı önemli ölçüde 
artmıştır. Bu savaşta triyaj, “tıbbi kaynakların yaralı veya hasta olanlardan ziyade 
savaşabilen askerler için yönlendirilmesi” kuralına göre uygulanmıştır  (2,8). Kore 
ve Vietnam Savaşlarında yaralıların cepheden tahliyesi için ilk kez helikopterler 
kullanılmıştır. Çok ağır yaralılar yakındaki hastanelere tahliye edilmiş; verimli 
ve hızlı tahliyenin bir sonucu olarak, genel hastane ölüm oranı Kore savaşında 
%2,5'e, Vietnam savaşında %2,6’ya düşürülmüştür (11,12). Bu savaşlarda yara-
lıların hızlı naklinin önemi anlaşılmıştır. Ayrıca ulaşımın gelişmesi ve modern 
savaşlarda insan gücüne bağımlılığın azalması sayesinde afet triyajında yaralı ve 
hastalar için hangi sağlık tesisinin ve hangi nakil yönteminin uygun olduğuna 
karar verilmesi önem kazanmıştır. Böylece afet triyajının kapsamı olay yerini ve 
nakil sağlanan sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişlemiştir (6,13).

3. AFET TRİYAJININ AŞAMALARI

Afet triyajı hasta ve yaralıların olay yerinden, kesin tedavinin uygulanacağı 
merkeze nakledilme yolculuğu boyunca belirli aşamalarda pekiştirilen dinamik 
bir süreçtir. Bu aşamalar birincil triyaj, ikincil triyaj ve üçüncül triyaj olarak sıra-
lanabilir (Şekil 1) (14). Birincil, ikincil ve üçüncül triyaj sürecinde her bir aşama-
dan bir sonrakine geçişte hastanın bakım yükünü ve genel bakım ihtiyacını en 
aza indirerek, afet durumlarındaki kıt kaynakların adil paylaşımı ve olay yeri ile 
sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması amaçlanır (15).

Şekil 1. Afet triyajının aşamaları (13,14)

Birincil triyaj olay yerinde kurtarma ve nakil önceliğinin belirlenmesi işlem-
lerini kapsar. İkincil triyaj, hasta/yaralı sağlık kuruluşuna ulaştırıldığı ilk 
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anda yapılan triyajdır. İkincil triyaj genellikle acil servis hekimleri tarafından 
yapılır. Bu aşamada hasta/yaralı tedavi alanına alınarak ilk girişimler yapılır 
ve kesin tedavi için başka bir üniteye gönderilmesi gerekip gerekmediğine 
karar verilir. Üçüncül triyaj cerrahlar ya da yoğun bakım hekimleri tarafın-
dan yapılır ve ameliyat ya da hastaneye yatış için önceliğin belirlenmesini 
içerir (13).  

Afet durumlarındaki triyaj süreci sağlık kuruluşlarına nakil 
gerçekleştirildikten sonra, olağan durumlarda işlemekte olan prosedürden 
önemli bir farklılık göstermez. Dolayısıyla afet triyajını diğer acil durum tri-
yajlarından ayıran temel nokta, sahadaki hasta yönetimi ve vakaların sağlık 
kuruluşuna tesliminde geçerlidir (1,2). 

4. AFET TRİYAJI NE ZAMAN UYGULANMALIDIR?

Genel olarak kitlesel acil durumlar yerel sağlık hizmeti kaynakları üzerinde 
önemli bir baskı oluşturur ancak yerel sağlık hizmeti kapasitesini aşmaz. Bu 
gibi durumlarda sağlık hizmeti kaynaklarının kıtlığı söz konusu olmaz ve 
kaynak paylaşımına nadiren gerek duyulur. Etkilenen çoğu hasta ve yaralıya 
en iyi düzeyde tıbbi tedavi sağlanabilir (2,4). Bununla birlikte gerek insan kay-
naklı gerekse doğal afet durumlarında, gereksinim duyan herkes için yeterli 
tıbbi kaynak olmayabilir. Bu durum geleneksel bakım standartlarını sürdür-
meyi zorlaştırır, hatta imkânsız hale getirebilir (8). Örneğin COVID-19 pan-
demisi sırasında birçok hasta için ventilatör gerekli olmuştur. Söz konusu 
gereksinim elde bulunan olanakları aşmıştır ve hastaların ventilatörlerden 
yararlanabilmesi için triyaj protokolleri geliştirilmiştir. Yalnızca protokol-
lerde belirlenen özellikleri taşıyan hastaların ventilatörlerden yararlanması 
mümkün olabilmiştir (16).

Tüm triyaj uygulamalarında sınıflandırma ve önceliklendirme ilkeleri 
bulunur. Afet triyajı ise diğer triyaj çeşitlerinden farklı olarak “afetlerin” 
doğasından kaynaklanan “kaynak paylaşımı” bileşenini de içerir (1). Sonuç 
olarak geleneksel olarak uygulanan ya da beklenmedik durumlar için belirle-
nen acil durum yönetim planları ile yönetilebilen küçük ya da orta derecede 
kitlesel acil durumlarda hasta ve yaralılar için bakım gereksinimi nispeten 
normal düzeyde karşılanabilir. Hasta sayısının kısa bir süre içinde nakil 
ve tedavi kaynaklarını aştığı; kaynakların tahsisini (paylaştırmayı) içeren 
müdahale planlarının devreye girdiği durumlarda ise “afet triyajı” uygulan-
ması gerekir (7,17).
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5. AFET TRİYAJI SİSTEMLERİ

Afet triyajında genel olarak kimlerin acil müdahaleye (hava yolu yönetimi vb.) 
gereksinimi olduğu, kimlerin en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna nakledilmesi 
gerektiği (iç kanama, acil cerrahi müdahale gerektiren vb.), kimlerinse bekleye-
bilecek durumda olduğunun tespit edilmesi amaçlanır (5). Bu tespitin yapılabil-
mesi için triyaj sistemleri kullanılmaktadır. Triyaj sistemleri, hasta ve yaralıları 
aciliyet düzeyine göre sınıflandırmanın yanında, triyaj kararının verilmesine 
rehberlik eden bir çerçeve ve algoritma sağlamaktadır (18,19). 

Dünya genelinde kullanılan yaklaşık 25 farklı afet triyajı sistemi bulunmak-
tadır (Tablo 1) (18). Bu sistemler değerlendirme ölçütleri ve kategoriler açısın-
dan farklılıklara sahip olmakla birlikte bazı ortak özellikler taşımaktadır. Afet 
triyajı sistemlerinin taşıdığı ortak özellikler şu şekilde sıralanabilir:

• Afet triyajı sistemleri genel olarak acil hasta/yaralılar içinde elde 
bulunan kaynaklardan yararlanma olasılığı ve hayatta kalma ya da 
iyileşme şansı en yüksek olanlara öncelik vermeye yöneliktir.

• Bekleyebilecek olan hafif durumdaki hasta/yaralılar ve tedaviden 
yarar görme olasılığı düşük olanlara öncelik verilmemektedir.

• Yürüyebilen hastalar aciliyet düzeyi en düşük olarak kabul edilir.
• Hayatta kalması beklenmeyen hastalara sağlık hizmeti verilmez ya 

da en son sırada bakıma alınır.
• Farklı aciliyet düzeylerini belirlemek için genellikle siyah, kırmızı, 

sarı ve yeşil gibi renk kodları kullanılır (Tablo 1) (13,14).

Tablo 1. Afet triyajı sistemleri ve kullanıldıkları başlıca ülkeler (18)

Triyaj sistemi Kullanıldığı ülkeler
START ABD, Avustralya, Kanada, İsrail, 

Japonya, Türkiye
Homebush Triage Standard Avustralya
Sieve Birleşik Krallık/Avustralya
CareFlight, Avustralya
STM (Sacco Treatment Method) Kuzay Amerika
NATO Triyaj Sistemi NATO üyesi ülkeler
CESIRA Protocol İtalya
MASS Kuzey Amerika, Avustralya
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Revers Kuzey Amerika
CBRN Triage Avrupa, Amerika, Asya ülkeleri
Burn Triage Avrupa, Amerika, Asya ülkeleri
META (Spanish prehospital advanced 
triage method)

İspanya

SWİFT (Seniors Without Families Team) Kuzey Amerika
MPTT (Modified Physiological Triage Tool) Birleşik Krallık
TEWS Triage (Triage Early Warning Score) Güney Afrika
SALT Kuzey Amerika
mSTaRT Almanya
ASAV (Amberg-Schwandorf Algorithm for 
Primary Triage)

Almanya

SAVE (Secondary Assessment of Victim 
Endpoint)

Kuzey Amerika

SORT Birleşik Krallık/Avustralya
Smart Incident Command System Birleşik Krallık
JumpSTART Kuzey Amerika
PTT Birleşik Krallık/Avustralya
SATS (South African Triage Scale) Güney Afrika, Pakistan

Türkiye ‘de Afet durumunda START, NATO triyaj sistemleri ve hastane öncesi 
acil sağlık hizmetlerinde genel olarak kullanılan Uluslararası Acil Tıp Birliği’nin 
kabul ettiği renk kodlaması sistemi kullanılmaktadır (Tablo 2) (19). Dünyada 
kullanımı en yaygın olan afet triyajı sistemleri ise START (Simple Triage and 
Rapid Treatment), SAVE triyaj sistemi, Homebush Triage Standard NATO 
triyaj sistemi, Elek triyaj sistemi ve çocuklar için özel olarak geliştirilmiş olan 
Jump START triyaj sistemi olarak sayılabilir (18).
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Tablo 2. Uluslararası Acil Tıp Birliği’nin kabul ettiği renk kodlaması triyaj sistemi (19)

Kod Tanımı Müdahale önceliği
Kırmızı
( a n s t a b i l 
acil)

Ciddi hastalığı ya da yaralanması 
olanlar

Birinci sırada öncelikli: acil 
tedavi/ hızlı nakil gereksi-
nimi vardır

Sarı
(geciktiri-
lebilir acil)

Yaşamı tehdit eden hastalığı/
yaralanması olmayan; ancak 
zamanında bir sağlık kuruluşuna 
nakledilmezse yaşam tehdidi riski 
olanlar 

İkinci sırada öncelikli: 
Bekletilebilir

Yeşil
(hafif yaralı
/acil değil)

Acil olmayan hafif yaralı, bilinci 
açık hasta veya yaralılar Üçüncü sırada öncelikli: 

Bekletilebilir 

Siyah 
(ölü)

Ölü ya da hayatta kalma 
şansı düşük olarak kabul 
edilenler. Afet zamanlarında 
bu gruptakiler tıbben ölmemiş 
bile olsa bu kategoriye alınabilir

Sağlık hizmeti verilmez ya da 
en son sırada bakım alırlar. 
Mevcut kaynaklar kurtarıla-
bilir hasta/yaralılar için kul-
lanılmalıdır. 

5.1. START (SIMPLE TRIAGE AND RAPID TREATMENT)

Basit Triyaj ve Hızlı Tedavi (Simple Triage and Rapid Treatment: START) 
sistemi, 1980’lerin başında NATO triyaj sistemi temel alınarak geliştiril-
miştir.  Sistemde triyaj görevlilerinin her bir vakayı en fazla 60 saniye içinde 
solunum, nabız ve bilinç düzeyi yönünden değerlendirmesi istenir. Bu sistemde 
değerlendirilen hasta ve yaralılar yeşil, sarı, kırmızı ve siyah olmak üzere dört 
renk kategorisinden birine atanır. Afet ya da kitlesel bir yaralanma olayının 
ardından START triajı, yürüyebilenleri belirlenen güvenli alana gitmeleri için 
yönlendirmekle başlar (18,20). Bu hastalar yeşil bir etiket kullanılarak “durumu 
hafif “ olarak etiketlenir. Yeşil kategoriye alınan hasta ve yaralılar geride kalan  
ciddi şekilde yaralanmış hastaların tedavisi sağlanana kadar daha kap-samlı 
bir şekilde değerlendirilmezler (20). 

Yürüyemeyen hasta ve yaralılar için triyaj işlemine sistematik bir şekilde 
devam edilir. Bu süreçte solunum, doku perfüzyonu ve bilinç düzeyi değerlen-
dirilerek triyaj kararı verilir. Spontan solunumu olmayan hastalar, hava yolu 
açıklığının sağlanması için uygun pozisyon verilmesine rağmen apneik kalırlarsa,
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siyah bir etiketle işaretlenerek “ölü” kategorisine alınırlar. Bu gruptakilere 
herhangi bir tıbbi müdahale uygulanmaz, ancak kategoride bir değişiklik olup 
olmadığını belirlemek için mümkün olduğu ölçüde sıklıkla yeniden değerlen-
dirilirler (14,21).  

Spontan solunumu olan hastaların solunum sayısı değerlendirilir. Solunum 
sayısı dakikada 30’dan fazla olan, kapiller dolum süresi 2 saniyeden uzun olan 
ya da basit komutları takip edemeyen hastalar kırmızı bir etiket kullanılarak 
“hemen” müdahale gereken hasta/yaralı olarak işaretlenir. Olay yerindeki diğer 
hasta ve yaralılar ise sarı renk kategorisine alınır, sarı bir etiket ile “geciktirile-
bilir” olarak işaretlenir (20). 

START sistemine göre, triyaj işlemi sırasında yalnızca iki acil müdahale 
yapılabilir. Bu müdahaleler, kanama kontrolü için doğrudan basınç uygulama 
ve temel hava yolu açma manevralarıdır. Bekletilen hasta ve yaralıların klinik 
durumları değişebileceğinden, sık sık yeniden değerlendirilmeleri önerilir. Sis-
teme göre çok soğuk ve çok karanlık ortamlarda kapiller dolum süresi belirlene-
mediğinde triyaj kararı radial nabız değerlendirilerek verilebilir (14).

5.2. SAVE (SECONDARY ASSESSMENT OF VICTIM ENDPOINT) 
TRİYAJ SİSTEMİ

Bu sistem, hasta/yaralıların uzun süre olay yerinde kalması gerektiği durum-
larda yeniden değerlendirilmeleri için kullanılır. Sistemde sağ kalım şansını 
ve aciliyet kategorisini belirlemek için Travmaya Uğramış Ekstremite Ciddiyet 
Skoru (MESS), Glasgow Koma Skalası (GCS) ve yanık sonrası sağ kalım oranı 
verileri gibi klinik durum tahmin araçları kullanılabilir (Tablo 3) (22).

Tablo 3. Save Triyaj Sistemi (22)

Kod Tanım
Kırmızı Afet mahallinde tedavi edilemeyecek ancak hastaneye ulaştıklarında 

kurtarılabilecek hasta/yaralılar
Sarı Afet alanında uygulanabilecek tedavi girişimlerinden en iyi şekilde 

yararlanabilecek hasta/yaralılar
Yeşil Tıbbi müdahale olmadan da hayatta kalabilen hasta/yaralılar

Siyah Ölü ya da hayatta kalma şansı çok düşük olan hasta/yaralılar



BÖLÜM 10: AFET TRİYAJI: GENEL BAKIŞ 143

5.3. HOMEBUSH TRİYAJ STANDARDI

Homebush Triyaj Standardı START ve SAVE sistemleri temel alınarak 1999 
yılında Avustralya’da geliştirilmiştir. Triyaj kategorisi belirlenen hastalar triyaj 
etiketleri ile işaretlenme yerine aciliyet kategorisini belirtmek üzere oluşturu-
lan kırmızı, sarı, yeşil, beyaz ve siyah alanlardan birine taşınır (Tablo 4) (14).  
Sistemde yer alan beyaz triyaj kategorisi “ölüyor” şeklinde tanımlanmakta ve 
ölmüş olan kazazedelerin ölmek üzere olanlardan ayırd edilmesini sağlamak-
tadır.  Böylece ölmekte olan hastaların ölülerden uzak, daha rahat bir alanda 
tutulmaları mümkün olmaktadır. Sistemde renklere ek olarak her kategorinin 
radyo iletişimini kolaylaştırmak için bir standart fonetik alfabe kodu (örneğin, 
alfa, bravo, charlie, delta ve eko) belirlenmiştir (18)

Tablo 4: Homebush triyaj sistemi (18)

Renk Kod Aciliyet 
düzeyi

Ölçütler

Kırmızı Alpha Çok acil Solunum sayısı>30/dk olması
Radial nabzın palpe edilememesi, 
Komutları takip edememe

Sarı Bravo Acil Yürüyemeyen ve siyah, beyaz veya 
kırmızı kriterleri karşılamayan 
yaralı/hastalar

Yeşil Charlie Acil değil İleri değerlendirme için güvenli 
alana yürüyerek gidebilenler

Beyaz Delta Ölmekte Nabzı olsa da spontan solunumu 
olmayanlar

Siyah Echo Ölü Havayolu açma girişimlerine rağmen 
solunumu olmayanlar

5.4. ELEK TRİYAJ SİSTEMİ

Elek triyaj sistemi, hasta/yaralıları kategorilere ayırırken öncelikle yürüyebilme 
durumuna bakılması, ardından solunum hızı ve kapiller dolum süresi ya da 
nabız değerlendirmesinin yapılması bakımından START triyaj sistemine benzer. 
Ancak bu sistemde farklı olarak bilinç düzeyi değerlendirilmez. Elek triyaj siste-
minde yürüyebilen hastalar “geciktirilebilir”, (III. Kategori) hasta grubu olarak 



SAĞLIK BILIMLERINDE YENI YAKLAŞIMLAR144

sınıflandırılır. Hava yolunu açma girişiminden sonra nefes almayan hasta-
lar “ölü” (IV. Kategori), solunum hızı≤9/dk veya  ≥30 olanlar; kapiller dolum 
süresi>2 sn. veya kalp hızı>120/dk. olanlar “çok acil”, (I. Kategori)  diğer tüm 
hastalar ise “acil”, (II. Kategori) olarak kabul edilir (23).

5.5. NATO TRİYAJ SİSTEMİ

Askeri triyaj sistemi olarak da adlandırılır. Tüm NATO üyesi ülkelerin, çok 
uluslu askeri operasyonlarda standartlaştırılmış bir triyaj sistemi kullanması 
amacıyla geliştirilmiştir (Tablo 5). Bu triyaj sisteminde temel hedef yaralıları en 
kısa sürede tedavi etmek ve askerlerin ön saflara bir an önce dönmesini sağla-
maktır. Aciliyet düzeyinin belirlenmesinde yaralının yaşam şansı ve tedavi için 
gerekli olan tıbbi kaynaklar göz önünde tutulur (24).

