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BÖLÜM I
KAS-İSKELET SİSTEMİNDE
PURİNERJİK SİNYAL YOLAĞI
Purinergic Signal Pathway in Muscle-Skeleton System
Ahu SOYOCAK
(Dr. Öğr. Üyesi) İstanbul Aydın Üniversitesi,
Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı,
e-mail: ahusoyocak@aydin.edu.tr, asoyocak@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0999-2774

1. Giriş
Adenin 5’-trifosfat (ATP), -difosfat (ADP), üridin 5’-trifosfat (UTP),
-difosfat (UDP), UDP-glukoz ve nükleosit adenosin (ADO) nükleotidleri
çok sayıda hücresel süreci kontrol eden moleküllerdir (1). Nükleotidleri
hücre dışı sinyal molekülleri olarak tanımlayan “pürinerjik hipotez”i ile
birlikte “pürinerjik” terimi ilk olarak 1972 yılında Profesör Geoffrey
Burnstock tarafından tanımlanmıştır (2). Profesör Burnstock, ilk kez
ATP molekülünün bir nörotransmiter olduğu fikrini ileri sürmüştür (3).
Bugüne kadar, tromboz, felç, kuru göz, ateroskleroz, böbrek yetmezliği,
osteoporoz, mesane inkontinansı, kolit, nörodejeneratif hastalıklar ve
kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın mekanizmasında nükleotid
sinyaller aracılığıyla aktifleşen purinerjik reseptörlerin, diğer adıyla
purinoseptörlerin rolü olduğu ve bu hastalıklar için potansiyel bir
terapötik hedef olabileceği gösterilmiştir (1).

2. Purinerjik reseptörler
Purinerjik reseptörler aracılığıyla sinyal gönderen hücre dışı
nükleotidlerin, hem nöronal hem de nöronal olmayan dokularda sayısız
1
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biyolojik sürece katıldığı artık bilinmektedir. Purinerjik reseptörler ilk
olarak 1976’da tanımlanmıştır (4). Bu purinerjik reseptörler purinler
ve pirimidinler için P1 ve P2 reseptörleri olarak iki gruba ayrılmıştır
(5). P1 reseptörlerinin A1, A2A, A2B ve A3 olmak üzere dört alt tipi
vardır. Bu reseptörler G-proteinine bağlıdır ve adenozin tarafından
aktive edilir. P2 reseptörleri, P2X ligand kapılı iyon kanalı iyonotropik
reseptörler ve P2Y G-protein ilişkili metabotropik tip reseptörler
olarak alt sınıflara ayrılır. P2 reseptörleri, ATP, ADP, UTP ve UDP
dahil olmak üzere farklı nükleotidler tarafından aktive edilir (1,6–8)
(Şekil 1).

2.1 P1 Reseptörleri
P1 reseptörleri hücre zarına yerleşmiş 21-28 aminoasit uzunluğunda
yedi alfa sarmal transmembran (TM1-7) bir protein yapısındadır (Şekil
2). Bu sarmal yapının hücre içinde ve dışında üç ilmek yapısı bulunur.
Aminoasit dizisinin amino (N) ucu hücre dışında, karboksil ucu (C) ise
hücre içinde yer alır (7,9). P1 reseptörleri adenozin tarafından aktive
edildiği için adenozin reseptörleri (AR) olarakta isimlendirilmiştir (9).
Hücre dışı alanlar reseptör ligand bağlantısının kurulmasını sağlarken,
hücre içi alanlar G proteinlerinin aktivasyonuna yol açar.
P1 reseptörlerinin A1 ve A2 iki alt tipi 1989 yılında Libert ve ark.
tarafından tanımlanmıştır (10). Bu tanımlamanın ardından Zhou ve
ark.’nın 1992 yılında A3 alt tipini tanımlamasıyla birlikte, P1 reseptör
ailesinin A1, A2A, A2B ve A3 olmak üzere dört alt tipten oluştuğu
belirlenmiştir (1,11). Bu reseptörler G-proteini ilişkili olarak adenilat
sikaz aktivitesini düzenler. A1 ve A3 reseptörleri adenilat siklaz
aktivitesini inhibe ederek, A2A ve A2B reseptörleri de bu aktiviteyi
uyararak siklik adenozin monofosfat (cAMP) değişimlerini etkiler (12).
P1 reseptör alt tipleri, kardiyovasküler, immün ve merkezi sinir sistemi
(CNS) aktivitelerinin düzenlenmesi gibi birçok fizyolojik etkiye aracılık
eder. Bu nedenle P1 reseptörlerinin agonistleri ve antagonistlerinin
tanımlanması fizyolojik düzenlenmelere katkı sağlayabilecektir (13)
(Tablo 1).
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Şekil 1. Purinerjik reseptörler hücre proliferasyonu, farklılaşması, göçü,
büyümesinin durdurulması ve apoptozu üzerine etkilidir.

2.2 P2 Reseptörleri
P2 reseptörleri, ATP, ADP, UTP ve UDP dahil olmak üzere farklı
nükleotidler tarafından aktive edilir. Bu reseptörler iyonotropik P2X
ve metabotropik P2Y olmak üzere iki alt sınıftan oluşur (1,6–8). Bu
reseptörlerin birçok doku ve organda sentezlendiği belirlenmiştir
(Tablo1).

2.2.1 P2X Reseptörleri
P2X reseptörleri (P2XR), hücre zarında yer alan, 379 ile 595 amino asit
uzunluğunda, iki transmembran domain (TM1 ve TM2) alt birimlerine
sahip ligand kapılı iyonotropik reseptör proteinlerdir. Reseptörlerin N
ve C uçları hücre içinde yer alırken, hücre dışında geniş bir ilmek yapısı
bulunur (14) (Şekil 2). Na+, K+ ve Ca2+ iyonlarının akışına izin veren
P2X reseptör ailesi memelilerde homomerik (P2X1, P2X2, P2X3, P2X4,

4
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P2X5) ve heteromerik (P2X7, P2X2/3, P2X1/5) kanalları oluşturan
7 reseptör alt tipine (P2X1, P2X2, P2X3, P2X4, P2X5, P2X6, P2X7)
sahiptir. P2X reseptörleri hücre dışı ATP ile aktive edilir ve bu aktivasyon
iyonların geçişine neden olur (15,16).

Şekil 2. Purinerjik reseptör yapıları

2.2.2 P2Y Reseptörleri
P2Y reseptörleri (P2YR), hücre zarına yerleşmiş, 308 ile 377 amino asit
uzunluğunda, yedi sarmallı transmembran (TM1-7) yapıda G-protein
ile ilişkili reseptör (GPCR) ailesine ait proteinlerdir. Bu reseptörlerin N
ucu hücre dışında, C ucu hücre içinde yer alır. Bununla birlikte hücre
içinde ve dışında üç ilmek yapısı bulunur (Şekil 2). Reseptör ligand
ilişkisinin kurulması hücre dışı alanlarla sağlanırken, G proteinlerinin
aktivasyonu hücre içi alanlar aracılığıyla gerçekleşir (17). Bugüne kadar
tanımlanan sekiz insan P2Y reseptörü vardır: P2Y1, P2Y2, P2Y4,
P2Y6, P2Y11, P2Y12, P2Y13 ve P2Y14 (18,19). Bu reseptörlerin
numaralandırılmasında mevcut olmayan sayılar ya memeli olmayan
ortologlara ya da nükleotidlere yanıt vermeyen reseptörlere aittir (1). G
protein ilişkili reseptör 17 (GPR17) yapısal olarak özdeşliği nedeniyle
P2Y benzeri bir reseptör olarak tanımlanmıştır ve sisteinil lökotrien veya
pürinler tarafından aktive edilmektedir (20).
P2YR’ler, Gq/G11 proteinleri aracılığıyla fosfolipaz C sinyal
yolağının aktivasyonuna veya Gs proteinleri aracılığıyla adenil siklaz
yolağının aktivasyonuna yol açar. Bu reseptörler Gi/Go proteinleri
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aracılığıyla adenil siklaz yolağının inhibe olmasına da neden olur (17,21–
23). Pürinler ATP ve ADP ve pirimidinler UTP, UDP ve UDP-glukoz,
P2YR’lerin birincil agonistleridir (7,8,23–28).
Tablo 1. Purinerjik reseptörler ve iletim mekanizmaları (1)
Reseptörler
A1
P1