Tablo 5. NATO Triyaj Sistemi (24)

Tanımlama NATO kodu Sembol

Anstabil acil T1 Tavşan
Stabil acil T2 Kaplumbağa 
Acil değil T3 Yaya
Ölü T4 Haç 

5.6. SALT (SIRALAMA-DEĞERLENDİRME-HAYAT KURTARICI 
GİRIŞİMLER-TRİYAJ/TEDAVİ)

Bu sistemde hasta ve yaralıların kategorizasyonu iki aşamada gerçekleştirilir. İlk 
aşamada, triyaj işlemine hasta/yaralılara, belirlenen güvenli alana yürümeleri için 
seslenilerek başlanır. Bu aşamada hasta/yaralılar; yardım almadan yürüyebilenler 
üçüncü düzeyde öncelikli,  belirli hareketleri komutla yapabilenler ikinci düzeyde 
öncelikli ve belirgin yaşam tehdidi olanlar ise birinci düzeyde öncelikli olmak 
üzere üç sınıfa ayrılır. İkinci aşama “değerlendirme” aşamasıdır (25). Bu aşamada 
triyaj alanında belirgin yaşam tehdidi olanlara kanama kontrolü ve havayolu 
açıklığının sağlanması gibi müdahale işlemleri uygulanır. Ancak bu uygulama-
lar yalnızca müdahale görevlisinin uygulama alanı içindeyse ve yalnızca gerekli 
ekipman hemen mevcutsa gerçekleştirilir. Daha sonra solunum, dolaşım kanama 
ve bilinç düzeyi değerlendirilir. Bu ölçütlerin herhangi birinde olumsuzluk varsa 
kırmızı kodla kodlanır. Bu ölçütlerde normalden sapma yoksa hafif yaralılar yeşil, 
daha ciddi yaralılar sarı olarak kodlanır (26).



BÖLÜM 10: AFET TRİYAJI: GENEL BAKIŞ 145

5.7. JUMP START-PEDİATRİK TRİYAJ SİSTEMİ

Erişkin hastalar için kullanılan START Triaj sistemi, pediatrik yaş grubunun 
özelliklerine göre düzenlenerek Jump START sistemi oluşturulmuştur. Her iki 
sistem de “Solunum-Dolaşım-Bilinç” değerlendirmesi algoritmasına dayan-
maktadır (18). Bununla birlikte Jump START Triaj sisteminin START Triaj sis-
teminden farklı olan bazı noktaları vardır. Örneğin hava yolunu açmak üzere 
pozisyon verilerek 10 saniye “bak-dinle-hisset” yöntemi sonucu solunumunun 
olmadığı anlaşılan çocukta “siyah triaj kodu” verilmeden önce dolaşım değer-
lendirilir. Değerlendirme sonucu nabız yoksa “triaj kodu siyah”tır. Nabız varsa 
başa uygun pozisyon verilerek beş kurtarıcı soluk verilir. Bu uygulamada amaç 
çocuğun/bebeğin solunumunu uyarmaktır. Kurtarıcı soluktan sonra solunum 
başlarsa “triaj kodu kırmızı”, başlamazsa “triaj kodu siyah”tır (27).

5.8. TRİYAJ KARTLARI

Olay yerinde hasta/yaralılar triyaj kartları ile sağlık çalışanlarının kolaylıkla 
görebileceği şekilde işaretlenir. Triyaj kartlarına yapılan tıbbi uygulamalar,  
hasta/yaralının durumuna ilişkin edinilen bilgiler ve öncelik durumu (kırmızı, 
sarı, yeşil, siyah) kaydedilir. Böylece hasta/yaralının durumu hakkındaki bilgi-
ler olay yerinden ulaştığı son merkezdeki sağlık personeline kadar aktarılmış 
olur (28,29).  

Türkiye’de ve uluslararası kullanımda çok farklı tasarlanmış triyaj kartları 
bulunmaktadır. Triyaj kartlarının otokopili, tek nüshalı, renkli, siyah beyaz, 
plastik kaplı, kağıt, telli, ipli olmak üzere çok çeşitli örnekleri bulunmaktadır. 
Afet alanında triyaj kartlarının kullanılması afet alanındaki hastaların kaybol-
maması ve yakınlarının kolayca ulaşabilmesi açısından özel bir önem taşımak-
tadır (30). 

6. SONUÇ

Afet triyajı için uluslararası zeminde kabul görmüş standart bir sınıflandırma 
sistemi geliştirilememiştir. Çok uluslu müdahale gerektiren afetlerin giderek 
daha sık görülmesi, kanıta dayalı, tutarlı ve evrensel geçerliliğe sahip afet triyajı 
sistemlerine duyulan gereksinimi arttırmaktadır.  Ayrıca afetler öngörüleme-
yen olaylardır ve ani bir şekilde sağlık çalışanlarının görev alanı ve sorumlu-
luklarında değişime yol açabilir. Böyle bir durumda bireysel sağ kalıma yönelik 
sağlık hizmetlerinin odağını kitlesel sağ kalım yönünde değiştirmek, afet triyajı 
konusunda sınırlı deneyime sahip sağlık çalışanları için kolay olmayabilir. Bu 
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nedenle özellikle afet durumunda ilk müdahalede görev alacak olan sağlık 
görevlilerinin afet triyajı konusunda sürekli eğitimi ve yetkinlik kazanması 
önem taşımaktadır.  
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1.GİRİŞ

Günümüzde görülüyor ki adipoz doku,  metabolik hastalıklarda rol oynayan, 
inflamasyon, iştah düzenlenmesi, insülin direnci ve kardiyovasküler risk ile 
ilişkili hem pro hem de anti-inflamatuar özelliklere sahip çok sayıda adipokin 
salgılayan oldukça aktif bir endokrin organdır (1,2). Aslında adipoz dokunun 
metabolik ve kardiyovasküler patolojideki rolünün anlaşılmasının 1994 yılında 
leptinin tanımlanmasından sonra başlayıp halen devam etmekte olduğunu söy-
leyebiliriz. Dolaşımda artmış leptin konsantrasyonu, akut enfeksiyonu kontrol 
etmede faydalı olsa da (3), obezitede olduğu gibi bir kronik inflamasyon duru-
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munda bunun tersi etki gösterir. Genetiği değiştirilerek leptin eksikliği oluş-
turulan obez fareler, diğer kardiyovasküler risk faktörlerinin bulunmasına 
rağmen aterojenik patolojiden korunmaktadır, bu da leptinin kardiovasküler 
hastalık (KVH) gelişiminde doğrudan rol oynayabileceğini düşündürmektedir 
(4). Ayrıca leptinin, hayvanlarda kan basıncının önemli bir faktörü olabileceği 
görülmektedir (5). Ek olarak, dolaşımdaki artmış leptin konsantrasyonunun, 
diğer faktörlerden bağımsız olarak KVH için bir risk faktörü oluşturduğunu 
ortaya koyan insan çalışmaları da mevcuttur.

Bir diğer adiposit olan resistin de endotel disfonksiyonunu artırmadaki rolü 
nedeniyle kardiyovasküler riske katılır. Bunu, hücre adezyon moleküllerinin ve 
endotelin-1’in endotel hücreleri tarafından sekresyonunu indükleyerek veya 
aortik düz kas hücrelerinin proliferasyonu yoluyla yapar (6). Bir ateroskleroz 
indeksi olan koroner arterlerin kalsifikasyonu da artan resistin seviyeleri ile 
doğru orantılıdır.  

Çok sayıda adipokinin regülasyonun bozulması, sistemik inflamasyona ve 
obeziteyle bağlatılı metabolik komplikasyonlara yol açmaktadır. İnflamasyon, 
metabolizma veya KVH’larla ilişkili birincil adipokinler şunları içerir: tümör 
nekroz faktörü alfa (TNF-α), interlökin-6 (IL-6), interlökin-1β, adiponektin, 
resistin, serum amiloid A-3 (SAA3),  pentraksin-3, interlökin-1 reseptör anta-
gonisti, makrofaj göçü inhibe edici faktör, plazminojen aktivatör inhibitörü-1 
(PAI-1), visfatin ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF).

Leptinin tanımlanmasından bu yana, ilave adipokinlerin keşfi, yağ doku-
sunun metabolik ve kardiyovasküler patolojideki rolünün anlaşılmasını geliş-
tirmiştir.  Geçtiğimiz birkaç yıl içinde dikkatler, yağ dokusu tarafından üretilen 
ve salgılanan ve metabolik hastalıkların gelişiminde rol oynayan adipokinlere 
odaklanmıştır. Birçok araştırmacı bu adipokinlerden ve sitokinlerden bazı-
larının, metabolik bozukluklar için biyobelirteçler olarak olası rollerini araş-
tırmaktadır (7). Proinflamatuar adipokinler ve koruyucu özellikler gösteren 
adipokinler arasındaki dengenin bozulması diyabet ve metabolik hastalıkların 
patogenezinde mevcuttur. Bu bölümde yeni keşfedilen adipositler arasında 
sayabileceğimiz Lipokalin-2, Omentin ve Asprosinin diyabet ve kardiovasküler 
hastalıklarla olan ilişkilerini inceliyoruz.

2. LİPOKALİN-2 (LCN-2)

Lipokalin-2 (LCN-2), nötrofil jelatinaz ile ilişkili lipokalin (NGAL) olarak da 
bilinen bir salgı glikoproteinidir ve lipokalinler süper ailesine aittir (8). Bir dizi 
ligandı bağlama yeteneklerinden dolayı, lipokalinler çeşitli biyolojik fonksiyon-
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lara sahiptir. Örneğin, doğuştan gelen bağışıklık sisteminin bir bileşeni olarak 
LCN-2, akut faz yanıtının uygulanmasında (9) ve apoptozun düzenlenmesinde 
rol oynar (10). Adipositlere ek olarak LCN-2, nötrofiller, endotelyal hücreler, 
makrofajlar, vasküler düz kas hücreleri ve hepatositlerde eksprese edilir (11,12).  
Obezite ve ilgili bozukluklarda gözlemlendiği üzere metabolik inflamasyon, 
artmış LCN-2 sentezi ile ilişkilidir. TNF-α ve nükleer faktör-kB (NF-kB) yolağı 
dahil olmak üzere, inflamasyon uyaranları LCN-2 ekspresyonunu güçlü bir 
şekilde uyarır ve LCN-2 salınımı özellikle adipositler ve makrofajlarda bol mik-
tarda olur (12).

LCN-2 yakın zamanda obezite ve insülin direncini birbirine bağlayan bir 
sitokin olarak tanımlanmaktadır (13). Adipoz doku, karaciğer ve serumdaki 
LCN-2 ekspresyonu, db / db diyabetik ve ob / ob farelerinde önemli ölçüde art-
mıştır. Ayrıca obez bireylerde LCN-2 esas olarak genişlemiş adipositlerden, yağ 
dokusu ve karaciğerdeki aktive makrofajlardan üretilir ve periferal dokularda 
insülinin metabolik etkilerini antagonize ederek glikoz intoleransını ve insülin 
direncini indükleyebilir (14).

2.1. Diyabette Lipokalin

Öncelikle, hayvan çalışmasında, genetik ve diyet ile oluşturulmuş obezite 
modellerinde, LCN-2 eksikliği oluşturulmuş fareler, açlık glikozunda önemli 
ölçüde azalma, insülin seviyelerinde düşme ve insülin duyarlılığında düzelme 
göstermiştir. LCN-2 eksikliği olan fareler, insülin direnci ve iltihaplanma 
ile ilişkili olan araşidonat 12-lipoksijenazın inhibisyonuyla insüline duyarlı 
metabolik özellikler gösterir (15). Diyabetik ve obez farelerde zayıf farelere göre 
adipositler ve karaciğerde LCN-2 ekspresyonunun daha fazla olduğu gösteril-
miştir (16). LCN-2 ekspresyonu, insülin direncini teşvik eden maddeler tara-
fından indüklenmiş ve insülin duyarlılığını artıran anti-diyabet ilacı tarafından 
bastırılmıştır (13). 

Farklı gruplarda LCN-2 düzeyleri ile kan şekeri, serum insülin, HbA1c, 
HOMA-IR arasında anlamlı pozitif korelasyon tespit edilmiştir. LCN-2’nin β 
hücre disfonksiyonu ve insülin direnci için bir gösterge olabileceğini gösteren 
bulgular vardır (17). Ayrıca, LCN-2’nin, insülin duyarlılığını düzenlemede 
önemli bir role sahip olan, peroksizom proliferatör ile aktive olan reseptör 
gamanın (PPARγ) kritik bir modülatörü olduğu görülmüştür.

Antidiyabetik ajan tiyazolidinin genetik obez farelere uygulanması, yağ 
dokusunda LCN-2 gen ekspresyonunu azaltır, bu da LCN-2’nin tiyazolidinin 
etkilerine aracılık etmek için önemli olduğunu gösterir. TNF-α ve tiyazoli-
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dine ek olarak, insanlarda yapılan çalışmalar insülinin omental yağ dokusunda 
LCN-2 ekspresyonunun bir başka kritik düzenleyicisi olduğunu göstermiştir 
(18). 

İn vitro bir çalışmada, rekombinant fare LCN-2 proteininin 3T3-L1 adi-
positlerinin kültür ortamına eklenmesi, PPARγ  ve PPARγ hedef genleri, adi-
ponektin ve lipoprotein lipazın ekspresyonunu önemli ölçüde indüklemiştir. 
LCN-2 ekspresyonunu düşürmek, 3T3-L1 adipositlerinde PPARγ ve lipopro-
tein lipaz ekspresyonunu azaltır (19).  

Trigliseridlerin ve HDL kolesterolün, tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) 
hastaları arasında serum LCN-2 seviyeleri ile bağımsız olarak ilişkili oldu-
ğunu bulması serum LCN-2’nin diyabette glikoz ve yağ metabolizmasında rol 
oynayabileceğini düşündürmüştür. Obez kadınlarda dolaşımdaki artmış LCN-2 
ekspresyonu ve serum seviyeleri, bozulmuş glikoz toleransı ve T2DM olasılı-
ğını tahmin etmektedir (17). Bu durum da obezite ve T2DM arasındaki bağ-
lantıya ışık tutabilir. Bu bağlamda, LCN-2, obezite ile ilişkili bozulmuş glukoz 
intoleransında sorumlu aracılardan biri olarak düşünülebilir ve gelecekteki bir 
terapötik hedefi temsil eder.

2.2. Kardiovasküler Hastalıklarda Lipokalin

LCN-2’nin, 12-lipoksijenazın ekspresyonunu ve aktivitesini ve yağ dokularında 
TNF-α üretimini doğrudan uyardığı gösterilmiştir, ayrıca hsCRP ile ilişkili 
olduğu ortaya çıkmıştır (15). Bu bulgular, LCN-2’nin, KVH gelişimi ile yakın-
dan ilişkili olan kronik düşük dereceli inflamatuar duruma katkıda bulundu-
ğunu ortaya koymuştur. Pro-inflamatuar fonksiyona ek olarak, daha önceki 
kanıtlar, hem hayvan hem de insan çalışmalarında aterosklerotik plaklarda, 
LCN-2’nin kolokalizasyonunun vasküler yeniden modelleme ve plak instabili-
tesinin önemli bir aracısı olduğunu göstermiştir (20,21). 

Ayrıca, LCN-2 salınımının engellenmesi farelerde yüksek yağlı diyetle 
indüklenen endotel fonksiyon bozukluğu ve yüksek sistolik kan basıncına karşı 
büyük ölçüde koruyucu olmuştur. Aynı çalışmada bu koruyucu fonksiyonun 
dışarıdan LCN-2 enjekte edilmesi ile nötrlendiği görülmüştür (22). LCN-2 
eksikliği oluşturulmuş farelerin kalpleri, reperfüzyon hasarından sonra geliş-
miş fonksiyonel iyileşme ve azalmış enfarktüs boyutu göstermiştir (23). İlti-
haplanma ve lipid peroksidasyon ürünlerinin birikimi de LCN-2 eksikliği olan 
farelerin yağ dokularında daha az olmuştur (15). Dolaşımdaki LCN-2 ekspres-
yonu ve serum seviyeleri ile serum hs-CRP arasında güçlü bir pozitif korelasyon 
daha önce bildirilmiştir.
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Yüksek LCN-2 seviyeleri arterlerin intimamedia kalınlığı gibi çeşitli KVH 
belirteçleri ile ilişkilidir (24,25). Dolaşımdaki seviyelerine ek olarak, plak içi 
kanama veya lümen trombozu olduğunda LCN-2’nin plak seviyeleri daha yük-
sek olma eğilimindedir (26). 

LCN-2’nin KVH’daki etkisi gözlemsel takip çalışmaları ile de desteklen-
miştir. Dolaşımdaki LCN-2’nin 4 yıllık bir takibinde serebrovasküler iskemi-
den sonra hastalarda kardiyovasküler mortaliteyi öngördüğü görülmüştür (27). 
Yükselmiş LCN-2 seviyeleri, kronik kalp yetmezliği olan hastalarda 2 yıllık 
mortalite ile ilişkilendirilmiştir (21).

Görüldüğü gibi, kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı ve felçte yüksek 
LCN-2 konsantrasyonları bulunmuştur ve bu da LCN-2’nin KVH’ta bir biyo-
marker olarak potansiyel rolü için olasılık sağlamaktadır. KVH’ların patofizyolo-
jisinde LCN-2’nin rolünü destekleyen oldukça geniş bir literatür bulunmaktadır 
fakat KVH’ların tedavisinde LCN-2 konsantrasyonlarının izlenmesinin klinik 
yararlılığına ilişkin çalışmalara ihtiyaç vardır.