Beyin, omurilik, testis, kalp,
otonom sinir terminali

A2A

Beyin, kalp, akciğer, dalak

A3

Akciğer, karaciğer, beyin, testis,
kalp

A2B

P2X1
P2X2
P2X3

P2X

Bulunduğu dokular

P2X4
P2X5
P2X6

P2X7

Kalın bağırsak, mesane

Düz kas, trombositler, beyincik,
dorsal boynuz spinal nöronlar

Düz kas, CNS, retina, kromaffin
hücreleri, otonom ve duyusal
ganglionlar, pankreas

Duyusal nöronlar, NTS, bazı
sempatik nöronlar

İletim mekanizmaları
Gi/Go ↓cAMP
GS ↑cAMP

GS ↑cAMP
Gi/Go, Gq/G11, ↓cAMP
PLC-β aktivasyonu
Intrinsik katyon kanalı
2
(Ca + ve Na+)

Intrinsik katyon kanalı
2
(Özellikle Ca +)
Intrinsik katyon kanalı

CNS, testis, kolon, endotel
hücreleri, mikroglia

Intrinsik katyon kanalı
2
(Özellikle Ca +)

CNS, omurilikteki motor
nöronlar

Intrinsik katyon kanalı

Deri, bağırsak, mesane, timus,
omurilik, kalp, adrenal medullada Intrinsik katyon kanalı
çoğalan hücreler

Dendritik hücreleri (mast
hücreleri, makrofajlar) içeren
bağışıklık hücreleri, pankreas,
deri, mikroglia

Intrinsik katyon kanalı ve
uzun süreli aktivasyona
sahip büyük bir por

6
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P2Y1

Gq/G11; PLC-β
aktivasyonu

Endotel hücreleri, plasenta,
dalak, timus

Gq/G11 ve muhtemelen
Gi; PLC-β aktivasyonu

Bağışıklık hücreleri, epitel
ve endotel hücreleri, böbrek
tübülleri, osteoblastlar

Gq/G11 ve muhtemelen
Gi/ Go; PLC-β
aktivasyonu

P2Y6

Hava yolu ve bağırsak epitel
hücreleri, plasenta, T hücreleri,
timus, mikroglia (aktive edilmiş)

Gq/G11; PLC-β
aktivasyonu

P2Y11

Dalak, bağırsak, granülositler

P2Y12

Trombositler, glial hücreler

P2Y13

Dalak, beyin, lenf düğümleri,
kemik iliği, eritrosit

P2Y2
P2Y4

P2Y

Epitelyal ve endotelyal hücreler,
trombositler, bağışıklık hücreleri,
osteoklastlar, beyin

P2Y14

Plasenta, yağ dokusu, mide,
bağırsak, ayrı beyin bölgeleri
mast hücreleri

GPR17 Oligodendrositler

Gq/G11 ve GS; PLC-β
aktivasyonu
GαI; adenilat siklaz
inhibisyonu
Gi/Go
Gq/G11
Gi, adenilat siklaz
inhibisyonu

cAMP: siklik AMP, PLC: fosfolipaz C

3. Purinerjik patofizyoloji ve terapötik
potansiyel
Hücre dışı nükleotidler ve purinoseptörler son zamanlarda yapılan
araştırmalarla birlikte umut verici farmakolojik hedefler olarak kabul
edilmektedir (29). Bu hedefle ilişkili birçok hastalığın tedavisine olanak
sağlayacak purinoseptör agonistleri ve antagonistleri tanımlanmakta ve
klinik uygulamaları geçekleştirilmektedir (29,30). Kas-iskelet sisteminin
doku ve organlarında purinerjik sinyal yolaklarının etkinliğinin anlaşılması,
bu sistemle ilişkili hastalıkların tedavisi için oldukça önemlidir (31–33).
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4. Kemik
Kemik, patolojik koşullarda sürekli yeniden şekillenen, çevresel
değişikliklere uyum sağlayan ve inflamasyona, hormonal değişikliklere ve
mekanik yaralanmaya yanıt veren dinamik bir dokudur (34). Kemik doku,
organik bir kolajen matriks içinde biriken inorganik mineral tuzlarını ve
osteoklast, osteoblast ve osteosit olmak üzere üç ana hücre tipini içerir (33).
Osteoklast, osteoblast ve osteosit hücreleri, kemiğin yeniden şekillenmesini
düzenlemek için moleküler düzeyde etkileşime girerek iskeletin büyümesini,
adapte olmasını ve kendini onarmasını sağlar (35). Osteoklastlar, kemik
rezorpsiyonundan ve rezorpsiyon boşluğunun oluşumundan sorumlu
tek hücredir. Hematopoietik mononükleer progenitörlerin füzyonuyla
oluşan osteoklastlar, çok çekirdekli dev hücrelerdir ve kemik hücrelerinin
%1’ini oluşturur (36,37). Osteoblastlar, kemik iliğindeki mezenkimal kök
hücrelerin farklılaşmasıyla oluşan, kemik oluşumunu sağlayan hücrelerdir
(38–40). Kemik iliğinin merkezi sinüsü çevresinde diziler halinde
düzenlenmiş olarak bulunurlar ve toplam hücrelerin yaklaşık %5’ini
oluştururlar. Kemik oluşumu sırasında, osteoblastlar yeni organik kemik
matriksi salgılar ve mineralizasyonunu destekler. Ayrıca diğer hücreler ile
birlikte osteoklastogenezi düzenler (37). Osteoblastik farklılaşmanın son
aşamasında meydana gelen osteositler, kemik hücrelerinin %95’ini oluşturur
(41). Osteositler dendritik hücre uzantılarıyla birbirine bağlanırlar, böylece
mineralize kemik matriksi içinde mekanik kuvvetleri algılayabilen ve
bunlara yanıt verebilen üç boyutlu bir ağ yapısı oluştururlar (41,42). Tüm
bu hücrelerle birlikte kemiğin, büyümesini ve yeniden şekillenmesini
kontrol eden farklı maddeler arasında hücre dışı sinyal molekülleri olarak
işlev gören nükleotidler de yer alır. Bu moleküller sayesinde purinerjik
sinyal yolağı kemik homeostazının düzenlenmesine büyük bir katkı
sağlamaktadır (33,37,43,44).