3. ASPROSİN

Asprosin, ilk olarak Romere ve arkadaşları (2016) tarafından yeni bir glukoje-
nik adipokin olarak keşfedilmiştir. Protein yapıda bir hormon olan asprosin, 
düşük diyet glikozuna yanıt olarak salınır ve karaciğer glikoz depolarının salın-
masını tetikler (28). Ayrıca birden fazla sinyal yolu aracılığıyla, iştah, glukoz 
metabolizması, insülin direnci, hücre apoptozu vb. düzenlemelerde önemli bir 
etkiye sahiptir (29,30). Asprosinin merkezi sinir sistemi ve periferal dokular ve 
organlar üzerinde çok sayıda etkiye sahip olduğu bildirilmiştir.

Asprosinin merkezi reseptörleri, esas olarak hipotalamik arkuat çekirdekte 
yer alır ve iştahın artmasına katkıda bulunur. Beslenme kontrol merkezi olarak 
hipotalamus, iki tip nöronal popülasyona, dayanarak iştahı düzenler. Bunlar 
anoreksijenik pro-opiomelanokortin (POMC) nöronları ve oreksijenik agouti 
ile ilişkili peptit (AgRP) nöronlarıdır (31). Asprosin, AgRP nöronlarının aktivi-
tesini arttırır aynı zamanda, POMC nöronlarının aktivitesini GABA’ya bağımlı 
bir şekilde inhibe eder, böylece gıda alımını uyarır ve enerji homeostazını 
düzenler (32).

Asprosinin merkezi reseptörleri dışında, etki ettiği çevresel ana hedef organ 
ve dokular, karaciğer, pankreas, iskelet kası ve kalptir. Asprosinin karaciğer üze-
rindeki biyolojik etkisinin, adenilil siklaz-PKA-cAMP’ye yanıt veren element 
bağlama (CREB) yolunu aktive eden ve glikoz üretimine ve salınımına yol açan 
G protein bağlı reseptöre (GPCR) bağlı olduğu bildirilmiştir (28).
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Asprosin, fare iskelet kası hücrelerinde bilinmeyen reseptörlere bağlanarak, 
insülin duyarlılığını bozar, reaktif oksijen türleri (ROS) üretimini ve proinfla-
matuar sitokinleri artırmak için Toll benzeri reseptör 4’e (TLR4) bağlanabilir ve 
böylece b hücrelerinin inflamasyonunu ve apoptozunu teşvik eder (29).

İskelet Kas dokusundaki etkisinin aksine Asprosin kalpte koruyucu bir 
rol oynayabilir. Asprosin, glikozla indüklenen apoptotik fare kardiyomiyo-
sitlerinde malondialdehit (MDA) ve ROS oluşumunu önemli ölçüde inhibe 
eder ve böylece bu hücreleri kurtarır (30). Yani  glukoz yüksekliği durumunda 
kardiyomiyositleri apoptozdan koruyabilmektedir bu durum KVH’da koruyucu 
bir rol oynadığını gösterir.

Son araştırmalar, asprosinin obezitede çok önemli ve çelişkili bir rol oyna-
dığını bulmuştur. Çok sayıda çalışma, obeziteye sahip insanlarda ve farelerde 
asprosin konsantrasyonlarının arttığını bildirmiştir. Ayrıca, dolaşımdaki aspro-
sin konsantrasyonları ile bel çevresi ve trigliserid arasında pozitif bir ilişki 
görülebilir (33). İlginç bir şekilde, başka bir çalışma, insan tükürük bezlerinin 
asprosin sentezleyebildiğini belirtmiş ve deneklerin vücut kitle indeksi arttıkça 
tükürük ve kandaki asprosin değerleri de yükselmiştir (34). Obez yetişkinler, 
çocuklar ve farelerde serum asprosin düzeylerinin patolojik olarak yükseldiği 
gösterilmiştir. Ek olarak farelerde asprosine özgü bir antikor kullanılması vücut 
ağırlığı ve besin alımını azaltmıştır (32,33). Asprosin eksikliği olan model fare-
ler ile yapılan bir çalışmada, 6 ay boyunca yüksek yağlı bir diyet uygulandıktan 
sonra fareler obezite ve diyabetten korunmuştur (28).

3.1. Diyabette Asprosin

Romere vd. (2016) farelere deri altından enjekte edilen tek bir rekombinant 
asprosin dozunun hiperglisemi ve hiperinsülinemiye yol açtığını fark etti; 
asprosine özgü antikorlar tarafından asprosinin düşürülmesi insülin direncinin 
azalması ve plazma glukozunun düşmesi ile sonuçlandı. Bu durum, asprosin 
salgısının baskılanmasının T2DM›ye karşı terapötik bir strateji olabileceğini 
düşündürüyor.

Asprosinin pankreas hücrelerinin işlevi üzerindeki etkisini araştıran bir 
çalışma palmitatın, fare insülinomu MIN6 hücrelerinde asprosin salgılanmasını 
artırdığını gösterdir. Yükselmiş asprosin seviyelerinin, TLR4 / JNK aracılı yolu 
yukarı regüle ederek pankreas β hücrelerinde iltihaplanma, hücresel işlev bozu-
kluğu, apoptoz ve düşük insülin üretimiyle sonuçlandığını buldu. İlginç bir 
şekilde, bu değişiklikler, asprosinin baskılanmasıyla tersine çevrilebildi (29). 
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Streptozotosin ile indüklenen T1DM’li farelerde yakın zamanda yapılan 
bir çalışma, aerobik egzersizin hepatik asprosin seviyelerini düşürdüğünü ve 
dolayısıyla diyabetle ilgili parametrelerin iyileşmesine yol açtığını ortaya koydu. 
Bu nedenle, asprosin düzeylerini düzenlemeyi amaçlamak T1DM’nin tedavisi 
için yararlı olabilir (35). Birlikte ele alındığında, asprosin ile diyabet gelişimi 
arasında açık bir ilişki vardır ve asprosin, diyabetin gelecekteki yönetimi ve 
tedavisi için yeni bir hedef sağlayabilir.

3.2. Kardiovasküler Hastalıklarda Asprosin

Anjiyografik damara özgü hastalığın ciddiyetini değerlendirmek için bir dere-
celendirme sistemi olan syntax skoru ile asprosin seviyesi karşılaştırıldığında 
aralarında pozitif korelasyon olduğu görülmüştür. Bu asprosin seviyesi ile akut 
koroner sendromu ciddiyetinin ilişkili olduğunu hatta angina pektoris için bir 
belirteç olabileceğini düşündürür (36). 

Kardiomiyositler üzerinde yapılan bir in vitro çalışma, asprosinin, 
MDA0fedildiği göz önüne alındığında, gelecekte, terapötik bir hedef olarak 
asprosin klinik uygulamada kullanılabilir, ancak daha önümüzde uzun bir yol 
vardır.

4. OMENTİN

Aynı zamanda intelektin-1 olarak da bilinen omentin-1, esas olarak visseral 
(omental ve epikardiyal) adipoz dokuda bunun yanı sıra mezotelyal hücreler, 
vasküler hücreler, hava yolu goblet hücreleri, ince bağırsak ve kolonda da 
eksprese edilir. Bir tür adipokin olan omentin, moleküler ağırlığı 40 kDa olan 
hidrofilik bir proteindir; 313 amino asitten oluşur (38). 

Klinik araştırmalar, omentin-1’in antiinflamatuar etkisini ve plazma seviye-
leri ile insülin direnci, diyabet, obezite ve metabolik sendrom arasında negatif 
bir korelasyon olduğunu belgelemiştir.

4.1. Diyabette Omentin 

Omentin-1, insülin direnci ile ilişkili durumlarda azalmış dolaşım düzeylerine 
sahip bir adipokindir (39,40). Plazma omentin-1 seviyeleri vücut kitle indeksi, 
yağ kütlesi ve açlık plazma insülini ile ters orantılıdır ve insülin duyarlılığı, adi-
ponektin, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve endotel fonksiyonu ile 
pozitif yönde ilişkilidir (40,41). 
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Deneysel çalışmalar, omentin-1’in lipid metabolizmasını ve enerji 
dengesini hücre modellerinde AMP ile aktive olan protein kinaz (AMPK) 
yolaklarının aktivasyonu yoluyla düzenleyebileceğini göstermiştir.  Enerji 
dengesinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinen AMPK, glikoz 
alımı ile enerji üretir ve enerji metabolizmasını harekete geçirir. AMPK’nin 
protein sentezi, glukoneogenez ve lipogenez mekanizmaları yoluyla enerji 
tüketen diğer metabolik süreçleri inhibe ettiği kabul edilmektedir (42). Ek 
olarak, omentin 1’in izole edilmiş adipositlerde Akt/PKB fosforilasyonunun 
insülin indüksiyonunu arttırdığı ve glukoz alımını arttırdığı bulunmuştur 
(40). Öte yandan, klinik çalışmalarda, obezite ve diyabet hastalarında dola-
şımdaki omentin-1 konsantrasyonları azalmıştır. Obezitede plazma ve yağ 
dokusunda omentin-1 konsantrasyonları azalmıştır. Ayrıca, omentin-1 kon-
santrasyonlarının yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve adiponektin 
ile pozitif ve vücut kitle indeksi ve insülin direnci ile negatif korelasyonlu 
olduğu bulunmuştur (43).

Spesifik olarak, gestasyonel diyabetli ve T2DM’li kişilerde kontrollere göre 
önemli ölçüde daha düşük omentin-1 konsantrasyonları gözlenirken, T1DM ve 
kontroller arasında aynı fark bulunamamıştır.

Omentin-1’in glikoz metabolizması ve hedef dokularındaki kesin rolü 
tanımlanmayı sürdürse de; farmakolojik müdahaleler için yeni hedefler sağla-
mada yeni perspektifler önermektedir.

4.2. Kardiovasküler Hastalıklarda Omentin

Omentin mRNA’sının insan epikardiyal ve omental adipoz dokusunda bulun-
ması omentinin kardiovasküler hastalıklar, özellikle koroner aterosklerozun 
patogenezinde önemli bir role sahip olabileceğini düşündürür. Bunun nedeni, 
epikardiyal adipoz doku ile altta yatan damar duvarı ve miyokardiyum arasında, 
serbest yağ asitlerinin ve adipokinlerin difüzyonunu engelleyecek fibröz fasyal 
tabaka olmamasıdır. 

Nitekim omentin ile ön tedavinin, izole edilmiş rat kan damarlarında nor-
adrenalin kaynaklı kasılmayı engellediği saptanmıştır. Ayrıca, noradrenalin ile 
önceden muamele edilmiş büzülmüş rat aortunda ve mezenterik arterlerde, 
omentin doğrudan bir endotelyuma bağlı vasküler gevşemeyi indüklemiştir 
(44). Yukarıda tarif edildiği gibi, omentinin epikardiyal dokuda yüksek oranda 
eksprese edildiğini düşünürsek, kan damarları üzerindeki etkisi ile hem koroner 
ateroskleroz hem de diğer obezite ile ilişkili kardiyovasküler bozukluklarda 
koruma etkisi göstermesi mümkündür. 
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Omentinin, insan endotel hücrelerinde, in vitro, C-reaktif protein ve 
vasküler endotelyal büyüme faktörünün neden olduğu migrasyonu ve anjio-
genezi azalttığı saptanmıştır (45). Dolayısıyla omentin, inflamasyon, anjiy-
ogenez ve ateroskleroz patogenezi arasındaki ilişkide önemli bir role sahip 
olabilir. 

Serum omentin seviyeleri, akut koroner sendromlu veya stabil anjina pek-
torisli hastalarda sağlıklı kontrollere kıyasla daha düşüktür. Akut koroner send-
romlu hastalar, stabil anjina pektorisli hastalara kıyasla daha düşük omentin 
serum konsantrasyonlarına sahiptir. Dahası serum omentin konsantrasyonu, 
vücut kitle indeksi ve serum interlökin-6 konsantrasyonu ile negatif korelasyon 
göstermektedir (46).

Plazma omentin seviyelerinin, metabolik sendromda (MetS) kontrollere göre 
daha az olduğu ve aterosklerozlu MetS grubunda, aterosklerozsuz MetS grubuna 
göre daha düşük olduğu gösterilmiştir. Ek olarak omentin, karotis intima-media 
kalınlığı, sertliği, sistolik kan basıncı, hızlı kan şekeri ve HOMA-IR ile negatif 
ilişkiliydi. Dolayısıyla omentin, MetS ile yakından ilişkili görülmektedir dahası 
MetS hastalarında ateroskleroz gelişiminde önemli bir rol oynuyor olabilir (47).

Plazma omentin seviyelerinin, koroner arter hastalarında kontrol grubuna 
göre belirgin şekilde daha düşük bulunduğu çalışmalar mevcuttur. Plazma 
omentin düzeylerinin vücut kitle indeksi, sistolik kan basıncı, glikoz, hemoglo-
bin A1c, adiponektin gibi değişkenlerden bağımsız olarak koroner arter hasta-
lığı ile ilişkili olduğu görülmüştür (48). Sonuçlar, düşük omentin seviyelerinin 
koroner arter hastalığının varlığı ile yakından bağlantılı olduğunu ve omentinin 
koroner arter hastalığının gelişimini ve ilerlemesini öngörmek için potansiyel 
bir biyobelirteç olabileceğini göstermektedir.

Kardiovasküler hasarın ilerlemesinin birçok aşamasında önemli bir rol 
oynadığı için, omentin-1 bir prognostik biyobelirteç olarak ve olası bir terapötik 
hedef olarak daha fazla araştırılmaya değerdir.

5. SONUÇ

Görülüyor ki adipoz doku, pro-inflamatuar veya anti-inflamatuar aktivitelere 
sahip olan adipokin olarak bilinen biyoaktif maddeleri serbest bırakarak önemli 
bir endokrin organ olarak işlev yapıyor. Obezite ve diyabet gibi durumlarda 
dengesiz adipokin üretimi, metabolik ve kardiyovasküler komplikasyonların 
gelişmesine katkıda bulunabiliyor. 

Adipokinler, kronik düşük dereceli iltihaplanma, oksidatif stres ve bozul-
muş insülin sinyallemesinde önemli bir rol oynayarak metabolik düzeni etkiler. 
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Yeni keşfedilen adipokinlerin diyabet ve KVH’ları birbirine bağlayan rolünün 
araştırılması, bu hastalıklar için adipokin bazlı terapötik çıkarımlar üzerine bir 
perspektif sağlayabilir. Aynı zamanda diyabette regüle edilen ve vasküler bozul-
mayı destekleyen adipokinler kardiovasküler komplikasyonların biyobelirteci 
olabilir.
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1.GİRİŞ

Fenilalanin hidroksilaz, kromozom 12 (bölge q22-24.1) üzerinde, 13 ekson ve 
12 introndan oluşan, genetik verisi 100 kb kapsayan bir gendir (1). Fenilke-
tonüri (PKU), hepatik enzim L-fenilalanin-4-hidroksilazın yetersiz aktivitesi 
sonucu fenilalaninin (Phe) tirozine dönüşümünün bozulması ile karakterize, 
nadir görülen bir genetik bozukluktur (2,3). Global çapta en sık karşılaşılan 
doğumsal metabolizma hastalığı olan PKU’da, fenilalaninin metabolize edile-
memesi sonucu plazma fenilalanin düzeyi normalin 20-30 katı kadar artmakta 
(4), ayrıca biriken fenilalaninin bir kısmı fenilketonlara (fenilasetik asit, fenil-
laktik asit, fenilpürivik asit) dönüştürülerek idrarla atılmakta (fenilketonüri) 
ve idrarda küf kokusuna sebep olmaktadır (5).  Aşırı miktarda plazma feni-
lalanini, merkezi sinir sisteminde fenilalaninin kan-beyin bariyerini aşmasıyla 
sonuçlanmakta ve burada protein, miyelin, serotonin, dopamin ve norepinefrin 
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gibi nörotransmitterlerin üretimini engellemektedir. Kan-beyin bariyerinde 
reseptör düzeyinde ihtiyaç duyulan, L-amino asitler olarak bilinen valin, lizin, 
lösin, izolösin, tirozin ve triptofanın taşınması yarış şeklinde gerçekleşmekte 
olup fenilalaninin yüksek olması bunu inhibe etmektedir (4). Yüksek miktarda 
kan ve dokularda bulunan, merkezi sinir sisteminde birikerek toksik bir meta-
bolit haline gelen fenilalanin, ilerleyici ve geri dönüşü olmayan bilişsel bozuk-
luklar ile karakterizedir (2,5,6). Öyle ki, PKU’lu hastalarda, tedaviye başlamada 
her dört haftada bir gecikme, zeka katsayısında (IQ) yaklaşık dört puanlık bir 
düşüşe neden olmaktadır (1). Ayrıca bu hastalarda mental reterdasyon, mikro-
sefali, nöromotor bozukluklar, otizm, nöbetler, psikiyatrik semptomlar, egze-
matöz döküntüler, idrarda küf kokusu, açık saç ve cilt rengi görülebilmektedir 
(5,7). Yüksek kan fenilalanin konsantrasyonları nörobilişsel sonuçla güçlü bir 
şekilde ilişkili olduğundan, mevcut tedaviler kan Phe konsantrasyonlarını azalt-
mayı amaçlamaktadır (7).

Şekil 1: PKU’nun Patofizyolojisi (1)

2.EPİDEMİYOLOJİ

Fenilketonüri beyinde Phe birikimine bağlı olarak ciddi kognitif bozukluğa 
yol açan, otozomal resesif geçişli bir fenilalanin metabolizması bozukluğudur 
(3,8,9,10). Dünya çapında PKU prevalansı heterojenite göstermektedir. Bunun 
da muhtemelen akraba evlilikleri, genetik rezervler, çalışma performansı, 
tanı testleri, sınır noktaları ve örneklem büyüklükleri gibi hastalığı etkileyen 
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faktörlerdeki farklılıklar nedeniyle olabileceği vurgulanmıştır (11). Ayrıca 
PKU’nun görülme sıklığı etnik gruplar ve coğrafi bölgeler arasında da 
değişiklik göstermektedir. Öyle ki, prevalans Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’ nde 1/10.000, Kanada’da 1/22.000, Finlandiya’da 1/200.00, İrlanda’da 
1/4.500 (10) iken Tayvan’da 34.000-40.000 canlı doğumda 1 olduğu varsayıl-
maktadır (12).

1964-2017 yılları arasında 119.152.905 katılımcıyla gerçekleştirilen ve 
toplamda 53 çalışmanın dahil edildiği sistematik derleme ve meta-analizde, en 
yüksek prevalans 100.000 yeni doğanda 38.13 ile Türkiye’de, en düşük preva-
lans ise yine 100.000 yeni doğanda 0.3 ile Tayland’da bildirilmiştir. Ayrıca, toplu 
prevalans tahmini için dahil edilen 46 çalışmaya göre de dünya çapında genel 
prevalans 100.000 yeni doğanda 6.002 olarak belirlenmiştir (11). 

3. TANI

1960’lara kadar PKU ile doğan çocukların çoğu, yaşamlarını genellikle 
kurumsal çatı altında, bakım alarak, zihinsel engelli halde geçirmişler-
dir. PKU’nun erken tespiti ve modern yönetimi için temeller üç anahtar aşama 
ile atılmıştır: 1934’te, Asbjørn Følling bireylerin idrarında keton cisimcikleri 
tespit etmiş ve kandaki yüksek fenilalanin seviyelerini (hiperfenilalaninemi) 
nöropsikolojik kusurların altında yatan neden olarak tanımlamıştır; 1953’te 
Horst Bickel ilk defa PKU’lu bir çocuğu tedavi etmek için düşük fenilalaninli 
bir diyet başlatmış ve bu diyetin etkinliğini bildirmiştir; son olarak 1960’larda 
Robert Guthrie  büyük popülasyonlarda hiperfenilalanineminin kitle tara-
ması için uygun, basit bir tanısal test geliştirmiştir (Guthrie testi). Bu gelişme 
de, yenidoğan taraması ile hastalık teşhisinde PKU’nun ilk sırada yer alma-
sını sağlamıştır (7,8).

PKU Tarama Programı 1987 yılında başlamış ve bütün Türkiye genelinde 
1993’de PKU taraması yapılır hale gelmiştir. Ulusal Yenidoğan Tarama Pro-
gramı ise PKU taramasına Konjenital Hipotiroidi taramasının eklenmesi ile 
25.12.2006 tarihinde başlatılmıştır. PKU Tarama Programı kapsamında her 
yeni doğan bebeğe ilk beslemeden sonra yaklaşık 24-48 saat içerisinde Yeni 
Doğan Tarama Testi yapılmaktadır. Burada, bebeklerden doğumları sonrası 
topuk kanları alınmakta ve sonrasında topuk kanı örneklerinin bir an önce 
Yeni Doğan Tarama Laboratuvarlarına gönderilmesi sağlanmaktadır. PKU 
yönünden şüpheli görünen bebeklerin, tanı ve sonuçları açısından ilgili 
kliniklere yönlendirilmesi sağlanmalıdır ve ayrıca bu hastaların takibi önem 
arz etmektedir (13).
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Şekil 2: Türkiye’de PKU sonuç değerlendirme (13)

Tanı sırasındaki kan fenilalanin düzeyine bağlı olarak hastalık şiddeti, klasik 
veya şiddetli PKU (≥1,200 μmol / L; ≥20 mg/dL), hafif ila orta PKU (600-
1,200 μmol / L; 10-20 mg/dL) veya hafif hiperfenilalaninemi (360-600 μmol / 
L; 6-10 mg/dL) olarak sınıflandırılır. PKU dışı hiperfenilalaninemi ise plazma 
fenilalanin düzeyinin 6- 10 mg/dL’nin altında seyrettiği durumdur. Son olarak 
BH4-yanıtlı hiperfenilalaninemi, plazma fenilalanin düzeyi 360 μmol/L’nin 
üzerinde olan hiperfenilalaninemi olgularının bazılarının fenilalanin hidrok-
silaz enzimi Tetrabiopterin (BH4)’e yanıtlı olmasıdır. Tedavi, güvenli Phe kan 
konsantrasyonlarını (<12 yaş için <360 μmol / L, ≥12 yaş için <600 μmol / L, 
gebelik sırasında ise <240 μmol / L) sağlamalıdır (9,14). Hamilelik sırasında 
tedavi edilmeyen PKU, maternal PKU olarak bilinir ve düşük doğum ağırlığı, 
mikrosefali, konjenital kalp defektleri ve gelişimsel gerilik dahil olmak üzere 
yavrularda malformasyonlara neden olabilmektedir. Maternal PKU’da en 
büyük zorluk, ancak aynı zamanda metabolik kontrolü sağlamanın anahtarı, 
Phe içermeyen amino asit formülünün yeterli düzeyde tüketilmesidir. Ayrıca, 
hamilelik sırasında artan protein, vitamin ve mineral gereksinimi göz 
önüne alındığında, amino asit formülü gereksinimleri karşılamada destek 
sağlayacaktır (15,19).
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4.TEDAVİ

PKU’da birden fazla tedavi yaklaşımı mevcuttur. Merkezi sinir sistemi hasarı-
nın mekanizmasından bağımsız olarak, yayınlanmış geniş bir veri grubunun 
meta-analizi, kan Phe’nin 120 ila 360 µmol / L arasında tutulmasının optimal 
klinik sonuçla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, kan Phe düzeyini 
bu aralıkta tutmak, tüm tedavi yöntemlerinin birincil amacı olmalıdır (17). 

4.1. Tıbbi Beslenme Tedavisi

Tıbbi beslenme tedavisinde diyet yönetimi temelde üç ilkeye dayanmaktadır:

1) Doğal protein/fenilalanin alımının sıkı kontrolü ile kanda (ve
dolayısıyla beyinde) aşırı fenilalanin birikiminin önlenmesi

2) Diyetten çıkarılan doğal proteinin, sentetik protein, amino asit
karışımı/takviyesi veya protein ikamesi adı verilen güvenli veya
fenilalanin içermeyen protein ile değiştirilmesi (Tüm protein ikameleri 
fenilalanin içermez veya fenilalanin bakımından çok düşüktür.)

3) Normal büyüme ve normal beslenme durumuna ulaşılması  (Bu,
diyetin tüm besinlerden ve enerjiden dengeli bir şekilde alınmasını
sağlanması ile elde edilir. Vitamin ve mineral takviyeleri ya protein
ikamelerine eklenir ya da ayrı bir takviye olarak verilir (3).

Yenidoğan tarama testi sonucunda tanı alan bebeklerin, fenilalanin içermeyen 
bir amino asit karışım ikamesi ile ömür boyu protein kısıtlı diyetin derhal 
başlatılması normal bilişsel gelişimle sonuçlanacaktır (18).

Şekil 3: PKU için beslenme piramidi (3)



SAĞLIK BILIMLERINDE YENI YAKLAŞIMLAR168

4.1.1.Fenilalanin Kısıtlı Diyet

Diyette fenilanin kısıtlaması PKU yönetiminin temel taşıdır (8,19). Genellikle 
bu kısıtlama yenidoğanda hiperfenilalanineminin doğrulanmasından hemen 
sonra başlar (8). Diyet kısıtlaması ile amaç, kan Phe konsantrasyonlarını, 
ülkeden ülkeye değişebilen tanımlanmış hedefler mevcuttur, sınırlar içerisinde 
tutmaktır (120–360  μmol/L veya 2–6  mg/dL) (19). Biriken kanıtlar; tedaviye 
uyumsuz, hiperfenilalaninemi görülen yetişkin bireylerde nöropsikolojik ve 
psikososyal sorunların gelişebildiğini, bu semptomların, fenilalanin kısıtlı 
diyete yeniden başladıktan sonra düzeldiğini ve yaşam boyu düşük fenilalanin 
diyetine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir (20).

Diyetle alınan doğal protein veya fenilalanin, kan fenilalanin konsant-
rasyonlarını Avrupa PKU Yönergeleri kapsamında hedef aralıklar içerisinde 
tutmak için düzenli alımın %25 veya daha azı ile sınırlandırmaktadır (3). Bu 
kapsamda tüm yüksek protein içeren besinlerden uzak durulmalıdır: Et, tavuk, 
balık, yumurta, hayvan sütünden elde edilen peynirler (inek, keçi, koyun); 
çerez, tohumlar, kinoa, buğday, yulaf, çavdar, arpa; mantar kökenli proteinden 
yapılmış bir et ikamesi olan Quorn’dan yapılmış yiyecekler; soya, tempeh, bak-
lagiller, mercimek; jelatin ve spirulina gibi bitki algleri; aspartam (3,8).

PKU’lu hastalar için Phe gereksinimi, protein sentezi ve büyüme için 
gerekli olan Phe alımını ifade etmektedir. Phe toleransını in vivo Phe hidrok-
silasyon hızı, net protein katabolizması, non-protein enerji oranı, yaş, cinsiyet, 
büyüme, gebelik, hedef kan Phe konsantrayonu, BH4 tedavisi gibi birçok faktör 
etkilemektedir (21). Klasik PKU’lu hastalarda diyetsel Phe toleransı yaşa göre 
değişmektedir. Örneğin, PKU’lu bebek (0-6 aylık) 20-70 mg Phe / kg / gün’ü 
tolere edebilirken (0,4-1,4 g/kg/gün doğal protein), daha büyük bir çocuk (> 5 
yaş) <20 mg Phe / kg / günü (0,4 g/kg/gün doğal protein) tolere edebilir. PKU’lu 
tipik bir yetişkin ise, günde 7-24 g doğal proteine   eşdeğer 350-1200 mg Phe’yi 
tolere edebilmektedir (17). 

Phe yetersizliğinde ise asitüri, iştahsızlık, halsizlik, alopesi, perianal döküntü, 
okul öncesi çocuklarda yetersiz büyüme ve hatta ölüm gerçekleşebilmektedir. 
Özellikle küçük çocukların, kan fenilalanin kontrolünün mükemmel olması, 
ancak beslenme güçlükleri nedeniyle çoğu diyet fenilalanin kaynağını reddet-
meleri durumunda Phe yetersizliği riski altında olmaları mümkündür. Maternal 
PKU’da Phe yetersizliği riski mevcuttur. Özellikle üçüncü trimester döneminde 
fetal karaciğerin maternal fenilalanini metabolize etmesi ve fetal büyüme Phe 
gereksinimini artırmaktadır (21).

Phe/protein alımı bireysel toleranslara göre değişmekle birlikte günlük 
gram protein veya miligram Phe cinsinden hesaplanabilmektedir. Phe alımının 
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hesaplanmasında beş yöntem mevcuttur. 1) Phe değişim sistemi (ör. 50, 25, 20 
mg fenilalanin), 2) Bir g protein değişimi, 3) 1 g protein değişimi (ancak meyve 
ve sebzelerin fenilalanin analizleri kullanılarak ve 50 mg fenilalanin sağlayan 
ağırlık hesaplanarak), 4) Besinlerin Phe içeriğini listeleyen kağıt listeleri / uygu-
lamalar, 5) Besinlerin protein içeriğini listeleyen kağıt listeleri / uygulamalar (3).

Tablo 1: Düşük fenilalanin diyetinde hesaplama veya kısıtlama olmaksızın 
yenilebilecek düşük proteinli yiyecek örnekleri (3)

Besin grupları Düşük fenilalanin diyetinde hesaplama veya kısıt-
lama olmaksızın yenebilecek düşük proteinli 
yiyecek örnekleri

Meyve ve sebzeler ≤ 75 mg / 100 g Phe içeren meyve ve sebzeler.  Bu 
kuralın istisnası, Phe değişim sistemi içinde hesapla-
nan ve ölçülen patateslerdir.

Yağlar Tereyağı, margarin, sade yağ ve bitkisel yağlar. 
Genel olarak, ≤1 g / 100 g protein içeren herhangi bir 
yağ türü, Phe/protein içeriği hesaplanmadan diyette 
verilebilir

Nişastalar ≤0,5 g / 100 g protein içeren cassava unu, ararot nişas-
tası, sago, tapyoka ve mısır nişastası (Phe içeriği ≤ 25 
mg / 100 g).

Vegan peynir Protein içeriği ≤ 0.5 g / 100 g (veya ≤ 25 mg fenilalanin 
/ 100 g) içeren herhangi bir vegan peynir, fenilalanin 
/ protein içeriği hesaplanmadan diyette verilebilir; > 
0.5 g / 100 g (veya> 25 mg fenilalanin / 100 g) içe-
riyorsa, fenilalanin / doğal protein izni kapsamında 
ölçülmeli / hesaplanmalıdır.

Şekerler ≤ 0.5 g / 100 g protein içeren şeker, glikoz, reçel, bal, 
marmelat, altın şurubu, akçaağaç şurubu, meyve 
püreleri, dondurma şekerleri ve tatlılar (fenilalanin 
içeriği ≤ 25 mg / 100 g)

Vejetaryen jöle/agar 
agar (jelatinsiz)

Jöle / agar protein ≤ 0.5 g / 100 g (veya fenilalanin 
≤ 25 mg / 100 g) içeriyorsa, diyette kısıtlama olmak-
sızın verilebilir. Protein içeriği > 0,5 g / 100 g (> 25 
mg fenilalanin / 100 g içeriyorsa), fenilalanin / doğal 
protein ödeneğinde ölçülmeli / hesaplanmalıdır.
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Düşük proteinli özel 
ürünler

Düşük proteinli ekmekler, un karışımları, pizzalar, 
makarnalar, bisküviler ve yumurta ikame ürünleri 
mevcuttur. Düşük proteinli özel ürünler, tüm içerik 
maddeleri serbest ise, örneğin gıda nişastası ve yağ 
diyette kısıtlama olmaksızın verilebilir. Protein içeren 
bileşenler içeriyorlarsa ve> 25 mg fenilalanin / 100 g 
içeriyorlarsa, fenilalanin diyette hesaplanmalıdır.

Bitkiler/baharatlar Tüm otlar, baharatlar ve çeşniler, pişirmede kullanı-
lan miktar çok az olduğu için fenilalanin hesaplaması 
yapılmadan diyete dahil edilebilir.

İçecekler Su, limonata, kolalı içecekler, meyve suyu, siyah 
çay, meyve çayı, yeşil çay, kahve, tonik, soda ve 
maden suyuna aspartam içermemek şartıyla izin 
verilmektedir.

Düşük proteinli/
düşük Phe’li özel 
sütler

Tüketilen hacimde 24 saatte> 25 mg toplam fenilala-
nin alımını sağlayan herhangi bir düşük proteinli özel 
süt ikamesi fenilalanin hesabı yapılırken dikkate alın-
malıdır.  Düşük proteinli süt ikamelerinden toplam 
alım 24 saatte fenilalanin ≤25 mg fenilalanin/24 saat 
sağlıyorsa, kısıtlama olmaksızın verilebilir.

Bitkisel sütler > 0.1 g / 100 ml protein içeren herhangi bir bitki sütü 
(örn. hindistan cevizi, pirinç, badem) diyette hesap-
lanmalı / ölçülmelidir.

Diğerleri Gıda esansları ve gıda boyası küçük miktarlarda kul-
lanılır ve kısıtlama olmaksızın verilebilir.

Phe ≤75 mg / 100 g içeren tüm meyve ve sebzeler az miktarda günlük fenilala-
nine katkıda bulunsa da, bu genellikle kan fenilalanin kontrolünü değiştirmek 
için yeterli değildir. Bu meyve ve sebze kaynakları, günlük fenilalanin hesaplan-
masına katılmaz ve kısıtlama olmaksızın verilir (3).
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Tablo 2: ≤75 mg fenilalanin/100 g içeren meyveler ve sebzeler (3)

MEYVELER
Taze, dondurulmuş veya konserve şerbet/pekmezi  
(≤75 mg fenilalanin/100 g)
 Elma Kivi Nar
 Kayısı Misket limonu Dikenli incir
 Muz Limon Kuru erik
 Yabanmersini Ananas Ayva
 Böğürtlenler Zencefil Kuru üzüm
 Kuş üzümü Muz (plantain türü) Ahududu
 Yaban mersini Mandalina Kırmızı kuşüzümü
 Mandalina (cle-
mentina)

Mango Parlatılmış kiraz şeker-
lemesi

 Kiraz Kavun Satsuma (ufak porta-
kal)

 Kızılcık Muşmula Trabzon hurması
 Kurutulmuş kuş 
üzümü

Dut Yıldız meyvesi

 Mürdüm eriği Nektarin Çilek
 Bektaşi üzümü Şeftali Karpuz
 Greyfurt Armut Karışık meyve kabuk-

ları
 Üzüm Altın çilek Ejder meyvesi
 Portakal Zeytin Kuru üzüm
    Erik Mandalina Yeşil erik
SEBZELER
Taze, dondurulmuş veya konserve sebzeler (≤75 mg fenilalanin/100 g)
    Avokado Hindiba Yaban havucu
 Enginar Rezene Biber
 Patlıcan Kornişon turşusu Turp
 Fasulye Su kabağı Safir
 Pancar kökü Kudret narı Taze soğan
 Lahana Çin lahanası Kabak: meşe palamudu
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 Havuç Bamya Şalgam
 Kapari Pırasa Tatlı patates
 Kereviz Marul Domates
 Kereviz kökü Sakız kabağı Domates püresi
 Chayote kabağı Mooli (Japon turpu) Turp-şalgam
 Hindiba-güneğik Hardal ve tere Su teresi
 Kabak Soğan Kestane
 Salatalık Maydanoz ve tüm otlar Sarımsak

Tablo 3: >75 mg fenilalanin/100 g içeren meyveler ve sebzeler (22)

Phe içeriği 75-99 
mg/100 g olan 
sebze ve meyveler

İncir, kuşkonmaz, bambu filizi, fasulye filizi, brokoli, 
brüksel lahanası, karnabahar, tatlı bezelye, palmiye 
ağacının özü
1 Phe değişimi için 60 g’lık standart porsiyon ölçüsü 
kullanılır.

Phe içeriği >100 
mg/100 g olan 
sebze ve meyveler

Çarkıfelek meyvesi, bakla, kestane, mısır koçanı, 
karalahana, bezelye, piramit karnabahar (roma-
nesco), roka, ıspanak, mısır taneleri, asma yaprağı, 
tatlı patates, tatlı patates kızartması
Phe içeriği, 1 Phe değişimi miktarını belirlemek için 
kullanılır.