4.1 Kemik ve Purinerjik Reseptörler
Adenozin ve P1 reseptör aracılı sinyal yolağının kemik hücre
fonksiyonunun düzenlenmesindeki rolü son yıllarda yapılan araştırmalar
için ilgi odağı bir konu olmuştur. Osteoblastların P1 reseptör alt tipleri
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A1, A2A, A2B ve A3’ün tümünü ifade ettiği gösterilmiştir (45,46).
Osteoblastlarda sentetik adenosin analoglarının reseptör aracılı olarak
cAMP seviyelerinde artışa yol açtığı bulunmuştur (47). Daha sonra,
adenosinin, DNA sentezini uyararak osteoblast benzeri hücreler için bir
mitojen görevi gördüğü bildirilmiştir (48). Bunun yanında sıçan kalvarial
osteoblastları tarafından mineralize kemik nodülü oluşumu üzerinde
adenosinin bir etkisinin bulunmadığını belirten çalışmalar vardır (49,50).
A1 reseptörleri bulunmayan (knock out) yetişkin farelerde, osteoblast
sayısı veya osteoblast morfolojisinde herhangi bir fark ölçülmemiş olsa bile,
yabanıl tip farelere kıyasla artan trabeküler ve kortikal kemik yoğunluğuna
sahip oldukları gösterilmiştir (51). Bununla birlikte, adenosinin A2B
reseptörü aracılığıyla, sıçan uzun kemik mezenkimal kök hücrelerinin
osteojenik farklılaşmasını artırabilece belirlenmiştir (52). Ayrıca, sentetik
bir A2B reseptör agonistinin kemik oluşumunu arttırdığı ve A2B
reseptörü bulunmayan (knock out) farelerden alınan osteoblastların in
vitro olarak aktivitelerinin azaldığı bildirilmiştir (53). Buna karşılık, A1
veya A2A reseptörleri aracılığıyla hareket eden adenosin analoglarının,
kemirgen osteoblast benzeri hücrelerin farklılaşmasını engellediği
gösterilmiştir (45). A3 reseptörünün osteoblast farklılaşmasındaki rolü
hakkında çok az şey bilinmektedir. Bununla birlikte osteoblast öncülleri
(prekürsörleri) ve osteoblastlarda eksprese edildiği bilinmektedir (54).
A3 agonistinin kullanımının osteoblast hücre farklılaşması üzerinde bir
etkisi olmadığı gösterilmiştir (55).
Adenozinin osteoklast fonksiyonunu düzenlemedeki potansiyel
rolü ilk olarak 1980’lerde P1 reseptör agonistinin organ kültüründe
kalvarial kemiklerde kemik rezorpsiyonunu uyardığının gösterilmesiyle
belirlenmiştir (56). Ancak başka bir araştırma, adenosin analoglarının
bu kültür sisteminde rezorpsiyon üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını
göstermiştir (47). Benzer şekilde başka çalışmalarda, adenosinin in vitro
olarak kemirgen osteoklastların rezorpsiyon aktivitesi veya oluşumu
üzerinde hiçbir etkisi olmadığını bildirmiştir (57,58). Fare kemik iliği
ve insan osteoklast öncüleri in vitro olarak A1 reseptör antagonistleri ile
inkübe edildiğinde hücrelerin farklılaşmasının azaldığı gözlenmiştir (59).
Ayrıca bir araştırmada A1 reseptörünün osteoklastlar tarafından sadece
zayıf bir şekilde eksprese edildiği ve A1 reseptörünün aktivasyonunun
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fare osteoklastları üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı gösterilmiştir
(60). A1 reseptör antagonizminin etkisinin osteoporoz fare modelinde
incelendiği bir araştırmada A1 reseptörünün blokajının osteoklast
farklılaşmasını inhibe ederek kemik kaybını önlediği gösterilmiştir (51).
Osteoklast hücrelerinde A1 reseptörünün aktivasyonunun, NF-kB ve
TRAF6 sinyalleri aracılığıyla osteoklast aktivasyonu ve farklılaşmasında
rol oynayan RANK (NF-kB reseptör aktivatörü) aktivasyona yol açtığı
belirlenmiştir (61). A2A reseptörünün osteoklast hücrelerindeki rolü ile
ilgili olarak yapılan in vitro çalışmalarda kullanılan osteoklast öncüsüne
bağlı olarak farklı sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan bir araştırmada A2A
reseptörünün adenosin veya seçici agonistler tarafından uyarılmasının
osteoklast oluşumunu uyarabildiği (60), başka bir araştırmada ise
osteoklast oluşumunu engelleyebileceği (62) belirlenmiştir. A2A reseptör
aktivasyonunun, eklem implant başarısızlığının yaygın bir nedeni
olan protez gevşemesi sırasında meydana gelen osteolizi önlediği de
gösterilmiştir (63). A2A reseptörü ve cAMP aktivasyonunun, murin
kemik iliğinden izole edilen farklılaşmış osteoklastların sayısını azalttığı
gösterilmiştir. Bu sonuçlar in vivo olarak A2A reseptörü bulunmayan
(knock out) osteopeni gösteren farelerde osteoklast sayısının artmasının
belirlenmesiyle desteklenmiştir (64). A3 reseptörlerinin osteoklast
farklılaşmasındaki rolü halen tam olarak tanımlanamamıştır (65).
A3 reseptörünün aktivasyonunun ya da blokajının in vitro osteoklast
farklılaşmasını etkilemediği bildirilmiştir (66). A3 reseptörünün kemik
üzerindeki etkisi artrit sıçan modelinde incelendiğinde, A3 reseptörü
agonisti ile yapılan tedavinin, iltihabı, kemik yıkımını ve kemik
yüzeyindeki osteoklastların sayısını azalttığı belirlenmiştir (67).
P2 purinerjik reseptörleri aracılığıyla gerçekleşen sinyal yolağı, iskelet
gelişimi ve homeostazının anahtar düzenleyicileri arasında gösterilmektedir.
P2 purinerjik reseptörleri P2X ve P2Y, osteoblast, osteoklast ve osteosit
hücrelerinde yer almaktadır (43). Osteoblast hücrelerinde P2X ve P2Y
reseptörlerine ait mRNA ekpresyonları belirlenmiş ve bu ekpsresyonların
salınan ATP miktarının yanı sıra hücresel farklılaşma durumuna bağlı
olduğu gösterilmiştir (43). P2X reseptör ailesinden, P2X5 reseptörünün
aktivasyonun insan osteoblast benzeri hücrelerde DNA sentezini
promote ettiği ve osteoblastalarda ATP salınımı ile hücre proliferasyonu