Patates Tüm patates ve patates ürünleri

Sebze cipsleri Tüm sebze cipsleri (cassava hariç)

PKU’lu çocuklarda, 100 g’da 75 mg’dan az Phe içeren serbest meyve ve sebze 
tüketiminin metabolik kontrolü etkileyip etkilemediğinin araştırıldığı, yaşları 
2 ila 10 arasında değişen, 8 kız ve 6 erkekten oluşan 14 kişilik bir grup üze-
rinde; geleneksel tedavi (meyve ve sebzelerden alınan proteini hesaba katarak) 
ve serbest meyve ve sebze tüketimi olmak üzere, iki haftalık süre ile çapraz 
geçişli bir çalışma yapılmıştır. Protein içermeyen amino asit karışımları 3 doz/
gün uygulanmış ve sabah açlık kan Phe değerlerine bakılmıştır. Toplam Phe 
alımı, 2 haftalık serbest meyve ve sebze tüketimi sırasında günde ortalama 58 
mg artmasına rağmen, kan Phe konsantrasyonları değişmemiştir. Yani iki hafta 
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boyunca serbest meyve ve sebze tüketimi PKU hastalarında metabolik kontrolü 
bozmamaktadır. Pek çok Avrupa ülkesinde PKU diyetinde meyve ve sebzeleri 
kısıtlamak yaygın bir uygulama olsa da, bu gerekli olmayabilir. Ayrıca meyve ve 
sebzeler az protein içermekle birlikte vitamin ve diyet lifi sağlama açısından ek 
avantaj sağlamaktadır (18).

4.1.1.1.Aspartam

Aspartam (E951) yapay bir tatlandırıcıdır ve%56’sı serbest fenilalanine 
dönüştürülür. Bu nedenle Phe kısıtlı diyette yer almamalıdır. Aspartam; alkol-
süz içecekler, sakızlar, tatlılar, jöle ve sofra tatlandırıcılarına eklenebilmekte-
dir.  Avrupa Komisyonu 1129/2011, bireysel yiyecek ve içecek kategorilerine 
eklenebilecek maksimum güvenli aspartam seviyelerini yayınlamaktadır. Bazı 
ilaçlara aspartam eklenebilmektedir. Etiket ve prospektüs okumaya dikkat edil-
melidir. Neotam, aspartam içerir ancak fenilalanin üretimi, aspartik asit ile feni-
lalanin arasındaki peptit bağını parçalayamaması nedeniyle sınırlıdır ve böylece 
fenilalanin üretimi azalmış olur. Bu tatlandırıcı, PKU’da güvenlidir, ancak daha 
pahalıdır ve bu nedenle endüstri tarafından daha az kullanılır. Asesülfam K, 
sakarin, steviol glikosidleri, sükraloz, fruktoz, sükroz, maltodekstrin, mannitol, 
sorbitol ve ksilitol PKU için güvenli tatlandırıcılardandır (3).

4.1.1.2.Kefir

Kefir, sütten üretilen doğal olmayan fermentatif bir içecektir ve tarihte ilk olarak 
kefire Rusya’daki Kafkas Dağları’nda rastlandığı bilinmektedir. Kefirin fayda-
ları fermantasyon sürecinde laktik asit, karbondioksit, alkol etil ve aromatik 
kombinasyonlardan kaynaklanmaktadır. Yüksek miktarda protein içerdiği için 
PKU hastaları kefiri tüketemezler. Bu hastalar için oldukça besleyici ve kabul 
edilebilir bir analog kefir içeceğinin geliştirilmesinin amaçlandığı bir çalışmada, 
17 farklı formülasyonda kefir üretilmiştir. Bunlardan bir tanesi %3’lük gliko-
makropeptit ile zenginleştirilmiştir. Bahsedilen içecek; süt süzüntüsü, krema 
tozu ile protein kaynağı olarak glikomakropeptid, fermantasyon kaynağı olarak 
starter trans glutaminaz enzimi, hamur stabilizatörü ve doku yapıcı olarak 
modifiye mısır nişastası, tuz ve su içermektedir. Bu numune, glikomakropep-
tit içermeyen diğer 16 numuneye kıyasla daha yüksek protein, Phe, tuz, kuru 
madde ve daha düşük hesaplanmış pH ve alkol yüzdesine sahipti. Bu çalışma, 
analog kefirin düşük düzeyde fenilalanine (30,40 mg/100g) sahip olduğunu ve 
bu bakımdan PKU’lu hastalar için faydalı olabileceğini göstermiştir (24). (Tam 
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yağlı kefir 150 mg Phe/100)(23). Ayrıca uygun maliyetli, ekonomik açıdan 
avantajlı ve az miktarda Phe içeren süt ürünlerinin ticari olarak üretilebileceği 
vurgulanmıştır (24).

4.1.1.3.Baharatlar

Besinlerde var olan Phe içeriklerinin belirlenmesi, tıbbi beslenme tedavileri 
gereği sınırlı Phe alan PKU’lu bireyler için önem arz etmektedir. Yemeğin/
besinin tadını artırmak ve daha lezzetli hale getirmek amacıyla baharatların 
kullanımı yaygındır. Yemeklere katılan baharatların miktarı göz ardı edilebilir 
gibi görünse de kan Phe konsantrasyonlarında dalgalanmalar yaşan PKU’lu 
bireyler için bu miktarlar önemli hale gelebilmektedir. Türkiye’nin değişik 
bölgelerinden toplanan baharat örneklerinde, toplam Phe miktarlarının tayin 
edilmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, 12 farklı baharat örneği (biberiye, 
fesleğen, karabiber, karanfil, kekik, kimyon, nane, pulbiber, sumak, tarçın, 
zencefil ve zerdeçal) Türkiye’nin 5 ayrı bölgesindeki 7 farklı ilde (Adana, 
Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Sakarya ve Trabzon) bulunan aktarlardan 
temin edilmiştir. Baharatların fenilalanin miktarları 42.42-3174.35 mg/100 g 
gibi geniş bir ölçü aralığında saptanmıştır. Ayrıca, Trabzon’daki baharat örnek-
lerinde Phe miktarları diğer illere oranla yüksek bulunmuştur. Baharat çeşit-
lerindeki fenilalanin içerik farklılıkların, Trabzon’da üretilen baharatlara İran 
ve Gürcistan’daki türlerin doğa yoluyla çevreye yayılarak karışmış olmasından 
kaynaklanmış olabileceği vurgulanmıştır. Çalışmanın sonucunda da birtakım 
baharatların Phe içeriklerinde bölgesel olarak gözle görülür farklılıklar olduğu 
ve PKU’lu bireylerin kan Phe konsantrasyonlarının regülasyonunda bilinçli 
baharat tüketiminin yarar sağlayabileceği bildirilmiştir (25).

4.1.2.Protein İkameleri

PKU’nun yaşam boyu diyet yönetimi, fenilalaninin ciddi şekilde kısıtlan-
masına ek olarak, genellikle fenilalaninsiz amino asitlerden oluşan protein 
ikameleri ile takviyeyi içermektedir (26,27). Fenilalanin içermeyen protein 
ikamesi,  yalnızca  düşük Phe diyeti  ile tedavi edilen PKU hastalarında birin-
cil protein kaynağıdır.  Bunlar, ağırlıklı olarak fenilalaninsiz  L-  amino 
asitlere dayanmaktadır (28).

Protein ikameleri; fenilalaninsiz amino asit karışımları, glikomakropep-
tit bazlı protein ikameleri ve büyük nötr amino asitler olarak mevcuttur. Her 
ülkede mevcut protein ikame sayısı 30 (Türkiye) ile 105 (Almanya) arasında 
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değişmektedir. Türkiye’de protein ikameleri, amino asit karışımları, glikomak-
ropeptit ve LNAA sayıları sırasıyla 30, 29, 0 ve 1’dir. Protein ikamelerinin besin 
bileşimi Avrupa mevzuatı ‘Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar’ (25 Mart 1999 Komisyon 
Direktifi 1999/21 / EC; Direktif 2006/141/EC’de değiştirilmiştir) tarafından 
düzenlenmektedir. Ayrıca, özel tıbbi amaçlar için gıda üretiminde kullanılabi-
lecek besleyici maddeler de mevzuatta özetlenmiştir: Komisyon Yönetmeliği 
(EC) No. 953/2009. Ek olarak, tüm ‘Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar’, 1169/2011 sayılı 
Avrupa Gıda Bilgileri Tüketiciler Yönetmeliği ve 609/2013 sayılı Yönetmeliğe 
uymalıdır (27).

Fenilalanin içermeyen amino asit takviyelerine dayanan yeterli dozda 
protein ikamesinin sağlanması; normal büyüme ve gelişmeyi teşvik etmede, 
protein eksikliğini önlemede, tirozin kaynağı sağlamada, mikro besin ögesi 
eksikliklerinin giderilmesinde, kan Phe düzeylerini optimize etmede yararlı 
olmaktadır (3,27,28). Protein ikamelerinin, toplam protein alımının %52 ila 
%80’ini sağladığı tahmin edilmektedir (28).

Protein ikamelerinin; günde bir veya iki kez yerine, gün boyu eşit olarak 
3-4 kez olmak üzere küçük ve sık dozlarla verilmesi, doğal protein ve karbon-
hidrat kaynağı ile birlikte tüketilmesi önerilmektedir. Protein ikameleri; amino 
asit tozları, kapsüller, tabletler, barlar ve sıvılar biçimindedir ve ilave karbonhi-
drat, yağ, vitaminler ve mineraller içerebilir. Protein ikamelerinin genel türleri 
ve özellikleri Tablo 4’te özetlenmiştir.  Hastaların protein ikamelerine uyum 
sorunları olabilmektedir. Yaş ve beslenme açısından uygun ürünlerin seçilmesi 
önemlidir (3).

Tablo 4: Protein ikameleri (3)

Bebek protein ikameleri (toz) Fenilalanin içermeyen toz bebek formülası, 
PKU olmayan bebeklerde kullanılan normal 
formüla ile benzer besin bileşimine sahiptir.

Bebek protein ikameleri (sıvı) Fenilalanin içermeyen sıvı bebek formülası, 
PKU olmayan bebeklerde kullanılan normal 
formüla ile benzer besin bileşimine sahiptir.

Sütten kesmede toz protein 
ikameleri

Sütten kesmede kullanılan, feni-
lalanin içermeyen toz amino 
asitler(kıvamlaştırılmış).  Yarı katı kıvam, 
daha büyük bebek/toddler çocuğunun 
gelişim yaşına uyacak şekilde ayarlanabilir.
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Sütten kesmede yarı katı 
protein ikameleri

Daha büyük bebekler/toddler çocukları için 
meyve suyu püresi ile karıştırılmış amino 
asitleri içeren, kullanıma hazır yarı katı 
protein ikameleridir.

Toz protein ikameleri Toz amino asit takviyeleri (vitaminler, min-
eraller, uzun zincirli yağ asitleri, karbon-
hidrat ve yağ ilaveli veya ilavesiz olabilir), 
su ile karıştırılarak yarı katı (kaşıklanabilir 
kıvam) veya içecek haline getirilir. Değişken 
yaş grupları için uygundurlar ve farklı tat-
larda bulunurlar.

Sıvı protein ikameleri Kullanıma hazır sıvı protein ikameleri 
(genellikle vitaminler, mineraller, uzun 
zincirli yağ asitleri, karbonhidrat ve yağ 
ilavelidir), değişken yaş grupları için uygun-
durlar ve farklı tatlarda bulunurlar.

Tablet protein ikameleri Fenilalanin ± vitamin ve mineral içermeyen, 
amino asitleri içeren tabletlerdir. Genellikle 
tam protein ikame gereksinimini karşıla-
mak için yüksek sayıda tablet gerekir, ancak 
gereksinimleri karşılamak ve çeşitliliğe 
yardımcı olmak için diğer protein ikameleri 
ile kombinasyon halinde kullanılabilirler.

Bar protein ikameleri Fenilalanin içermeyen, amino asitleri içeren 
snack barlar. Genellikle gereksinimleri kar-
şılamak ve çeşitliliğe yardımcı olmak için 
diğer protein ikame maddeleriyle birlikte 
verilirler.  Bazıları ilave vitamin ve mineral 
içermeyebilir.

L-amino asit protein ikamelerinin düzensiz uygulanması, tedavi gören PKU 
hastalarında 24 saatlik süre boyunca plazma Phe konsantrasyonlarında 
değişikliğe neden olan bir faktördür. Protein ikamesi alım zamanlamasındaki 
değişikliğin plazma Phe seviyesindeki değişikliğe olan etkisinin araştırıldığı 
bir çalışmada; yaşları 1 ila 11 arasında değişen, iyi kontrollü 16 PKU’lu çocuk 
aynı günlük protein ikame dozunun dört farklı protokolünün karşılaştırıldığı 
randomize çapraz bir çalışmaya dahil edilmiştir. Protokollerin uygulanması şu 
şekildedir;
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Protokol A: Protein ikamesi, 10 saatlik bir süre boyunca üç eşit bölünmüş dozda 
uygulanmış olup, 7 gün boyunca 07:00-08:00, 12:00-13:00 ve 17:00-18:00 saat-
lerinde verilmiştir.

Protokol B: Protein ikamesi, 14 saatlik bir süre boyunca üç eşit bölünmüş dozda 
uygulanmış olup, 7 gün boyunca 07:00-08:00, 15:00-16:00 ve 21:00-22:00 saat-
lerinde verilmiştir.

Protokol C: Protein ikamesi, 14 saatlik bir süre boyunca dört eşit bölünmüş 
dozda uygulanmış olup, 7 gün boyunca 07:00-08:00, 12:00-13:00 ve 17:00-18. 
00 ve 21.00-22.00 saatlerinde verilmiştir.

Protokol D: Protein ikamesi, 24 saatlik bir süre boyunca altı eşit bölünmüş 
dozda, dozlar arka arkaya üç gün boyunca 08:00, 12:00, 16:00, 20:00, 00:00 ve 
04:00 saatlerinde uygulanmış ve bu protokol için alınan 3 denek bulunmaktadır.

Her çalışma protokolünde 48 saat boyunca 4 saatte 1 kan örnekleri toplanmış-
tır. D protokolü hariç diğerlerinde 24 saatlik plazma Phe seviyelerinde anlamlı 
bir değişkenlik gözlenmiştir. Öyle ki, en yüksek ve en düşük konsantrasyonlar 
arasında farklılıklar şu şekilde kaydedilmiştir (µmol/L): Protokol A için, 140; 
protokol B için, 100; protokol C için, 120; ve protokol D için, 40. 

Gece ve gündüz boyunca protein ikamesinin uygulanması, stabil ve daha 
düşük plazma fenilalanin konsantrasyonlarına yarar sağlar ve iyileşmiş diyet 
fenilalanin toleransına olanak tanır. 24 saatlik plazma fenilalanin değişkenliğini 
azaltmada protein ikame yönetimi için üç farklı gündüz protokolü başarısız 
olmuş, aksine, üç denekte çalışılan, gündüz ve gece boyunca her 4 saatte bir 
yapılan uygulamada Phe değişkenliği neredeyse tamamen azalmıştır (29).

PKU’da Phe içermeyen L -amino asit takviyeleri tıbbi beslenme tedavisinde 
tedavinin köşe taşlarından birini oluştursa da, kullanılan ikamelerde acı tadı 
veren amino asitler (L  -izolösin, lösin, triptofan ve histidin) bulunmakta-
dır (30). Mevcut protein ikameleri tatsız olmaları ve zor kullanım şekilleri 
nedeniyle hastaların zorluk yaşamalarına ve diyette düşük bağlılığa sebep 
olmaktadır. Ayrıca protein ikamelerinin yüksek ozmolariteye sahip olduğu 
ve bu nedenle karın ağrısı, gaz, şişkinlik, diyare ve konstipasyon gibi gast-
rointestinal rahatsızlıklara neden olabildiği bilinmektedir. PKU’lu 13 çocuk 
üzerinde yapılan prospektif, gözlemsel kabul edilebilirlik çalışması; acı tadı, 
kokuyu maskeleyen ve serbest amino asitlerin ozmolaritesini azaltan bir etil 
selüloz ve arjinat kaplama ile tasarlanmış uzun sürede salınımlı protein ika-
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mesinin kullanımını değerlendirmiştir. Çalışma ürünü, PKU GOLIKE PLUS 
3–16 (APR Applied Pharma Research, İsviçre), vitaminlerle zenginleştirilmiş, 
uzun süreli salınımlı bir amino asit karışımından oluşan, kirli beyaz / açık 
sarı renkte, granüller formda, oral kullanıma uygun bir protein ikamesidir. 
Vitamin, mineraller, karnitin, taurin, kolin ve inositol içeren bu ürün, ağızda 
kalan acı tat, kötü lezzet, yüksek osmolarite gibi serbest amino asitlerle ilişkili 
sorunların üstesinden gelebilen bir kaplama ile geliştirilmiştir. Çalışma ürünü 
yiyecek veya meyve suyu ile karıştırılabilmekte veya granül olarak alınabil-
mektedir.  Gluten, laktoz ve yağ içermemektedir. Beslenme profili 3-16 yaş 
arası hastalar için uygundur. Yapılan çalışma sonucunda deneklerde kan Phe 
kontrolü tatmin edici şekildedir (kan Phe düzeylerinde düşme mevcuttur), 
ayrıca Phe/tirozin oranlarında iyileşmeler gözlenmiştir. Denekler daha az 
gastrointestinal semptom bildirmişlerdir. Ayrıca çalışma ürünü katılımcılar 
tarafından iyi tolere edilmiştir (26).

4.1.3.Düşük Proteinli Özel Ürünler

Düşük Phe içeren ve diyette önemli ölçüde enerji sağlayan; ekmek, un, makarna 
ve bisküvi gibi özel olarak üretilmiş nişasta bazlı düşük proteinli yiyecekler, kan 
Phe kontrolünü sağlamada yardımcı olmaktadır. Ancak farklı ülkelerdeki geri 
ödeme politikaları, devlet/sigorta tarafından finanse edilmeme ve fiyat pahalı-
lığı nedeniyle hastaların bu tür özel ürünlere erişimleri kısıtlıdır (3,19).