10

TIP VE SAĞLIK BILIMLERI ÇALIŞMALARI

arasında bağlantı olduğu belirlenmiştir (68,69). Bir diğer P2X reseptörü,
P2X7 reseptörünün osteoblast biyolojisindeki rolü, çoğu zaman çelişkili
sonuçlarla da olsa, önemli araştırmaların odak noktası olmuştur. P2X7
reseptörünün ekspresyonu ilk olarak farklılaşmış insan osteoblastlarında,
daha sonra sıçan ve fare osteoblaslarında belirlenmiştir (70,71). P2X7
reseptörünün uyarılmasının osteoblastların mineralizasyonunu arttırdığı
ve P2X7 reseptörü olmayan (knock out) farelerde osteogenez gelişiminin
hatalı olduğu bildirilmiştir (72–74). Bir diğer P2X reseptörü, P2X4
aracılığıyla gerçekleşen purinerjik sinyal yolağının kemikteki rolü çok
fazla araştırılmamıştır. Bununla birlikte bu reseptörün osteoblastik
hücrelerde en yüksek ekspresyonuna sahip olduğu gösterilmiştir (75). Bu
reseptörle ilgili yapılan ilk araştırmalarda P2X4 reseptörünün osteoklast
aktivitesi ve kemik rezorpsiyonunun düzenlenmesinde rol oynadığı
gösterilmiştir (76,77). Daha sonrada P2X4 reseptörünün osteoblast
benzeri hücrelerin ATP ile indüklenen proliferasyonunda rol aldığı öne
sürülmüştür (78). Osteoblastlar tarafından eksprese edilen P2X reseptör
ailesinin diğer üyelerinin fonksiyonel etkilerinin aydınlatılması için
daha çok araştırılması gerekmektedir. P2Y reseptör ailesinden, P2Y2
reseptörünün aktivasyonun PI3K/AKT sinyal yolunu düzenleyerek,
ATP veya UTP tarafından indüklenen osteoblast farklılaşmasında
ve hücre proliferasyonunda rol oynayabileceği bildirilmiştir (79,80).
P2Y2 reseptöründen yoksun farelerde, yabanıl tip farelere kıyasla arka
uzuvların kemik mineral içeriğinde küçük bir artış (%9-17) gözlenmiştir
(50). P2Y reseptör ailesinin üyesi olan P2Y12 reseptörünün antagonisti
in vitro olarak uygulandığında murin osteoblast proliferasyonunu ve
canlılığını inhibe ettiği ve osteoblastların kemik nodülleri oluşturma
yeteneğini azalttığı bildirilmiştir. Ayrıca, bu antagonistin in vivo olarak,
yumurtalıkları alınmış farelerin femur ve kaval kemiğindeki trabeküler
kemik yoğunluğunu azalttığı belirlenmiştir (81). P2Y reseptör ailesinden
P2Y13 reseptöründen yoksun farelerde, trabeküler kemik kütlesinin
ve osteoblast hücre sayısının azaldığı, ayrıca kemik yeniden şekillenme
oranının düştüğü gözlenmiştir (82).
Osteoklast hücreleri tarafından P2X ve P2Y reseptörlerinin
ekprese edildiği gösterilmiştir. Bu hücrelerde ATP’nin P2X reseptörü
aracılığıyla seçici olmayan bir katyon akımını ve P2Y reseptörleri
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aracılığıyla hücre içi depolardan kalsiyum salınımını indüklediği
bildirilmiştir (44,83). P2X reseptörü ailesi ve osteoklastlarla ilgili
yapılan ilk çalışmalarda, bu reseptörlerden P2X2, P2X4 ve P2X7’nin
sıçan uzun kemik türevi osteoklastlarda, P2X1, P2X4 ve P2X7’nin de
insan periferik kanından izole edilen osteoklastlarda mRNA ve protein
ekspresyonu gösterdiği belirlenmiştir (77,84). Daha sonra yapılan
çalışmalar, P2X6 reseptörü dışında tüm P2X reseptörlerinin fare
kemik iliğinden türetilen osteoklastlarda eksprese edildiği gösterilmiştir
(44,85). P2X7 reseptörünün osteoklast hücrelerin oluşumunda rol
oynadığı ve P2X7 reseptör antagonistlerinin insan osteoklast öncülerine
in vitro uygulanmasının osteoklast farklılaşmasını engellediği kabul
edilmektedir (86,87). ATP’ye uzun süre maruz kalmanın, P2X7 reseptör
fonksiyonunu down regüle ettiği ve osteoklast oluşumunu ve aktivitesini
inhibe ettiği de gösterilmiştir (88,89). P2X5 reseptörünün in vitro olarak
knock down edilmesi sonucunda osteoklast olgunlaşmasında azalma
olduğu belirlenmiş ve bu reseptörün osteoklast oluşumunun önemli
bir düzenleyicisi olabileceği ileri sürülmüştür (90). P2X5 reseptörünün
inflamasyona bağlı kemik kaybındaki fonksiyonel rolünü inceleyen başka
bir araştırmada, P2X5 reseptörü bulunmayan farelerde alveolar kemik
kaybının azaldığı belirlenmiş ve bu reseptörün inflamasyon kaynaklı
kemik kaybı için önemli bir terapötik hedef olabileceğini önerilmiştir (91).
P2Y reseptör ailesi ve osteoklastlarla ilgili yapılan ilk çalışmalarda, P2Y1
ve P2Y2’nin sıçan uzun kemik türevi osteoklastlarda, P2Y1, P2Y2, P2Y4,
P2Y6 ve P2Y11’in insan periferik kanından izole edilen osteoklastlarda
mRNA ve protein ekspresyonu gösterdiği belirlenmiştir (77,84). İlerleyen
çalışmalarla P2Y4 reseptörü dışında tüm P2Y reseptörlerinin fare kemik
iliğinden türetilen osteoklastlarda eksprese edildiği ve en fazla P2Y6
reseptörünün bulunduğu gösterilmiştir (44,85). P2Y reseptör ailesinden
P2Y1 reseptörü bulunmayan (knock out) farelerde, uzun kemiklerde
trabeküler kemik yoğunluğunun azaldığı gösterilmiştir (92,93). Bununla
birlikte, başka bir çalışmada ADP’nin, P2Y1 reseptörü bulunmayan
(knock out) farelerden köken alan hücrelerde, osteoklast oluşumunu
ve rezorpsiyonunu uyardığı bulunmuştur (94). P2Y reseptörlerinden
P2Y6 reseptörünün NF-kB sinyalini başlatarak osteoklast sağkalımını
arttırmada görev yapabileceği önerilmiştir (95). P2Y12 reseptörünün,
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osteoklast farklılaşmasını ve aktivitesini teşvik etmede önemli bir rol
oynadığı bildirilmiştir. P2Y12 reseptörü bulunmayan (knock out) artrit
fare modelinde trabeküler kemiğin arttığı bulunmuştur. Böylece bu
reseptörün varlığının artritin neden olduğu osteopeniye karşı koruyucu
olabileceği önerilmiştir (94). Ayrıca in vitro olarak, bir P2Y12 reseptör
antagonistinin osteoklast farklılaşmasını inhibe edebileceği gösterilmiştir
(96). P2Y13 reseptörü bulunmayan (knock out) farelerde in vivo olarak
osteoklast sayısının düşük olduğu ve dişilerde overektomi kaynaklı
kemik kaybından koruyabileceği bildirilmiştir (82). P2Y14 reseptörünün
RANKL’ı indükleyerek osteoklast öncü farklılaşmasını düzenlediği
gösterilmiştir (97). Tüm bu mevcut veriler, osteoklastlarda P2Y
reseptörlerinin uyarılmasının temel bir fonksiyonel etkisinin olduğunu
göstermektedir.
Osteositler kemikte en bol bulunan hücre tipidir (44). Kortikal kemikte
meydana gelen mikro hasarın ardından kemiğin yeniden şekillenmesini
indüklemek için osteositlerin apoptoza uğrması gereklidir. Hasarlı
veya apoptotik osteosit hücrelerinden salınan moleküller, osteoklast
aktivasyonu aracılığıyla kemiğin yeniden şekillenmesini aktive eder (98).
Osteositlerin hayatta kalması ve işlevinde pürinerjik sinyal yolaklarının
rolü hakkında çok az şey bilinmektedir. Osteosit apoptozu, kemiğin
yeniden şekillenmesi için gerekli bir mekanizmadır ve kemik erimesinden
önce gerçekleşir, geç evre osteositler, osteoklast farklılaşmasını aktive
etmek için RANKL üretimini gerçekleştirir. ATP’nin intrakortikal
alanda P2X7 reseptörünün aktivasyonu yol açarak osteosit apoptozunun
indüklenmesinde rol oynadığı gösterilmiştir (99). Kemik matriksine
gömülü oldukları için osteositlerin izole edilmesi zordur; bu nedenle
bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğu osteosit benzeri hücre dizileri
üzerinde gerçekleştirilmiştir (44). MLO-Y4 osteosit benzeri hücrelerde
fonksiyonel P2X2, P2X7, P2Y2, P2Y4, P2Y12 ve P2Y13 reseptörlerinin
ekspresyonu tanımlanmıştır (100).

5. Kıkırdak
Kıkırdak, eklemlerin yüzeyi de dahil olmak üzere vücutta bulunan esnek
bir bağ dokusudur. Büyük miktarlarda kolajen, proteoglikan ve elastin
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lifleri açısından zengin bol zemin maddesi sentezleyen kondrosit adı
verilen özel hücrelerden oluşur. Diğer bağ dokularından farklı olarak,
kıkırdakta kanlanma yoktur ve kondrositler besinlerini difüzyon yoluyla
alırlar. Bu damarlanma eksikliği, diğer dokulara kıyasla kıkırdağın daha
yavaş büyüdüğü ve kendini daha yavaş tamir ettiği anlamına gelir (44).

5.1 Kıkırdak ve Purinerjik Reseptörler
Normal eklem kıkırdağında kondrositler, düşük sürtünmeli, ağrısız
eklem hareketi sağlamak için matriks bütünlüğünü korur. Kondrositler
birbirleriyle doğrudan, hücreden hücreye ise temastan ziyade yayılabilir
sinyaller yoluyla iletişim kurarlar ve çeşitli fizyolojik uyaranlara yanıt
olarak adenosin salınımı yapabilirler (65). Kondrositlerin tüm P1
reseptörlerini eksprese ettiği bilinmektedir (101,102). Bununla birlikte,
reseptör aktivasyonunun fonksiyonel etkilerine ilişkin bilgiler sınırlıdır.
P1 reseptörlerinden A2A ve A3 reseptörlerinin ekspresyonunun up
regülasyonunun kondrosit proliferasyonunu desteklediği gösterilmiştir
(101). P2 reseptörleri kondrositlerde, ATP’nin ilk olarak sığır nazal
kıkırdağının rezoprsiyonunu uyarmasının gösterilmesiyle tespit edilmiştir
(103). Daha sonra insan kondrositlerinde ilk olarak prostaglandin E2
salınımının aracıları olarak tanımlanmıştır (104). Kondrositlerin P2X1,
P2X2, P2X3, P2X4, P2X7, P2Y1 ve P2Y2 reseptörlerini ifade ettiği
bilinmektedir (105–108). Bugüne kadar, pürinerjik sinyal yolaklarının
kondrositler üzerindeki etkilerini açıklayan çalışmaların çoğu, hücre dışı
nükleotitlerin kıkırdak metabolizmasını negatif olarak düzenlediğini
öne sürmektedir. Bununla birlikte yapılan bazı çalışmalarda ATP’nin
kıkırdak metabolizmasında faydalı etkilerini olduğunu bildirmektedir
(44). Kondorsit metabolizmasında P1 ve P2 reseptörlerinin rollerinin
daha iyi anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

6. Kas
Vücutta iskelet, kalp ve düz olmak üzere üç tip kas bulunur. Kardiyak ve
düz kaslar genellikle istemsiz olarak adlandırılır, çünkü bu kaslar bilinçli
bir düşünce olmadan kasılır. Kalp kası sadece kalpte bulunurken, düz kas
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birçok iç organın duvarlarında bulunarak daha geniş bir alana dağılmıştır.
İskelet kası, tendonlarla kemiklere bağlanır. Hareket ve duruşta önemli
bir rol oynar ve bu nedenle kas-iskelet sisteminin kritik bir bileşenidir
(44).

6.1 İskelet Kası ve Purinerjik Reseptörler
İskelet kasında purinerjik sinyal yolağının rol oynadığına dair ilk kanıt,
ATP analoglarının kas liflerinin uzamasını indüklediğinin bulunması
olmuştur (109). Birçok çalışmada, iskelet kası tarafından P2 reseptör alt
tiplerinin eksprese edildiği gösterilmiştir (110–113). Hücre dışı ATP’nin
miyoblast hücre proliferasyonunu ve memeli iskelet kasının farklılaşmasını
düzenleyebileceği bildirilmiştir (114–116). P2Y reseptörü aracılığıyla
hareket eden hücre dışı nükleotitlerin kas kasılmasını artırabileceği ve
kas uyarılabilirliğini etkileyebileceği gösterilmiştir (117,118).