Türkiye’de aminoasit metabolizması bozuklukları, üre döngüsü bozukluk-
ları, organik asidemilerin dahil olduğu protein metabolizması bozukluklarında, 
özel formüllü un ve özel formül içeren makarna, şehriye, bisküvi, çikolata 
gibi özel ürünler hastalar için yaşamsal önem taşımaktadır. Uzman doktor 
raporu dahilinde temin edilebilen bu ürünler için devlet desteği aylık olarak şu 
şekildedir; 

	0-12 ay için 46,50 (kırkaltı virgül elli) TL,
	1-5 yaş için 90 (doksan) TL,
	5-15 yaş için 116,25 (yüzonaltı virgül yirmibeş) TL,
	15 yaş üstü için 120 (yüz yirmi) TL (31).

4.1.4.Anne Sütü

PKU’lu bebeklerde diyet yönetimi, kan Phe seviyelerini hedef aralıkta tutmak 
için anne sütü veya standart bebek formülü ile Phe içermeyen bebek formülünün 
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kombine kullanımına dayanmaktadır (32). Geçmişte yeni PKU tanısı almış 
bebeklerin, anne sütündeki Phe içeriği ve tüketilen anne sütü hacmi değişkenliği 
nedeniyle ne kadar Phe aldığı bilinmemekte ve bu nedenle bebeklerin emziril-
melerine izin verilmemekteydi (6,33). Ancak günümüzde, anne sütünün ticari 
bebek formülalarına göre imminoglobulinler, büyüme faktörleri, hormonlar, 
imminolojik faktörler ve uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerini içermesi, 
demir emiliminin yüksek olması, ayrıca anne sütünün daha düşük Phe içermesi 
(4,419 μmol / L) ile anne-bebek bağının emzirme esnasında gelişmesi sebeple-
rinden dolayı emzirmenin avantajlı olduğu görüşü hakimdir (5,6,14). Ayrıca 
anne sütü Phe içeriği bakımından inek sütünden daha üstündür (14). Ek olarak 
genel popülasyonda emzirmenin yüksek olması, daha az fazla kiloluluk ve daha 
yüksek IQ ile ilişkilendirilmiştir (32).

Tablo 5. Anne sütü ve inek sütünün Phe içerikleri (14)

Anne sütü/İnek sütü Phe düzeyi (mg/100 mL)
Kolostrum (ilk beş gün) 70

Geçiş sütü (6-10 gün) 60-70
Olgun süt 48
İnek sütü 180

PKU’lu bebekler için Phe kısıtlaması, anne sütünün sınırlı olmasını ve haftalık 
kan Phe izlemine göre alım dozunun belirlenmesini gerektirmektedir. Emzirme, 
bebeğin Phe toleransına göre istenen Phe düzeylerini (120-360 μmol / L) koru-
yacak şekilde uyarlanmalıdır (6).

PKU’lu emen ve Phe içermeyen tıbbi formülle beslenen bebeklerde evrensel 
bir yaklaşım yoktur. Sonuç olarak anneler, metabolik klinik öneriler doğrultu-
sunda üç farklı yöntemden birini kullanarak anne sütü ve Phe içermeyen tıbbi 
formülü bebeklerine sağlar:  1) Emzirme öncesi sabit miktarda tıbbi formüla 
sonra doyana kadar anne sütü 2) Sabit miktarda sağılmış anne sütü veya sabit 
süre kısıtlı emzirme ve ardından doyana kadar Phe içermeyen tıbbi formüla 3) 
Emzirme veya sağılmış anne sütü ile Phe içermeyen tıbbi formüla beslemeleri 
arasında dönüşüm yapılması (6).

21 Avrupa ülkesinden 95 merkezin katıldığı kesitsel bir ankette; emzirilen 
bebeklerde, merkezlerin %53’ü (n = 50/95 merkez) her emzirmeden önce belli 
miktarda Phe içermeyen bebek formülası ardından doyana kadar anne sütü 
verdiğini (herhangi bir zaman sınırlı emzirme olmadan); %11’i (n = 10/95) 
zamanla sınırlı emzirmeden önce önceden belli miktarda Phe içermeyen 
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bebek formülası verdiğini ve %6’sı (n = 6/95) emzirmeyi takiben ölçülen mik-
tarda Phe içermeyen bebek formülasını biberonla verdiğini belirtmiştir. Yüzde 
yirmi üçü (n = 22/95 merkez), Phe içermeyen bebek formülasıyla alternatif 
emzirme verdiğini ve %7’si (n = 7/95 merkez) farklı uygulamalar kullandığını 
belirtmiştir. Phe kaynağı olarak standart bebek formülası verildiğinde, merkez-
lerin %8’i ( n = 8/95 merkez) önce belli miktarda Phe içermeyen bebek formü-
lası sonra yine belli miktarda standart bebek formülası verirken, % 37 ( n   = 
35/95) belli miktarda standart bebek formülası verip ardından Phe içermeyen 
bebek formülünü doyana kadar verdiğini ifade etmiştir. Merkezlerin yüzde kırk 
dördü ( n  = 42/95) Phe içermeyen mama ile standart bebek mamasının birlikte 
kullanılmasını(mix halde) ,% 8 (n = 8/95 merkez) ve birbirini izleyen sırayla 
standart bebek mamasıyla Phe içermeyen bebek formülası ve %2’si (n = 2/95 
merkez) daha farklı uygulamalar kullandığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak 
coğrafi bölgelere göre farklı uygulamaların kullanıldığı belirlenmiştir (32).

Anneler PKU’lu bebeklerini emzirirken birçok problemle karşılaşabilmek-
tedirler. Yaygın emzirme sorunlarına bakıldığında temelde dört madde sıralan-
mıştır: 1) Göğüs pompalama (%45) 2) Anne sütü sağlama sorunları (%35) 3) 
Meme başı şaşkınlığı (%28) ve 4) Yaygın emzirme problemleri. En sık karşıla-
şılan zorluk memenin pompalanmasıdır. Öyle ki bir anne günde iki kez emzi-
rebilmek için saatlerce pompalamaya zaman harcadığını belirtmiştir. Sıklıkla 
bildirilen bir başka sorun da, bebeğin meme ve biberonu birlikte alması gerek-
tiğinden ortaya çıkan meme başı karışıklığı sorunudur. Biberon ve memeden 
emme şekli farklıdır ve bu durum bebekler için kafa karıştırıcı olabilmektedir. 
Anneler ikinci kısımda, zorluk kategorisinde, üç temel madde sıralamışlardır. 
Bunlar bebeklerini emzirmede yönetim zorlukları, hangi miktarda emmesi 
veya sağması gerektiği ve emme süresidir (6).

PKU’lu çocukların annelerinin tanı öncesi ve sonrası bebeklerini emzirme 
prevalansları, süreleri ve emzirmeyi etkileyen faktörlerin araştırıldığı, 48 erkek, 
55 kız toplamda 103 PKU’lu çocuğun annelerinin katıldığı bir çalışmada; doğum-
dan hemen sonra 89 anne (%86) çocuğunu emzirirken tanı sonrası 72 annenin 
çocuğunu emzirmeye devam ettiği ve tanı öncesi 14 anne biberonla beslerken 
tanı sonrası 17 annenin daha daha biberona geçtiği bulgulanmıştır. Standart ticari 
bebek formülasının, emzirmeden veya sağılmış anne sütünden elde edilen anne 
sütünün bir kısmını veya tamamının yerine geçerek bebeğin diyetine eklenmesi 
yani emzirme veya sağılmış anne sütünü desteklemek için ticari bebek formülala-
rının kullanılması daha kısa emzirme süresi ile ilişkilendirilmiştir (33).

Anne sütünün tüm yararlı etkileri göz önünde bulundurulduğunda yeni 
tanı almış PKU’lu bebeklerin veya emzirmeyi planlayan annelerin desteklen-
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mesi ve emzirmeye devam etmeleri için teşvik edilmesi ayrıca metabolik ve 
beslenme bakımı üstlenen sağlık hizmet sağlayıcılarının, anne sütünün PKU’lu 
bebekler için en uygun beslenme olmaya devam ettiğini annelere aşılaması 
gerekmektedir (33).

Sütten kesmenin birincil amacı, anne sütünden veya standart bebek for-
mülünden elde edilen doğal proteini aşamalı olarak eşdeğer  Phe  içeren katı 
maddelerle değiştirmektir.  Ek olarak, ikinci aşama Phe içermeyen bebek 
formülünün yerini almak için Phe içermeyen L-amino asit takviyesidir ve 
genellikle yaklaşık 6 aydan itibaren önerilir. Toplamda 95 merkezin katıldığı 
bir çalışmada, sütten kesme merkezlerin %85’inde 17-26. Haftalar arasında, 
%12’si 26 haftadan sonra, %3’ü 17 haftadan önce başlamıştır. Bebeğin katı 
yiyeceklere ilgi göstermesi ve yaşı, sütten kesmeye başlamayı etkileyen önemli 
belirleyici faktörler olarak tanımlanmıştır.  Merkezlerin %51›i 17-26. Haftalarda 
ve %48›i 26.haftadan sonra Phe içeren gıdaları vermeye başlamıştır. İlk katılar 
çoğunlukla düşük Phe’li  sebzeler (%59, n = 56/95) ve meyvelerdir (%34, n = 
32/95). Daha yüksek bir protein eşdeğeri içeren Phe içermeyen L-amino asit 
takviyesine,  merkezlerin %41’inde bebekler 26-36 haftalık iken, (esas olarak 
Almanya, Avusturya, Kuzey ve Doğu Avrupa›dan) ve %37’sinde 1 yaşından 
sonra (çoğunlukla Güney Avrupa›dan) başlanmıştır.   Merkezlerin  %53’ü, 
kaşıkla veya yarı katı formda Phe içermeyen L-amino asit takviyesi önermiştir 
(34).

5.SONUÇ

Dünyada en sık görülen, kalıtsal amino asit metabolizma hastalıklarından biri 
olan PKU’nun, yaşamın ilk günlerinden itibaren teşhisinin konması ve teda-
vinin sekteye uğramaması için, yenidoğan tarama testlerinin uygulanmasında 
oluşabilecek olası aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. 
Alınan geç teşhis, tıbbi beslenme tedavisini yönetmede zorluk, amino asit 
karışımlarının doğru şekilde alınmaması ile büyüme ve gelişme geriliklerinin 
ortaya çıkması muhtemeldir. Bu nedenle PKU’lu hastalarda yaşam kalitesini 
artırmaya yönelik stratejiler gerekmektedir.

Hastalara, tedavinin köşe taşlarından biri olan Phe içermeyen amino asit 
karışımlarının uygun dozlarda ve önerilen aralıklarla alınmasının mühim 
olduğu anlatılmakla birlikte, hastalarda uyumu zorlaştırabilen ve akabinde kötü 
metabolik sonuçlara yol açabilen bu karışımların tat, koku, görünüm, tüketim 
ve tolerasyon açısından iyileştirilmesi ve ticari olarak yeni formülasyonların 
geliştirilmesi sağlanmalıdır. Hastalarda kısıtlı diyet uygulanmasından dolayı 
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kalan enerji açığını kapatmada, hastaların diyete uyumunu iyileştirmede, sosyal 
yaşamlarında rahatlama sağlamada, diyette çeşitlilik yaratmada yardımcı düşük 
proteinli özel ürünlerin geliştirilmesi ve hastaların bu ürünlere erişimlerinin 
kolaylaştırılması sağlanmalıdır. Son olarak anneler bebeklerini emzirmede her 
ne kadar çekimser kalsalar da, anne-bebek bağının güçlenmesi, anne sütünün 
yararlı birçok bileşen içermesi ve anne sütü içeriğinin iyi bir kompozisyona 
sahip olması nedeniyle anneler emzirmeleri için teşvik edilmelidir. 
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1. GİRİŞ

Günümüzde sağlık alanındaki değişim ve dönüşümler (gelişmiş tanı ve tedavi 
yöntemleri, koruyucu sağlık hizmetleri, beslenme alışkanlıkları vd.), ortalama 
yaşam beklentisini yükselterek yaşlı nüfus için yaşam süresinin artmasına neden 
olmaktadır (1, 2, 3). Yaşlı nüfus, içinde yaşamış oldukları toplum ile sürekli bir 
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etkileşim halinde olmuş ve bu etkileşim hali, yaşlılara yönelik algılarda, tutum 
ve davranışlarda sorunlar meydana getirmiştir. Bu sorunlardan biri, özellikle 
toplumdaki yaşlıların konumuna olumsuz etki eden “yaşlı ayrımcılığı”dır (4). 
Yaşlı ayrımcılığı, bireyleri yaşlarına göre genelleyen ve kalıplaştıran, toplumdaki 
konumlarını ve saygınlığını görmezden gelen bir ayrımcılık biçimidir (5, 6, 7, 
8). Bu ayrımcılık biçimi, yaşlılık dönemini, yetersizlik, bağımsızlıkta azalma ve 
üretken olamama gibi durumlarla ele almaktadır (9, 10).

Yaşlı ayrımcılığının, sosyal sistemler içerisinde kurumsallaştırıldığını söyle-
mek mümkündür (11). Yaşlı bireylerin kendi kararlarını vermelerine yönelik 
desteklenmemesi, yaşlıların ölüm ile ilişkilendirilmesi, yaşlıların yardıma 
muhtaç olarak damgalanmaları ve yaşlıların kurum bakımında olması gerek-
tiğine dair görüşler, yaşlı bireylerin toplumda yaşadığı eşitsizliklere örnektir 
(12). Günümüzde yaşlı bireylere yönelik ayrımcı tutum sergileyenlerin önemli 
bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Üniversite 
öğrencileri ile yürütülen araştırmalarda, yaşlı bireylere karşı olumsuz tutum-
ların varlığını gösteren çalışmaların yanı sıra olumlu tutumların varlığını 
gösteren çalışmaların olduğu da görülmektedir (2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23).

Radikal değişimler ciddi toplumsal değişimleri de beraberinde getirmek-
tedir. Tüm dünyayı etkileyen, 2019 yılı sonu itibariyle başlayan pandemi süreci 
de radikal anlamda birçok değişimin yaşandığı bir süreçtir. Covid-19 virüsü-
nün küresel ölçekte hızla yayılması ile başlayan ve salgınla mücadeleye yönelik 
birtakım önlemlerin alınmasıyla devam eden pandemi süreci, toplumun bütün 
kesimlerini birçok açıdan etkilemiştir. Salgın sürecinin kendi dinamikleri ve 
alınan önlemler, nüfusun farklı gruplarında yeni yaklaşım ve tutumların geliş-
mesine neden olmuştur. Salgınla beraber bireylerin anksiyete, depresyon, korku 
gibi psikolojik süreçler yaşaması olağan hale gelmiştir (24). Covid-19’dan en çok 
etkilenen yaşlı bireyler ise (25, 26) sağlık otoriteleri tarafından salgın ile müca-
delede risk grupları olarak tanımlanmışlar ve kronik hastalığın eşlik etmesi 
halinde ise yüksek düzeyde riskli gruplar olarak işaret edilmişlerdir (27).

Yaşlı bireyler pandemi sürecinde alınan önlemler ve içinde bulundukları 
risk durumlarının kamuoyunda ve basındaki yansımalarından kaynaklı olarak 
psiko-sosyal açıdan özellikle etkilenen gruplar olarak görülmüştür. Pandemi 
sürecinde yaşlılara yönelik önlem amaçlı hayata geçirilen sokağa çıkma yasak-
ları, 65 yaş üstü bireylerde yaşla beraber artan ölümle sonuçlanma riskinde artış 
yaşanması ve hastalığın ölüm oranlarının yaşlı bireylerde daha fazla olması gibi 
faktörler, yaşlı bireylerin ruhsal, sosyal ve psikolojik açıdan bu süreçten olum-
suz etkilenmelerine neden olabilmektedir. Basın ve yayın organlarında, sosyal 
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medya platformlarında, yaşlı bireyler ve Covid-19 virüsü ile ilgili haberlerin 
yer alması, bu haberlerde özellikle gençlerin yaşlı bireylere dair olumsuz payla-
şımlarda bulunması, yaşlıların yüksek risk grubu olmalarından daha çok çev-
resi için risk barındıran bireyler olarak görülmesine zemin hazırlamış, tüm bu 
durumlar yaşlılara ve yaşlılığa yönelik düşüncelerin anlaşılması ihtiyacını bera-
berinde getirmiştir. Bu amaçla çalışma, özellikle Covid-19 pandemisinde yaşlı 
bireylerin tıbbi ve psiko-sosyal ihtiyaçlarının giderilmesinde aktif rol oynayan 
bir meslek grubu olan hemşirelik mesleğine aday, hemşirelik bölümlerinde 
öğrenim gören öğrenciler üzerinde, yaşlılara yönelik tutumları belirleyebilmek 
üzere planlanmış ve yürütülmüştür. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) ve araştırmacılar tarafından 
hazırlanan Sosyo-Demografik Bilgi Formu (SDBF) kullanılarak 34 üniversit-
enin Hemşirelik Bölümlerine devam eden toplam 261 öğrenci üzerinde nicel 
yöntemle gerçekleştirilmiştir. 

2.1. Veri Toplama Araçları

Araştırma verileri Vefikuluçay-Yılmaz ve Terziolu (28) tarafından 2011 yılında 
geliştirilmiş ve geçerlilik güvenirlik çalışmaları yapılmış olan YATÖ ve araştır-
macılar tarafından oluşturulmuş SDBF kullanılarak toplanmıştır. 

Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ): Ölçeğin cronbach alfa güvenirlik 
katsayısı 0.80’dir.  Ölçek 23 maddeden oluşmakta ve öz bildirim olarak “1=Kesin-
likle Katılmıyorum”, “2=Katılmıyorum”, “3=Kararsızım”, “4=Katılıyorum” ve 
“5=Tamamen Katılıyorum” şeklinde 5’li likert türünde bir ölçektir. Ölçekte yer 
alan olumsuz ifadeler ters şekilde puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en 
düşük toplam puan “23” iken en yüksek puan ise “115”tir. Her bir önermeden 
alınan puanlardan elde edilen toplam puan bireylerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin 
tutumunu belirtmektedir. Ölçek “Yaşlının Yaşamını Sınırlama”, “Yaşlıya Yönelik 
Olumlu Ayrımcılık” ve “Yaşlıya Yönelik Olumsuz Ayrımcılık” olarak 3 boyuttan 
oluşmaktadır.  Yaşlının Yaşamını Sınırlama (1., 5., 12., 14., 17., 19., 21., 22., 23. 
maddeler) boyutundan alınabilecek minimum puan 9, maksimum puan 45’tir. 
Yaşlıya Yönelik Olumlu Ayrımcılık (2., 4., 6., 7., 8., 9., 13., 20. maddeler) boyu-
tundan alınabilecek minimum puan 8, maksimum puan 40 iken, Yaşlıya Yönelik 
Olumsuz Ayrımcılık (3., 10., 11., 15., 16., 18. maddeler) tutumundan alınabile-
cek puanlar ise minimum puan 6, maksimum puan 30’dur. 
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Sosyo-Demografik Bilgi Formu (SDBF): Form, katılımcıların sosyo-demog-
rafik bilgilerini içeren iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; cinsiyet, yaş, 
öğrenim görülen üniversite, hangi sınıf kademesinde olunduğu, pandemi süreci 
boyunca yaşanılan yer, ikamet edilen yer, ailedeki birey sayısı, 65 yaş ve üzeri 
bireylerle aynı hanede yaşamış olma durumu, aynı hanede yaşanmışsa birlikte 
kalınan süre, çevrede kronik hastalığı olan yaşlı bireyin varlığı ve bakımı üst-
lenilen yaşlı bireyin olup olmama durumunu içeren sorulardan oluşmaktadır. 
İkinci bölüm ise pandemi öncesi ve sırasında yaşlı bireylere ilişkin görüşleri 
belirlemek amacıyla sorulan, 6’lı likert türü seçeneklerin yer aldığı sorulardan 
oluşmaktadır.

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de eğitim-öğretim faaliyetlerine 
devam eden Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Başkent Üniversi-
tesi, Biruni Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bülent 
Ecevit Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi,  Dokuz Eylül 
Üniversitesi,  Ege Üniversitesi,  Erciyes Üniversitesi,  Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi, Fırat Üniversitesi,  Gaziantep Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi,  
Hacettepe Üniversitesi,  Hitit Üniversitesi,  İnönü Üniversitesi,  İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi, Karabük Üniversitesi,  Mardin Artuklu Üniversitesi,  
Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi,  Munzur Üniversitesi,  Nişantaşı Üniversi-
tesi,  Pamukkale Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Üniversitesi,  Siirt Üniversitesi,  
Sinop Üniversitesi,  Trakya Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’nin Sağlık Bilim-
leri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yükse-
kokullarında öğrenim görmekte olan toplam 261 hemşirelik bölümü öğrencisi 
oluşturmaktadır.

2.3. Verilerin Toplanması

Veriler, belirtilen 34 üniversitenin hemşirelik bölümlerinde öğrenim görmekte 
olan öğrencilerin katılımıyla toplanmıştır. Araştırma Altınbaş Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 27.05.2020 tarih ve 2020/9 No’lu 
kararı ile etik olarak onaylanmış ve yazılı olarak belgelendirilmiştir. Araştırma 
katılımcıları bilgilendirilmiş onam sonrası araştırmaya dahil olmuşlardır. Üni-
versitelere duyuru yapılmış ve tam sayım yöntemi uygulanmıştır. Araştırma 
verileri çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma 28 Mayıs 2020 ve 
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25 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ankete geri dönen 261 katılımcı 
üzerinde yürütülmüştür. 25 Haziran 2020 tarihinden itibaren 10 gün süre ile 
yeni veri gelmemesi nedeniyle veri toplama süreci sonlandırılmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 22.0 kullanılmıştır. Elde edilen veriler, 
oluşturulan SPSS veri tabanına girilerek ortalama, standart sapma ve yüzde 
değerleri alınmıştır. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin yaşlı ayrımcılığı 
tutumları, yaşlı bireylerle aynı yerde yaşama durumları değişkenine göre t-testi, 
devam edilen sınıf değişkenine göre ANOVA testi ile incelenmiştir. Ortalama 
puanlar arasındaki farkın kaynağını belirlemek amacıyla Scheffe fark testi 
yapılmıştır. Anlamlılık değerinin p<0.05 olduğu durumlar istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Öğrencilere İlişkin Sosyo-Demografik Bulgular

Araştırma katılımcılarının sosyo-demografik bilgileri Çizelge 1’de gös-
terilmiştir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %75.5’i (n=197) kadın, 
%24.5’i (n=64) erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 
21,94±2,88’dir. Öğrencilerin %17.4’ü (n=45) 1. sınıf, %15.7’si (n=41) 2. sınıf, 
%33.3’ü (n=87) 3. sınıf, %33.7’si (n=88) 4. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerinin 
%58.6’sı (n=153) yaşlı bireylerle aynı yerde yaşadıklarını, %41.4’ü (n=108) ise 
yaşlı bireylerle aynı yerde yaşamadıklarını belirtmiştir. Çizelge 1’den de izle-
nebileceği gibi, öğrencilerin %38.3’ü yaşlı bireylerle hiç yaşamamış, %25.7’si 
1 yıldan az, %12.3’ü 2-5 yıl, %8.8.’i 6-10 yıl, %14.9’u 10 yıldan fazla süre yaşlı 
birey/bireylerle yaşadıklarını belirtmiştir. Öğrencilerinin çevrelerinde kronik 
hastalığa sahip yaşlıların bulunup bulunmadığı sorulmuş ve %83.1’inin çev-
relerinde kronik hastalığı olan yaşlı bulunduğu; %12.6’sının bulunmadığı; 
%4.1’inin ise böyle bir yaşlı birey bulunup bulunmadığını bilmedikleri belir-
lenmiştir. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %19.5’inin bakımını üst-
lendikleri yaşlı bulunurken, %80.5’inin bakımını üstlendikleri yaşlı olmadığı 
saptanmıştır.
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Çizelge 1: Öğrencileri Tanıtıcı Sosyo-Demografik Bilgiler

N=261 Sayı %

Cinsiyet Kadın 197 75,5

Erkek 64 24,5

Toplam 261 100

Yaş 18-25 241 92,1
26-30 14 5,5
30> 6 2,4

Toplam 261 100
Sınıf Dere-
cesi

1. sınıf 45 17,2
2. sınıf 41 15,7
3. sınıf 87 33,3
4. sınıf 88 33,7

Toplam 261 100
Yaşanılan 
yer

Büyükşehir 143 54,8
Şehir 41 15,7
İlçe 47 18,0
Köy 30 11,5

Toplam 261 100
İkamet yeri Yurtta 13 5,0

Ailenin 
yanında

215 82,4

Kendisine ait 
bir evde

32 12,3

Akraba-
larında

1 0,4

Toplam 261 100
Ailedeki 
birey sayısı

<6 156 59,8
6-10 98 37,8
10> 7 2,4

Toplam 261 100
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Yaşlı 
bireylerle 
aynı yerde 
yaşama 
süresi

Hiç 100 38,3
1 yıldan az 67 25,7

2-5 yıl 32 12,3
6-10 yıl 23 8,8

10 yıldan 
fazla

39 14,9

Toplam 261 100
Çevrede 
kronik 
hastalığı 
olan yaşlı 
bulunma 
durumu

Evet 217 83,1
Hayır 33 12,6

Bilmiyorum 11 4,1

Toplam 261 100
Yaşlı bakımı 
üstlenilme 
durumu

Evet 51 19,5

Hayır 210 80,5

Toplam 261 100

Çizelge 2: Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği Ortalama 
Puanlarına İlişkin Bulgular

x S

Boyut: Yaşlının Yaşamını Sınırlama
1. Yaşlıların yaşantısı eviyle sınırlı olmalıdır. 3,99 0,99
5. Yaşlıların dış görünüşleri iticidir.* 4,51 0,75
12. Yaşlıların ev, araba, eşya, kıyafet almaları gereksizdir.* 4,42 0,83
14. Eşlerini kaybeden yaşlılar tekrar evlenmemelidir.* 3,96 0,92
17. Yaşlılar huzurevine yerleştirilmelidir.* 4,00 0,89
19. Hastanede yaşlılar yerine öncelikle gençlere bakım 
verilmelidir.* 

4,21 0,88

21. Çalışma yaşamında, yaşlılara gençlerden daha düşük 
ücret ödenmelidir.*

4,21 0,95

22. Yaşlılar poşetlerini ve paketlerini yardım almadan 
taşıyamazlar.*

3,49 1,02
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23. Yaşlıların bakımı aile bireyleri tarafından ekonomik 
yük olarak görülmemelidir.

4,07 1,26

Alt boyut toplam 36,86 4,74
Boyut: Yaşlıya Yönelik Olumlu Ayrımcılık
2. Yaşlılar gençlere göre daha sabırlıdır. 2,48 1,15
4. Sıra beklenmesi gereken yerlerde yaşlılara öncelik veril-
melidir. 

3,95 1,19

6. Gençler yaşlıların yaşam deneyimlerinden faydalanma-
lıdır.

4,02 1,20

7. Yaşlılar birlikte yaşadığı aile bireyleri tarafından önem-
senmelidir. 

4,28 1,17

8. Yaşlılar sevecendir. 3,78 1,17
9. Ailede kararlar alınırken yaşlıların görüşü alınmalıdır. 3,90 1,18
Alt boyut toplam 29,21 7,29
Boyut: Yaşlıya Yönelik Olumsuz Ayrımcılık
 3. Yaşlılar sürekli hasta olur.* 3,26 1,08
10. Yaşlıların temel sorumluluğu ev ve mutfak işleri, torun 
bakımı gibi konularda çocuklarına yardımcı olmaktır.* 

3,76 1,09

11. İşe eleman alımında yaşlılar yerine gençler tercih edil-
melidir.*

2,62 1,19

13. Yaşlılar gençlere göre daha hoşgörülüdür. 3,02 1,13
15. Yaşlılar değişikliklere gençler gibi uyum sağlayamaz-
lar.*

2,80 1,19

16. Çalışma yaşamında bireyler arasındaki terfilerde 
gençlere öncelik verilmelidir.*

2,99 1,26

18. Yaşlıların tek başına dışarı çıkmamaları gerekir.* 3,31 1,16
20. Ailede bütçe oluşturulurken yaşlıların da görüşü alın-
malıdır.

3,77 1,19

Alt boyut toplam 18,75 4,43
Ölçek Toplam Puanı 84,82 9,97

Araştırmaya katılan öğrencilerin en çok, “Yaşlıların dış görünüşleri iticidir.”   (
x= 4,51 ± 0,75), “Yaşlıların ev, araba, eşya, kıyafet almaları gereksizdir.” ( x= 
4,42±0,83), “Yaşlılar huzurevine yerleştirilmelidir.” ( x= 4,00 ± 0,89), “Hastanede 
yaşlılar yerine öncelikle gençlere bakım verilmelidir.” ( x= 4,21 ±0,88), “Çalışma 
yaşamında, yaşlılara gençlerden daha düşük ücret ödenmelidir.” ( x= 4,21 ± 0,95) 
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tutum cümlelerine katıldıkları; “İşe eleman alımında yaşlılar yerine gençler tercih 
edilmelidir.” ( x= 2,62 ± 1,19), “Yaşlılar değişikliklere gençler gibi uyum sağlaya-
mazlar.” ( x= 2,80 ± 1,19), “Çalışma yaşamında bireyler arasındaki terfilerde 
gençlere öncelik verilmelidir.” ( x= 2,99 ± 1,26) ve “Yaşlıların tek başına dışarı çık-
mamaları gerekir.” tutum cümlelerine ise katılmadıkları saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin YATÖ puanları incelendiğinde, öğrencilerin 
ölçek toplamından aldığı ortalama puanları (84,82±9,97), “yaşlının yaşamını sınır-
lama” alt boyutu ortalama puanları (36,86±4,74), “yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık” 
alt boyutu ortalama puanları (29,21±7,29) ve “yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık” 
alt boyutundan aldığı ortalama puanları ise (18,75±4,43) olarak saptanmıştır.  

Vefikuluçay-Yılmaz ve Terzioğlu (28) ölçeği geliştirdikleri çalışmalarında 
öğrencilerin toplam puan ortalamasını (86,22±9,34), Bozdoğan-Yeşilot ve 
ark. (16) hemşirelik bölümü öğrencileri ile gerçekleştirdikleri araştırmada 
katılımcıların YATÖ toplam puan ortalamasını (80,78 ± 8,67) olarak elde 
etmişlerdir. Gürel (19) hemşirelik bölümü öğrencileri ile gerçekleştirdiği araştır-
masında YATÖ toplam puanın (85,18± 7,99) olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Kalınkara ve ark. (20) hemşirelik bölümü öğrencilerinin de yer aldığı, 
farklı bölümlerde eğitim öğretime devam eden üniversite öğrencilerinin yaşlı 
ayrımcılığı tutumlarını inceledikleri araştırmada, öğrencilerin yaşlı ayrımcılığı 
tutum ölçeği ortalama puanlarının (69,12±7,98),  yaşlının yaşamını sınırlama alt 
boyutu ortalamasını (20,60±4,57), yaşlılara yönelik olumlu ayrımcılık alt boyutu 
ortalamasını (29,94±5,44), yaşlılara yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutu orta-
lamasını (18,58±3,49) şeklinde belirlemişlerdir. Ayrıca aynı çalışmada, öğren-
cilerin yaşlının yaşamını sınırlama alt boyutu ile eğitime devam edilen bölüm 
kategorileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve bu anlamlılığın sosyal hizmet, 
gerontoloji ve hemşirelik bölümlerinde (20,1±4,7) öğrenim gören öğrenciler 
ile fen bilimleri alanlarında (21,1±4,7) öğrenim gören öğrencilerin ortalama-
larının farklı olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. 

Kurtkapan (21) ise farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencile-
rinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını incelediği araştırmasında, öğrencil-
erin yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği ortalama puanlarının (81,13±8,83), yaşlının 
yaşamını sınırlama alt boyutu ortalamasının (33,31±4,80), yaşlılara yönelik 
olumlu ayrımcılık alt boyutu ortalamasının (30,88±5,42), yaşlılara yönelik olum-
suz ayrımcılık alt boyutu ortalamasının (16,94±3,70) olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Başaran (14) farklı alanlarda öğrenim gören son sınıf lisans öğrencileri 
ile gerçekleştirdiği araştırmasında, öğrencilerin yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği 
ortalama puanlarının (86,1±8,7), yaşlının yaşamını sınırlama alt boyutu ortala-
masının (37,1±4,3), yaşlılara yönelik olumlu ayrımcılık alt boyutu ortalamasının 
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(31,6±4,9), yaşlılara yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutu ortalamasının 
(17,4±3,4) olduğunu belirlemiştir.  

Çınar ve ark. (29) farklı alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencileri 
ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, öğrencilerin YATÖ toplam puan 
ortalamalarının (68,0±6,0), yaşlının yaşamını sınırlama alt boyutu ortalamasının 
(20,4±4,7), yaşlılara yönelik olumlu ayrımcılık alt boyutu ortalamasının 
(30,1±5,4), yaşlılara yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutu ortalamasının 
(18,8±3,6) olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Çalışmadan elde edilen ortalama puanlar diğer araştırmalar dikkate alınarak 
değerlendirildiğinde, hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığı tutum 
ölçeği ortalama puanlarının diğer çalışmalardaki ortalama puanlardan yüksek 
olduğu; “yaşlının yaşamını sınırlama” ve “yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık” alt 
boyutu puanlarının diğer çalışmaların çoğundan daha yüksek, “yaşlıya yönelik 
olumsuz ayrımcılık” alt boyutu ortalama puanlarının ise diğer çalışmalar ile 
yaklaşık aynı olduğu anlaşılmıştır.

Çizelge 3: Yaşlı Bireylerle Aynı Yerde Yaşama Durumuna Göre Hemşirelik Bölümü 
Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği Puanlarına İlişkin t-Testi Sonuçları

Yaşlı birey ile 

yaşamış

Yaşlı birey ile 

yaşamamış

Toplam t p

n x S n x S N x S

Yaşlının Yaşamını 

Sınırlama Alt 

Boyutu

153 37,55 4,35 108 35,88 5,10 261 36,88 4,74 2,839 0,005**

Yaşlıya Yönelik 

Olumlu Ayrımcı-

lık Alt Boyutu

153 29,39 7,16 108 28,94 7,49 261 29,21 7,29 0,505 0,614

Yaşlıya Yönelik 

Olumsuz Ayrım-

cılık Alt Boyutu

153 19,05 4,59 108 18,33 4,17 261 18,75 4,43 1,281 0,201

Yaşlı Ayrımcılığı 

Tutum Ölçeği 

Toplam Puanı

153 85,99 9,96 108 83,14 9,78 261 84,82 9,96 2,289 0,023*

*p<0,05. **p<0,01

Çalışmadaki t-testi sonuçlarına göre, araştırmaya dahil edilen öğrencilerin yaşlı 
bireylerle aynı yerde yaşama durumuna göre “yaşlı ayrımcılığı tutumu ölçeği” 
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ortalama puanları değerlendirildiğinde, yaşlı bireylerle aynı yerde yaşamış 
öğrencilerin yaşlı ayrımcılığı düzeyinin yaşamayan öğrencilere göre daha 
yüksek olduğu ( x= 85,99, x=83,14) ve ortalama puanlar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olduğu (p<0,05) saptanmıştır. 

Öğrencilerin yaşlı bireylerle aynı yerde yaşamış olma durumuna göre ölçeğin 
alt boyutlarındaki ortalama puanları değerlendirildiğinde; yaşlı bireylerle yaşamış 
olanların “yaşlının yaşamını sınırlama” düzeyinin, yaşlı bireylerle yaşamayanlara 
göre daha yüksek olduğu ( x= 37,55, x= 35,88) ve ortalama puanlar arasındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,01) saptanmıştır. 