7. Bağ ve Tendon
Eklem yapısında bağ ve tendonlar, iskelet kemikleri arasında dinamik
bir bağlantı oluşmasını sağlar. Kasları kemiğe bağlayarak mekanik yükü
kas-iskelet sistemine iletir ve destekler. Bağ dokusunun yaralanması veya
hastalıkları, esas olarak kolajen bileşimlerini azaltarak veya değiştirerek
bağ ve tendonların mekanik işlevini bozar (43,119).

7.1 Bağ, Tendon ve Purinerjik Reseptörler
Pürinerjik sistemin bağ fonksiyonu ve yapısındaki rolü büyük ölçüde
periodontal dokularda incelenmiştir (43). Periodontal bağ yapısında
P2Y4 ve P2Y6 reseptörleri en bol bulunan P2Y reseptörleri olarak
belirlenmiştir. Bu reseptörler aracılığıyla ATP’nin alveolar kemiğin
yeniden şekillenmesini indüklediği gösterilmiştir (120). P2Y reseptör
aktivasyonunun periodontal kemiğin yeniden şekillenmesine katkıda
bulunan osteopontin ve RANKL salınımını uyardığı bildirilmiştir
(121,122). Sağlıklı gönüllülerden izole edilen, proinflamatuar uyaranlar
TNF-α veya IL-1β ile tedavi edilen periodontal bağ yapısında, matriks
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mineralizasyonu ve osteoblast farklılaşması ile ilişkili olan P2X7
reseptörünün ekspresyonunun azaldığı gösterilmiştir (123).

8. Sinoviyal Doku
Sinovyal doku, sinovyal doku makrofajları (A tipi hücreler) ve fibroblast
benzeri sinoviyositler (B tipi hücreler) olmak üzere iki tür hücre
popülasyonunu içeren kalın bir zardır (43). Bu doku osteoartritte
(OA) hafif ve romatoid artritte (RA) yaygın olmak üzere, lenfositlerin
infiltrasyonuna, inflamasyona, neovaskülarizasyona, kıkırdak bozulmasına
ve ağrı duyarlılığına katkıda bulunan doku hiperplazisine yol açar (124–
126).

8.1 Sinoviyal Doku ve Purinerjik Reseptörler
Adenozinin yapısında bulunan amin molekülünü kopararak inozine
dönüşmesini sağlayan adenozin deaminaz (ADA) enziminin eklem
sıvısındaki düzeylerinin RA hastalarında OA hastalarına göre hastalık
şiddeti ile ilişkili olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (127). Bununla
birlikte, RA sinoviyositlerinin, ADA’ya dirençli bir adenosin analoğu ile
tedavisinin adenosin reseptörleri aktivasyonundan bağımsız olarak
hücrelerde apoptozu indüklediği gözlenmiştir (128). ADA 2 eksikliği olan
hastalar vasküler semptomlar ve romatizmal inflamatuar özellikler
göstermiştir (129). RA hastalarından izole edilen sinoviyosit fibroblastların
tüm adenosin reseptörlerini eksprese ettiği tespit edilmiştir. RA’da A3
reseptörünün diğer reseptörlerden daha fazla, A2A reseptörünün ise daha
az ifade edildiği belirlenmiştir (130). A3 reseptör agonistinin RA
hastalarında semptom ve bulguları azaltması bu reseptörün antiinflamatuar mekanizmaların aktivasyonuna katkı sağladığı önerilmiştir
(131,132). Adenozin, bağışıklık hücrelerinde proinflamatuar NF-kB
moleküler sinyal yolağını düzenleyerek eklemin korumasında dolaylı bir rol
oynar. A2A ve A3 adenosin reseptörlerinin ekpresyonlarının RA ve
ankilozan spondilit hastalarında arttığı gösterilmiştir. Anti-TNF-α
tedavisi sonrasında A2A’nın ekspresyonunun azaldığı gözlenmiştir (133–
135).
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RA hastalarından izole edilen sinoviyositlerde P2X1, P2X2, P2X3,
P2X4, P2X5, P2X7, P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y12, P2Y13,
P2Y14 reseptörlerinin ifade edildiği belirlenmiştir. Bunun yanında OA
hastalarından alınan sinovyal hücrelerde P2X1 ve P2X3 reseptörlerinin
var olduğu tespit edilmiştir (136,137). Sinovyal zarda ATP’nin P2X4
reseptörünü aktive ederek nörotrofik faktörün üretimini indüklediği
gösterilmiştir (138). Aynı reseptörün OA hastalarından izole edilen
sivovyal sıvıda IL-1β salınımını desteklediği bulunmuştur (139). P2X1
reseptörlerinin NF-kB aktivasyonunu ve TNF-α salınımını azaltan
bir anti-inflamatuar etki gösterdiği gözlenmiştir (140). Bir sıçan artrit
modelinde iltihaplı sinovyal dokuda P2X7 reseptörünün eksprese
edildiği saptanmıştır. Bu reseptörün inhibisyonun artiküler inflamasyonu
ve progresif kemik yıkımını azalttığı belirlenmişitir (141). Klinik öncesi
çalışmadaki olumlu sonuçlara rağmen, P2X7 reseptör antagonistleri
romatoid artritli hastalara oral yoldan uygulandığında herhangi bir
etkinlik göstermemiştir (43).