Araştırmaya dahil olan öğrencilerin “yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık” alt 
boyutu ortalama puanları değerlendirildiğinde, yaşlı bireylerle aynı yerde yaşa-
yanların ortalama puanlarının yaşamayanlara göre daha yüksek olduğu ( x= 
29,39, x= 28,94) bununla birlikte istatistiksel bir farklılık bulunmadığı (p>0,05) 
saptanmıştır. Öğrencilerin “yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık” alt boyutu 
puanları değerlendirildiğinde de yaşlı bireylerle aynı yerde yaşayan öğrencile-
rin ortalama puanlarının yaşamayanlara göre daha yüksek olduğu ( x= 19,05, 
x= 18,33), bununla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 
(p>0,05) bulunmuştur. 

Gürel (18) daha önce bir yaşlı birey ile birlikte yaşama ve YATÖ toplam ve 
alt boyut ortalamaları arasındaki ilişkiyi ele aldığında, yaşayan ve yaşamayanlar 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ve öğrencilerin ölçek toplam ve alt boyut 
ortalama puanlarının birbirine yakın olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Çınar ve ark. (29) farklı alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencileri 
ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında, yaşlı bireylerle aynı yerde yaşayan 
öğrencilerin YATÖ toplam puan ortalamasını (67,8±5,4), yaşlının yaşamını 
sınırlama alt boyutu ortalamasını (20,1±4,4) olarak, yaşamayanların ise YATÖ 
toplam puan ortalamasını (67,6±6,3) ve yaşlının yaşamını sınırlama alt boyutu 
ortalamasını (20,5±493) olarak belirtmişlerdir. Çalışmamızda yaşlının yaşa-
mını sınırlama alt boyutu ortalamalarının daha yüksek olduğu, bu durumun 
pandemi sürecinde yaşlılara yönelik kısıtlamalardan ve bunlara ilişkin görüşler-
den kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir. 

Kalınkara ve ark. (19), Çilingiroğlu ve ark. (2), Kurtkapan (21) üniversite 
öğrencileri ile yapmış oldukları araştırmalarında, yaşlı bireylerle yaşama duru-
munun öğrencilerin yaşlılara yönelik tutumlarında olumlu etkileri olduğunu ve 
literatürle uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Tablo 3’te görüldüğü üzere litera-
türden farklı olarak, yaşlı bireylerle yaşamış olanların yaşamayanlara göre daha 
olumsuz tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Bu durumun yaşlı bireylerle aynı 
yerde yaşama tecrübesinden kaynaklanabileceği, deneyimleri olanların daha 
olumsuz tutum sergileyebileceği ifade edilebilir.
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Araştırmaya dahil olan öğrencilerin devam ettikleri sınıflara göre ANOVA 
testi sonuçları incelendiğinde, Yaşlı Ayrımcılığı Tutumu Ölçeği ortalama puan-
larının 1. sınıflar için ( x=85,09±10,83), 2. sınıflar için ( x=80,71±7,85), 3. sını-
flar için ( x=85,80 ±9,15), ve 4. sınıflar için ise ( x=85,61±10,82) olduğu bulgusu 
elde edilmiştir.

Öğrencilerden 1., 3. ve 4. sınıfa devam edenlerin ortalama puanlarının bir-
birine yakın olduğu, en yüksek ortalama puanın 3. sınıflarda ( x= 85,80), en 
düşük ortalama puanın ise 2. sınıfa ( x= 80,71) devam eden öğrencilerde olduğu 
bulunmuştur. 2. sınıf öğrencilerinin puanları ile 1.sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf arasın-
daki öğrencilerin puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır.  

Farklılığın kaynağını belirlemek amacı ile yapılan Scheffe testi sonuçlarına 
göre, farkın 2. sınıfa devam eden öğrenciler ile 1., 3. ve 4. sınıf öğrencileri-
nin ortalama puanları arasındaki farktan kaynaklandığı, 2. sınıfa devam eden 
öğrencilerin ortalama puanlarının diğer sınıflara devam eden öğrencilerin orta-
lama puanlarından düşük olduğu belirlenmiştir.

ANOVA testi sonuçlarına göre, öğrencilerin devam ettikleri sınıfa göre 
YATÖ alt boyutları değerlendirildiğinde, “Yaşlının yaşamını sınırlama” alt 
boyutu ortalama puanlarının 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda birbirine yakın olduğu 
( x= 37,07), ( x= 36,12),  ( x= 37,16), ( x= 39,79) bulunmuştur. “Yaşlıya yöne-
lik olumlu ayrımcılık” alt boyutunda ise en yüksek puanın 1. sınıf ( x= 29,67) 
öğrencilerinde olduğu, en düşük puanın ise 3. sınıf ( x= 20,29) öğrencilerinde 
olduğu bulunmuştur. “Yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık” alt boyutu puanları-
nın ise en yüksek 4. sınıf ( x= 19,73) öğrencilerinde olduğu, en düşük ise 2. sınıf 
( x= 17,90) öğrencilerinde olduğu bulunmuştur. 

Gürel (18) hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik 
tutumlarını incelediği araştırmasında, YATÖ puanları ve öğrenim görülen sınıf 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını belirtmiştir.  

Can ve ark. (30) hemşirelik ve fizyoterapi bölümlerinde öğrenim gören 
lisans öğrencileri ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, öğrencilerin ölçek 
puan ortalamaları ve okudukları sınıf arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı-
ğını belirtmişlerdir. Aynı araştırmada öğrencilerin okudukları bölüm ve YATÖ 
ortalaması arasındaki ilişkide, yaşlının yaşamını sınırlama alt boyutu ortalama-
larının fizyoterapi öğrencilerinde hemşirelik bölümü öğrencilerine göre daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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4. SONUÇ

Pandemi sürecinde hemşirelik bölümünde eğitim ve öğrenimine devam eden 
üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarının incelenmesi 
amacıyla, farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla yürütü-
len bu araştırmada, öğrencilerin genel olarak yaşlı ayrımcılığına yönelik tutum-
larının diğer çalışmalar dikkate alındığında daha olumsuz olduğu bulgulanmış, 
bu farklılığın yaşlının yaşamını sınırlamaya ilişkin tutumların belirgin biçimde 
değişmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Devam edilen sınıf ve yaşlı birey 
ile birlikte yaşamış olma değişkenlerinin yaşlılara yönelik tutumlar ve yaşlının 
yaşamını sınırlama üzerinde anlamlı farklılıklara yol açtığı, benzer örneklem 
grubu ve ölçme araçları ile gerçekleştirilen araştırmalardan farklı olarak yaş-
lının yaşamını sınırlamaya yönelik ortalama puanlarında anlamlı olmasa da 
olumsuz yönde farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu noktada bir yardım mesleği 
olan hemşirelik, pandemi sürecinde, iş yükü ve yardım etme davranışı açısın-
dan daha zorlayıcı koşullarda performans göstermeyi gerektirmiştir. Çalışma 
saatlerinin uzaması, koruyucu ekipmanlar ile çalışmanın zorluğu, Covid-19 
nedeniyle hastaların yaşamını yitirmesi, yaşanan çaresizlik duygusu ve üzüntü 
pandemi süreci ile birlikte daha da artış göstermiştir. Çalışmaya katılan hem-
şirelik bölümü öğrencilerinin yaşlının yaşamını kısıtlama konusunda geçmiş 
çalışmalara oranla daha katı tutumlar ortaya koymalarının, yaşlıların hassas 
grup olması ve izole edilmesinin gerekli olduğu inancından kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir. Kriz durumlarında bireylerin, fiziksel, psikolojik ve sosyal 
bütünlüğünün tehdit altında olabileceği göz önünde bulundurularak, stres, 
anksiyete, endişe ve korku gibi duygusal tepkilerle baş etmek için psiko-sosyal 
destek mekanizmaların oluşturulması önem kazanmaktadır. Bununla birlikte 
fiziksel izolasyonun sosyal ve duygusal izolasyon anlamına gelmemesi gerek-
tiği, yaşlı bireyin sosyal destek sistemleri ile fiziksel olmayan (telefon, görün-
tülü arama, canlı çevrimiçi sohbet  grupları vd.) diğer sosyalleşme araçları ile 
bağlarının sürdürülmesi/güçlendirilmesi gerektiği unutulmamalı, bu durumun 
yaşlıya yönelik ayrımcı tutumların pekişmesine neden olmaması için yardım 
mesleklerinde çalışan ve bu alanlarda eğitim alan öğrenciler için farkındalık 
eğitimleri yapılmalıdır.
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GİRİŞ 

Dünyadaki her 11 yetişkinden birinde diyabet hastalığı görünmektedir. Diyabet 
sıklığı son 30 yılda neredeyse dört katına çıkmıştır. Diyabet dünyadaki ölüm 
nedenleri arasında dokuzuncu sıradadır. Bunun neredeyse %95’i tip 2 diyabettir 
(1–3).
      Hastaların fiziksel aktivite yapmaları ve tükettikleri besinlerin etkisi ile kan 
glukoz düzeylerinde dalgalanmaya yol açmaktadır. Kan glukozun normal 
aralıkta seyretmesi gerekmektedir.  Hipoglisemi ve hiperglisemi ataklarının sık 
görülmesi hastalarda risk oluşturmaktadır. Sürekli glukoz ölçüm sistemleri 
(CGMS-Continuous glucose monitoring systems) glukoz düzeyini çok sık 
aralıklarla ölçerek kişiye kendi diyabetini yönetme konusunda yol göstermektedir. 
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Amerikan Diyabet Derneği özellikle çoklu insülin tedavisi uygulanan tip 2 
diyabetli bireylerde, CGMS’in tedavi etkinliğini artırmada yardımcı 
olabileceğini belirtmiştir (4).

CGMS’in HA1c, kilo ve kalori alımında düşürücü bir etkiye neden 
olduğu, kişisel bir diyet planlanmasına uyumun yüksek olduğu ve fiziksel 
aktivitede artışın fazla olduğu araştırmalarca belirtilmiştir. Kişilerin yaşam 
tarzındaki davranışlarının geliştirilmesi CGMS kullanımının etkinliğini 
kuvvetlendirdiği değinilmiştir. CGMS kullanımının tip 2 diyabetli 
yetişkinlerde glisemik ve kilo denetimlerinin yapılmasını teşvik ettiği 
görülmektedir. Diyetin desteğiyle bu faydaların daha da artırılabileceği 
mümkün olduğu belirtilmiştir (3,5).  

CGMS cihazlarının özelliklede diyabetli bireylerde besin tüketiminin kan 
glukoz değerleri üzerindeki değişikliklerinin daha kolay takip edilmesi veya 
daha pratik olduğu konusu irdelenmiştir.

1. DİYABETLİLERİN TIBBİ BESLENMESİ

Amerikan Diyabet Derneği tüm diyabetli bireyler için standart bir beslenme 
programı uygulanmasının uygun olmadığını ve tıbbi beslenme tedavisinin 
bireye özgü yapılandırılması gerektiği belirtmektedir (6,7).

Glisemik indeksi (GI) ve glisemik yükü azaltmak, çocuklarda bilişsel işlev 
ve iştahın özelliklerini iyileştirmiştir (8). Yapılan bir araştırmada, normal 
glukoz toleransı (n=9) ve bozulmuş açlık glukozlu (n=9) yetişkin erkeklere 3 
veya 9 defa izokalorik diyet verilmiştir. 9 defa diyet verilen bireylerde glikoz 
metabolizmasını önemli ölçüde iyileştirdiği belirtilmiştir (9).  Sık öğün 
tüketimi yapan diyabetli bireylerin CGMS ile glukoz değerlerini takip etmeleri 
daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. 

Diyabetlilerin, GI’sı yüksek ve düşük diyet tüketiminin CGMS ile 
izlenebileceği veya tahmin edilebileceği belirtilmiştir. GI’sı düşük diyetle 
beslenen bireylerin devamında yüksek GI diyet tüketimi yapması glukoz 
değerlerindeki yükselmenin anlık olarak değerlendirilebileceği saptanmıştır. 
Ayrıca, hangi ürünün glukoz seviyesini nasıl arttırdığını tahmin edilebileceği 
vurgulanmıştır (10,11).

2. DİYABETLİLERİN GLUKOZ DÜZEYLERİNİ TAKİP ETMELERİ

Diyabet hastaların glukoz düzeylerini kendileri izlemeleri mevzusunda uzmanlar 
tarafından tavsiye edilmektedir. İnsülin enjekte eden diyabetlilerin dozaj  
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miktarının belirlenmesinde günlük glukoz düzeylerine bağlıdır. Hipoglisemi / 
hiperglisemi atakları, glisemik değişkenliği ve çok çeşitli hastalık 
popülasyonları veya klinik belirtileri için hasta kendi yaşam kalitesini 
iyileştirmesi gerektiği ve CGMS’de bu hususta daha fazla yardımcı olacağı 
araştırmalarca vurgulanmaktadır (12).

Rubin ve Peyrot’un yapmış olduğu bir araştırmada, glukometre+insülin 
pompası ile CGMS+insülin pompası kullanımı karşılaştırılmıştır. 322 birey 
katılmıştır. 162'si CGMS ve 149 glukometre kullanan bireyler arasında 
araştırma yapılmıştır. CGMS’i kullanan kişilerin daha fazla tedaviye faydası 
olduğunu bildirmiş ve yaşam kalitesini (besin tüketimi vb.) daha fazla 
arttırdığını belirtmişlerdir (13).

3. SÜREKLİ GLİKOZ İZLEME SİSTEMLERİ (CGMS)

CGMS cihazlarında bir okuyucu bir sensör mevcuttur. Sensör hastanın deri 
altına takılmaktadır ve okuyucu sensöre yaklaştırılarak glukoz ölçümünü 
yapmış olmaktadır. Sensör her 10 saniyede bir interstisyel sıvıdaki glukoz 
seviyelerini ölçmektedir. Her beş dakikada bir ortalama değerleri vermekte ve 
15 dakikada bir raporlama yaparak, bilgisayar ortamına özel bir yazılım ile 
aktarılabilmektedir. Yapılan araştırmalar ışığında sensörlerin hastalarla 
uyumu önem arz etmektedir. Eğer sensör hastanın deri altına uyum 
göstermezse, sensör hastadan çıkabilir. Çıkan sensör tekrar kullanılmaz ve 
yeni bir sensör takılması gerekmektedir (3,5,14). Bu anlatımlar ya da 
kullanımı CGMS cihazlarının türlerine veya markalarına göre değişiklik 
göstermektir.

Yapılan bir başka çalışmada, tip 1 diyabetli 18 yaş altı çocuklardan 127 (63 
erkek, 64 kadın) kişi araştırmaya katılmıştır. Tip 1 çocuklara CGMS 
cihazlarının kullanımı sorulmuş ve çocukların CGMS’i kolay kullandığını, 
ayrıca %86.6’nın memnun kaldığını söylemiştir (15). Yine benzer bir 
araştırmada, yetişkinlerin tedavisinde kullanılan CGMS’in memnuniyet ve 
yaşam kalitesini arttırdığı mevzusunda bu sistemi daha fazla tercih ettikleri 
belirtilmiştir (13).

CGMS’in diyabetli hastaların yaşam şartlarını iyileştirdiği ve 
memnuniyetin yüksek olduğu belirtilse de, ekonomi açısından pahalı cihazlar 
olduğu araştırmalarca belirtilmiştir (15).
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3.1. Sürekli Glikoz İzleme Sistemleri ile Glukometre İlişkisi

Massa ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada; tip 1 çocukların kan 
şekerleri CGMS ve glukometre cihazı ile takip edilmiştir. Bu cihazların kan 
şekeri ölçümlerinin korelasyonu incelenmiş ve inceleme sonucunda olumlu 
yönde anlamlı çok yüksek bir ilişki bulunmuştur (r = 0.926, p < 0.001) (16). 
Yine yapılan bir araştırmada, hastaların kan şekeri takibi glukometre ve 
CGMS cihazları ile yapılmış ve sonucunda çok yüksek bir ilişki bulunmuştur 
(r = 0.889, p < 0.001) (14).  

Diğer taraftan, glukometre gibi cihazlar doğrudan kandan glukoz ölçümü 
yaparken, CGMS gibi cihazlar ise derialtından glukoz ölçümü yapmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda aynı anda glukometre ve CGMS ile yapılan ölçümlerde 
glukoz değerinin farklı olduğu belirlenmiş ve bu farkın glukozun kandan 
derialtına geçişinde metabolizma hızına bağlı olarak yaklaşık 15 dakikalık bir 
gecikme olduğu bildirilmiştir (17).

3.2. Sürekli Glukoz İzleme Sisteminin Çalışma Mekanizması

Sürekli glukoz ölçüm sisteminin çalışma prensibi, subkutan dokuya 
yerleştirilen sensörün aynı zamanda interstisyel sıvıdan belirli aralıklarla 
glukoz ölçümü yapmaktadır. Çift sarmallı yarı geçirgen membrandan oluşan 
sensör, bu membran kısmında glukoz oksidaz enzimi içermektedir. 
İnsterstisyel sıvıdan glukoz ve oksijen yarı geçirgen membrana geçmesi 
sonucunda glukoz oksidaz enzimi ile reaksiyona girmektedir. Reaksiyon 
sonucunda H2O2 (hidrojen peroksit) ile glukonik asit meydana gelir ve 
H2O2, hidrojen peroksidaz enzimi parçalaması ile iki adet H+ (hidrojen) 
iyonu ve O2 oluşur. Hidrojen iyonları CGMS (Sürekli Glukoz İzleme Sistemi) 
için gerekli olan elektronik sinyali meydana getirir ve cihazın kaydedici 
parçası tarafından sinyal kaydedilir. H+ ile glukoz düzeyi orantılı olması ve bu 
tepkimelerin sonucunda interstisyel sıvıdaki glukoz düzeyi tespit edilmiş olur 
(18). 
(Glukoz + O2 → H2O2 + Glukonik asit) (H2O2  → 2H+ + O2 + 2e-) 

SONUÇ

Hasta bireylerin diyetlerinde tükettikleri besinlerin yorumlanmasının CGMS 
cihazı ile daha kolay veya pratik olduğunu söyleyebiliriz. 
        Hiperglisemi veya hipoglisemi ataklarının takibinin daha kolay ve besin 
tüketimini daha dikkatli yapılabilmesi için CGMS cihazlarının kullanılması
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tavsiye edilmektedir. Ancak CGMS cihazlarının ekonomi açısından pahalı bir 
cihaz olduğu ve bazı teknik problemlerin olduğu söylenebilir.   
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