9. Sonuç
Nükleotidler hücre dışı sinyal molekülleri olarak kemik metabolizmasının
güçlü düzenleyicileri olarak görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla
kas-iskelet sisteminde pürinerjik sinyal yolağının rolü netlik kazanmaya
başlamıştır. Kemik, kıkırdak, kas, bağ, tendon ve sinoviyal sıvı olmak üzere
bu sistem içerisinde yer alan tüm kısımlarda pürinerjik sinyal yolağı ayrı
ayrı değerlendirilmektedir. Bu nedenle bir dokunun diğerini etkileme
yeteneği genellikle gözden kaçırılmaktadır. Bununla birlikte tüm bu
değerlendirilmeler gözönüne alındığında kas iskelet sistemi ve purinerjik
reseptörlerin ilişkisinin karmaşık etkilere sahip olduğu görülmektedir.
Karmaşık yapısına rağmen purinerjik reseptörler ve uyaranları hem
doğrudan hem de dolaylı olarak, kemik yenilenmesini ve kemik
iyileşmesini düzenleme yeteneğine sahip görünmektedir. Bu yetenekleri
sayesinde purinerjik reseptörlerin kas iskelet hastalıklarının yeni terapötik
hedefleri olabileceği düşünülmektedir. Purinerjik reseptör alt tipleri için
seçici reseptör agonistleri ve antagonistlerinin geliştirilmesi kas iskelet
hastalıklarının tedavisi için umut verici yeni bir yol olarak görülmektedir.
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1. Giriş
İnsan endotelyal hücre spesifik molekül (ESM-1) olarak bilinen Endokan
ilk kez 1996 yılında insan endotelyal hücrelerinden klonlanmıştır (1). 5.
kromozomun uzun kolunda 3 ekson ve araya giren 2 introndan oluşan
tek gen tarafından kodlanmaktadır. Primatlar ve memelilerde yüksek
derecede korunmuş bir gene sahiptir. İlerleyen çalışmalar molekülün
proteoglikan ailesinin üyesi olduğunu göstermiştir. Protein yapıdaki
merkez kısım 165 amino asit içermektedir. 137. pozisyondaki serin
amino asitine translasyon sonrası modifikasyon ile bağlı tek dermatan
sülfat bulunmaktadır. N-terminal sisteinden zengin 110 amino asit
içeren kısım ve C-terminal sisteinden fakir kısım olmak üzere iki temel
bölümden meydan gelir (2).
Endokan proteoglikan ailesinin diğer üyelerinden bazı özellikleri
nedeni ile farklıdır. Fazla sayıda glikozaminoglikan içeren büyük
moleküllü proteoglikanların aksine 20 kDa ağırlığında tek zincire
sahiptir (1). Bunu yanı sıra, hücre dışı yatağın diğer elemanları gibi
hücrelere yapısal destek olmanın ötesinde Endokan, temelde sekretuvar
bir moleküldür (3).
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2. Fizyolojik Özellikleri
Endokan vasküler endotelyumdan dolaşıma salınmaktadır. Hücre
adezyonu, inflamasyon, tümör progresyonu gibi çeşitli olaylarda önemli
rol oynar (4). Başlangıçta, Endokan ekspresyonunun yalnızca akciğer
dokusuna lokalize olduğu sanılmıştır. Ancak; deri, yağ dokusu, koroner
arterler gibi farklı dokuların endotelyal hücrelerinde de gösterilmiştir (5).
Akut enfeksiyon durumunda hem vasküler endotelyum hem de lökosit
yüzeyinde adezyon moleküllerinin ortaya çıkması lökositlerin damar
cidarından enfeksiyon bölgesine göçlerini kolaylaştırmaktadır. Endokan,
akut enfeksiyonlarda lökositlerin migrasyonu ve göçünü engellemektedir.
Bu etkinin mekanizması kısaca şu şekildedir: Endokanın lökosit
yüzeyinde bulunan lenfosit fonksiyon ilişkili antijen-1 (lymphocyte
function-associated antigen-1 (LFA-1) ile bağlanması endotelyal
yüzeyde bulunan ligandlar ile etkileşimi önler. Böylece, lökositlerin
endotel yüzeyde yuvarlanmaları ve periferal dokularda inflamatuvar
bölgelere transmigrasyonu önlenmiş olur (6). Bu yüzden; Endokan
endotel bağımlı patolojik hastalıklarda rol oynayabilir (7).
Vasküler dokunun gelişim sürecinde hem fizyolojik hem de patolojik
durumlarda, Endokan’ın önemine dair kanıtlar bulunmaktadır. Damar
duvarının uzamakta olan özelleşmiş uç hücreleri sensör vazifesi görerek
vasküler gelişimde rol alır. Duvarın sap kısmında bulunan hücrelerin
gelişim de ki rolleri sınırlıdır. Endokan ekspresyonu uç kısımdaki
hücrelerde sap kısmındaki hücrelere kıyasla daha fazladır (8). Literatür
bulguları Endokan ekspresyonunun tümör neovaskülarizasyonu, arteriyel
duvar yapılanmasında önemli olduğunu göstermiştir (9,10)
Endokan’ın mutajenik özellikleri ile ilgili çalışmalar mevcuttur.
Endotel hücrelerinde Endokan vasküler endotelyal büyüme faktörünün
mutajenik etkisini arttırmaktadır (11). Özetle, Endokan hücre
proliferasyonu, yara iyileşmesi ve tümör ilerlemesi gibi durumlarda
diğer mediatörler ile birlikte rol oynamaktadır. Endokan üretiminde
rol oynayan düzenleyici mekanizmalar tam anlamıyla anlaşılamamıştır.
Ancak, çalışmalar bir dizi sinyal yolağının ve bioaktif mediatörün rol
aldığını göstermektedir. VEGF-A ve C, IL-1, transforme edici büyüme
faktörü (TGF)-β1, fibroblast büyüme faktörü-2 (FGF-2) Endokan
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ekspresyonunu artırırken, fosfotidilinositol kinaz 3 ve interferon (IFN)-γ
azaltmaktadır (1,11).

3. İlişkili Olduğu Klinik Durumlar
Endokan, literatürde yeni bir endotelyal hücre belirteci olarak
belirtilmektedir. Serum konsantrasyonları endotelyal aktivasyon ya da
disfonksiyon durumları ile ilişkili olarak yükselebilir (12). İnflamasyon
ya da tümör ilerlemesine bağlı olarak aktive olan endotelyumda endokan
mRNA seviyeleri anlamlı artmaktadır (4). Özellikle glioblastom ve
liposarkom gibi yüksek vasküler tümörlerde endokan gen ekspresyonun
yaklaşık 30 kat arttığı bildirilmiştir (13). İlginç olarak Frahm ve ark.
(14), tarafından beyin dokularında yeni oluşan ve nonfonksiyonel olan
kan damarlarının tanımlanmasında endokan immun reaktivitesinin
kullanıldığı bir metod tanımlanmıştır. İnsanlarda neovaskülarizasyon
ilişkili hastalıkların tanımlanmasında endokan, tanıda potansiyel
kullanıma sahip olabilir. Endokan’ın artmış seviyeleri; sepsis, hepatoselüler
ve renal kökenli kanserler, Behçet hastalığı gibi inflamatuvar durumlarda
bildirilmiştir (15-16). Bununla birlikte, literatürde endotelyal
disfonksiyonun patogenezinde önemli rol oynadığı preeklempsi gibi bazı
klinik durumlarda endokan seviyeleri değişmemiş olarak gösterilmiştir
(17).
Sepsiste yapılan klinik çalışmalar, artmış endokan seviyelerinin kötü
prognoz işareti olabileceğini göstermektedir (3). Daha sonra yapılan
bir başka çalışmada; ciddi sepsis durumunda endokanın katepsin G ile
proteolize uğradığı ve 14 kDa’lık proteolitik kısmın sepsisli hastalarda
patogenezden sorumlu olabileceği belirtilmiştir (18). Bununla birlikte,
yaygın travmalı hastalarda Endokan seviyelerinin akut akciğer hasarı
tahmininde önemli olduğu vurgulanmaktadır. İlginç olarak, yüksek
endokan düzeylerine sahip hastalarda akciğer hasarı gelişmez iken,
düşük düzeylerde hasarın daha fazla geliştiği gösterilmiştir (19). Artan
endokan seviyelerinin akciğer hasarına karşı koruyucu etkisi, lökosit
toplanmasını azaltıcı etkisinden kaynaklanabilir. Mikkelsen ve ark. (19),
tarafından bildirilen düşük endokan seviyeleri ve akut akciğer hasarı
ilişkisi gerçekten pulmoner endotelyal epitelyum hücrelerden azalmış
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endokan salınımından kaynaklanıyor olabileceği gibi, nötrofil kaynaklı
proteazlarca endokan yıkımından da kaynaklanıyor olabilir.
Endotel mediatörler doku bütünlüğünü, vasküler geçirgenliğin ve
lökosit göçünün korumasında önemli bir rol oynamaktadır. Endotel
disfonksiyonu, aterosklerozun gelişmesinde birincil lezyon olarak
düşünülmektedir. Endokan, endotel hücreleri tarafından proinflamatuar
sitokinlerin salgısını, mikrovasküler permeabiliteyi attırmaktadır ve
lökosit migrasyonunu düzenlermektedir. İmmünohistokimya yöntemleri
kullanarak, lezyonlardaki yüksek Endocanların ekspresyonu gösterilmiştir.
Canlılığını kaybetmiş endotelde endokan ekspresyonu düşük olmakla
beraber aktive edilmiş endotelde ve aterosklerotik plaklarda yeniden
düzenlenmektedir (18).
Dislipidemi önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür ve endotel
disfonksiyonuyla ilişkilidir. Endokan ve dislipidemi arasındaki ilişki
hakkında bilgi yoktur. Bununla birlikte, bir araştırmada, artmış vasküler
riski olan hastalarda lipid düşürücü tedavinin endotel fonksiyonunu
geliştirdiği gösterilmiştir (19).

3.1. Endokanın Tip 2 Diabetes Mellitusla İlişkisi
Tip 2 diabetes mellitus (T2DM), patogenezi kronik düşük dereceli
bir inflamasyon durumu ile ilişkili olan diyabetin en yaygın şeklidir.
Mekanizmaları tam olarak bilinmemekle birlikte, subklinik inflamasyon
insülin direncinin bir parçasıdır ve bu metabolik bozukluk ve obezitenin
komplikasyonları ile yakından ilişkilidir (20). Tip 2 DM’de artmış insülin
yapımı ile etki bozukluklarına bağlı kronik hipergliseminin neden olduğu
ileri glukozilasyon son ürünleri (AGEs) dokularda birikerek hücre içi
sinyalizasyonu ve gen ekspresyonu değişikliklerine neden olur. Bunlara ek
olarak da AGEs, diyabetik mikrovasküler komplikasyonların patolojisine
katkıda bulunan pro-inflamatuvar moleküllerin ve serbest radikallerin
salınımına yol açar. Diyabette devam eden inflamatuvar süreç ile damar
endotelinde farklılaşmaya ve sonuç olarak mikrovasküler (retinopati,
nefropati, nöropati) ve makrovasküler (kardiyovasküler hastalık,
serebrovasküler hastalık, periferik damar hastalığı) komplikasyonlara
yol açmaktadır (21,22). Tip 2 diabetes mellitus (T2D) prevalansı
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tüm dünyada olduğu gibi komplikasyonları nedeniyle morbidite ve
mortalitesi de artmaktadır (23). Bu çoğunlukla yeme alışkanlıklarındaki
değişiklikleri, aşırı beslenmeyi ve fiziksel hareketsizliği içeren modern
yaşam tarzıyla ilgilidir (24).
Hiperglisemi, reaktif oksijen türlerinin (ROS) aşırı üretimine yol
açar ve antioksidan savunma kapasitesi aşıldığında toksik ve zarar verici
bir ortamın oluşmasına neden olabilecek bir redoks dengesizliğine neden
olur. ROS, proinflamatuar sinyal yolaklarını aktive etmek, proinflamatuar
sitokinlerin salgılanmasını artırmak ve ayrıca kronik sistemik inflamasyona
yol açmak, apoptoz ve doku hasarını aktive etmek gibi çeşitli moleküler
mekanizmaları tetikler (23).
Bu nedenle, hiperglisemiye bağlı oksidatif stres (OS) ve kronik
inflamasyonun insülin direnci (İR) ve aşikar T2D gelişiminde önemli rol
oynadığı düşünülebilir (24,25). IR kendi başına kardiyovasküler hastalık
(CVD) riskini iki katına çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda daha yüksek
koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı ve serebrovasküler hastalık
oranlarıyla da ilişkilidir (24).
IR’ye sekonder dislipidemi T2D’de tipik bir bulgudur (26,27) Artmış
serbest yağ asitleri akışı ve viseral yağ doku depolarından salgılanan
proinflamatuar sitokinler ve adipokinlerden kaynaklanır.5 Bu sitokinler,
lipoproteinler ve protein moleküllerindeki fonksiyonel ve yapısal
değişiklikleri uyarmanın yanı sıra, endotel hücrelerinde anormalliklere ve
dolayısıyla ateroskleroza neden olur (28).
Buna paralel olarak endokan, KVH ve T2D’de artmış olduğu
saptanan endotel disfonksiyonunun yeni bir biyobelirteç olarak ortaya
çıkmaktadır (29,30). Çeşitli proinflamatuar sitokinleri salgılamak için
endotel hücrelerini uyarma, lökositlerin göçünü teşvik etme ve kan damarı
geçirgenliğini artırma yeteneği, bu proteoglikanı artan aterosklerotik
hastalık risk yükünü tanımak için umut verici bir biyobelirteç haline
getirir (31).
Önceki birkaç çalışma T2D›de daha yüksek endokan seviyeleri
gösterse de, bazıları bunun tersini yani T2D›de kontrollere göre daha
düşük endokan seviyeleri olduğunu gösterdi (31-35). Bu nedenle, bu
biyobelirtecin patofizyolojik rolü, diyabetin prediyabet ve aşikar T2D
gibi farklı evrelerinde tam olarak açıklanamamıştır.
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Yapılan bazı çalışmalara göre endokan seviyeleri DM ve akut koroner
sendromlu (AKS) hastalarda diyabetik olmayan (AKS) hastalara göre
anlamlı olarak daha yüksekti (36). Serum endokan, genel olarak kullanılan
belirteçler ovasküler anormallikler ve inflamasyondan bağımsız olarak,
diyaliz olmayan bir KBH popülasyonunda ölümcül ve ölümcül olmayan
kardiyovasküler olaylar (CVE’ler) ile ilişkilidir (36). Tip 2 DM’li
hastalarda endokan seviyeleri ile ilişkili faktörler hakkında şu anda veri
bulunmamaktadır. Ayrıca, glisemik düzenlemenin endokan seviyeleri
üzerindeki etkisi araştırılmamıştır.

3.2. Endokan’ın Kanserle İlişkisi
Önceden endotelyal hücreye özgü molekül-1 olarak adlandırılan endokan,
ilk olarak 1996 yılında Lassalle ve diğerleri tarafından bir insan göbek
damarı endotel hücresi tamamlayıcı DNA kitaplığından klonlandı (37).
Endokan, 50 kDa›lık bir dermatan sülfat proteoglikandır ve tümör
endotel hücreleri de dahil olmak üzere aktive edilmiş vasküler endotelyal
hücreler tarafından salgılanır (38,39). Endokan, tümör nekroz faktörü-α ve
interlökin-1β gibi anjiyojenik faktörler ve inflamatuar sitokinler tarafından
up-regüle edilebilir (37,38). Önceki çalışmalarda, endokanın tümör
oluşumunu indüklediği ve hareketsiz tümörlerin hızlı büyüyen anjiyojenik
tümörlere dönüştürülmesiyle yakından ilişkili olduğu bulundu (40,41).
Endokan ayrıca integrin lenfosit fonksiyonuyla ilişkili antijen1’e bağlanır ve lenfosit fonksiyonuyla ilişkili antijen-1 / hücreler arası
adhezyon molekülü-1 etkileşiminin inhibe edilmesinde rol oynar,
bu da lökositlerin endotel ve dolayısıyla dokulara lökosit göçünün
düzenlenmesinde rol oynayabilir (42). Hücreler arası yapışma
molekülü-1 ile lenfosit fonksiyonuna bağlı antijen-1 arasındaki
etkileşim, sitotoksik lenfositlerin ve doğal öldürücü hücrelerin tümör
hücrelerine bağlanmasında da rol oynar (43). Hücreler arası yapışma
molekülü-1 ekspresyonu tümör gelişiminde önemli bir rol oynar ve tümör
ksenograftlarında aşırı ekspresyonu, lenfositlerin daha yavaş büyümesi ve
daha yüksek tümör infiltrasyonu ile ilişkilidir (44). Bu nedenle endokan,
hücre büyüme aktivitesini ve lökosit fonksiyonunu modüle etmede çift
rolüyle potansiyel olarak tümör büyüme kontrolünde rol oynayabilir.
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Endokan in vitro anjiyogenez sırasında aşırı eksprese edilir (45), ancak
endokanın antisens knockout’u bu süreci önlemez, bu da anjiyogenezde
sadece yardımcı bir rol olduğunu düşündürür.
Mikroarray çalışmaları, böbrek (46), meme (47) ve akciğer (48) gibi
çeşitli tümör konumlarında ve ayrıca yüksek düzeyde invaziv melanom
hücre hatlarında (49) endokan mRNA ekspresyonunun arttığını
göstermiştir. Böbrek tümörlerinde endokan ekspresyonu vasküler
endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ekspresyonu ile korele edilmiştir
(49). Bu çalışmalar, endokan geninin yüksek transkripsiyonunun, hem
akciğer (48) hem de meme (47) kanserlerinde kötü prognozun moleküler
imzalarından birini temsil ettiğini ortaya koydu. Çoğu çalışma ayrıca
endokan aşırı ekspresyonunun agresif tümör ilerlemesi ve kötü sonuçlarla
ilişkili olduğunu öne sürdü. Bununla birlikte, insan tümörlerinde endokan
proteininin ifadesi ve kandaki endokan seviyelerinin önemi hakkında
çok az şey bilinmektedir. Kanserde immünoterapötik yaklaşımların son
zamanlardaki başarılarına dayanarak, endokan hakkındaki klinik öncesi
veriler, endokana karşı oluşturulan antikorların umut verici bir kanser
tedavisi olabileceğini düşündürmektedir (39).

3.3. Endokan ve Hipertansiyon
Hipertansiyon, dünyada önemli bir ölüm nedeni olmasının yanında
kardiyovasküler hastalıklar için de risk faktörüdür. Hipertansiyonun
erken ve karakteristik patofizyolojik değişikliklerinden biri olan endotel
disfonksiyonuna, artan oksidatif stres ve yaştan bağımsız olarak bozulmuş
vasküler fonksiyon eşlik eder (50). İnflamatuar belirteçler, proinflamatuar
ve pro-oksidan yolaklarda önemli bir rol oynar ve/veya hipertansiyonda
tanısal ve prognostik bir role sahip olabilir (51). Endokan, hipertansiyon
ile ilişkili olabilen aday bir immün-inflamatuar belirteçtir (52). Son
30 yılda, 30-79 yaşları arasındaki hipertansiyonlu yetişkin sayısı 6,5
milyondan 12,8 milyara yükseldi. Kardiyovasküler ve serebrovasküler
olayların patogenezinde önemli bir rol oynar ve esansiyel hipertansiyonun
neden olduğu organ hasarını hedefler. NO, endotel bağımlı diyastolik
fonksiyonun ana faktörüdür. Endotel fonksiyonu bozulduğunda, NO
salınımı önemli ölçüde azalır ve vasküler ROS üretimi artar, bu da arteriyel
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vazokonstriksiyon ve hipertansiyona yol açar. Klinik veriler, endokanın
bağımsız kaldığını ve hipertansiyon ile pozitif korelasyon gösterdiğini
buldu. Her 1 pg/mL endokan artışı için, hipertansiyon insidansı % 32.2
arttı (53). Hipertansiyonun erken evrelerinde, plazmadaki endokan
konsantrasyonu önemli ölçüde artar, endokan seviyeleri böbrek enzimleri,
norepinefrin (54), karotis intima media kalınlığı (cIMT) ve yüksek
duyarlıklı C-reaktif protein (hsCRP) ile pozitif ilişkilidir (55,56), lökosit
sayısı ile negatif korelasyon gösterdi (54). Endocan ayrıca hipertansiyonda
prognostik bir etkiye sahiptir ve muhtemelen deneysel kanıtların
inflamasyonun hipertansiyonda önemli bir rol oynadığını gösterdiği gibi
farklı aşamalarda da rol oynayabilir (50). Ek olarak, endokan seviyeleri daha
yüksek olan hastalar, arteriyel sertliğin bir işareti olan daha yüksek arter
nabız dalga hızı gösterdi (57). Bu nedenle, dolaşımdaki endokan seviyeleri,
esansiyel hipertansiyonun yeni bir belirteci olabilir. Hipertansiyon, koroner
kalp hastalığına neden olan önemli faktörlerden biridir.

3.4. Endokanın Kardiovasküler Hastalıklar ile
İlişkisi
Kardiyovasküler hastalık (KVH), yüksek morbidite ve mortalite ile
dünya çapında bir halk sağlığı problemi olmuştur. Her yıl yaklaşık 3
milyon insan KVH nedeniyle ölmektedir ve KVH ölüm oranı kırsal
alanlarda ve lipoproteinle ilişkili fosfolipaz A2’de daha yüksektir (58,
59). Son zamanlarda, giderek daha fazla yeni risk faktörünün endokan,
homosistein, tümör oluşumunun çözünür çözünürlüğü, yüksek duyarlılıklı
C reaktif protein, CVD ile ilişkili olduğu yavaş yavaş bulunmuştur
(60,61). CVD için geleneksel risk faktörleri genellikle genetik, obezite,
dislipidemi, diyabet ve yüksek tuz alımı veya sigara içme gibi sağlıksız bir
yaşam tarzının yönlerini içerir.
Endokan da dahil olmak üzere CVD tanımlanmıştır. Endotel
hücresine spesifik molekül-1 olarak da bilinen endokan, endokanın
endotel disfonksiyonu ve göç ve neovaskülarizasyonda anahtar rol
oynadığıdır (62-64). Ayrıca enflamatuar reaksiyon da bildirilmiştir.
Bazı kanıtlar, yüksek endokan seviyesinin KVH gelişimi ve ilerlemesi
ile yakından ilişkili olabileceğini ve serum endokan düzeylerinin
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başlangıçta serum endokan düzeyleri ile KVH arasında bir ilişki olduğunu
gösteren kontrol deneklerinkinden daha yüksek olduğunu belirtmiştir
(65,66).
Endotelyal mediyatörler doku bütünlüğünün, vasküler geçirgenliğin
ve lökosit göçünün korunmasında önemli bir rol oynar (67). İnflamatuar
hücreler, aracılar ve vasküler hücrelerden gelen yanıtlar, aterosklerozun
erken gelişimi ve aterosklerotik plak instabilitesi (68) dahil olmak
üzere aterosklerozun çeşitli fazlarının (69) patogenezinde önemli bir
rol oynar. Endotel disfonksiyonu, aterosklerozun ilerlemesinde birincil
lezyon olarak kabul edilir (70). Endokan, endotel hücreleri tarafından
proinflamatuar sitokinlerin üretimini artırabilir, mikrovasküler
geçirgenliği artırabilir ve lökosit göçünü düzenleyebilir. Endokan,
vasküler düz kas hücresi proliferasyonunu ve göçünü uyaran ve böylece
aterojenez sırasında neo-intima oluşumuna katkıda bulunabilen yeni
bir endotelyal mediyatör olarak önerilmiştir (70). İmmünohistokimya,
bu lezyonlarda endokanın yüksek oranda eksprese edildiğini
göstermiştir. Endokan ekspresyonu, durgun endotelde düşüktür, ancak
aktive edilmiş endotel ve aterosklerotik plaklarda yukarı regüle edilir.
Bu veriler, endokan’ın vasküler düz kas hücrelerinin çoğalmasını ve
göçünü uyardığına ve ateroskleroz sırasında neointima oluşumuna yol
açabileceğine dair kanıt sağlar (71).
Endokan’ın vasküler hastalıklarda, organa özgü inflamasyonda
ve endotele bağlı patolojik bozukluklarda anahtar rol oynadığı
düşünülmektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada Kose ve ark.
(72), endokan ve akut koroner sendrom (ACS) arasındaki ilişkiyi
değerlendirdi. 53 AKS hastasında 30 kontrole kıyasla önemli ölçüde
yükselmiş serum endokan seviyelerini bildirdiler, ancak AKS’li
hastalarda koroner arter hastalığı (KAH) yükü endokan seviyeleri ile
korelasyon göstermedi (72).
Endokan, endotelyuma bağlı patolojide de rol oynayan bir vekil
endotel disfonksiyon göstergesi olabilir. Enflamasyon, patofizyolojide ve
KVH ile ilişkili olaylarda anahtar rol oynar (73). Vasküler endotel, yüzey
proteinlerinin ekspresyonu ve çözünür moleküllerin sekresyonu yoluyla
CVD’nin patofizyolojisinde çok önemli bir rol oynar.
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3.5. Kronik Böbrek Hastalarında Endokan
Endokanın çeşitli hastalıklar için bir biyolojik belirteç olarak potansiyeli,
ekspresyonunun sıkı ve spesifik düzenlemesine bağlı olabilir. ESM-1
promoter aktivitesi, sadece endotelyal orijinli hücrelerde gözlendi, bu, henüz
tanımlanmamış endotelyal spesifik transkripsiyon faktörlerinin varlığından
kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, tümör kaynaklı faktörlerin düzenlenmesi
ile in vivo olarak eksprese edilir, bunlardan biri daha sonra VEGF olarak
doğrulanmıştır. VEGF ile indüklenen endokan ekspresyonu, pozitif PKC
/ NFKB ve negatif PI3K / AKT / FKHRL1 sinyal yollarının dengesine
bağlıdır. Dahası, VEGF’nin bol ekspresyonuna rağmen erken embriyogenez
sırasında endokan indüklenmemiştir, bu da başka bir düzenleyici
mekanizmanın varlığını göstermektedir (74). Son zamanlarda, hipoksi
ile indüklenebilir faktör-1a’nın (HIF-1a) kolon kanserinde endokanı
düzenleyebileceği bildirildi (75). Yayınlanmamış verilerimiz, ESM-1
promotöründe bazı CpG adaları ve varsayılan HIF-1’in sponse elementler
olduğunu gösterdi. ilerleme, bilinmeyen epigenetik mekanizmalar, CpG
adalarının demetilasyonunu indükleyebilir, HIF-1a HIF-1’e erişimin,
kanser hücrelerinde endokanı indüklemek için sponse elementler olmasına
izin verir. Bu hipotezi doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Yılmaz.et ve ark.’in çalışmasında bazı sınırlamalar vardır. Sadece
tek bir serum endokan ölçümüne sahiptirler. Serum endokanın tek
noktadan ölçülmesi biraz önemlidir, ancak seri çoklu ölçümler KBH’nin
prognostik sonucu hakkında daha fazla bilgi verebilir. Örneğin, Li
ve Wanget diğerleri renal transplantasyon sonrası akut rejeksiyonun
değerlendirilmesi sırasında serum endokan düzeyinin çok noktalı
ölçümlerini gerçekleştirmiştir (76). Serum endokan düzeyinin çoklu
ölçümü, akut rejeksiyonu renal allogreft disfonksiyonundan ayırt
edebilir. Ek olarak, endokan ekspresyonunun esas olarak glomerüllerde
bulunduğunu gösterdiler, bu da KBH hastalarında serum endokanın
kökenine dair bir ipucu verebilir. Diğer bir örnek, septik hastalarda serum
endokan seviyeleri üzerine bir rapordur (77,78)
Sepsisin şiddeti, başlangıçtaki serum endokan seviyeleri ile pozitif
korelasyon gösterdi. Dahası, hayatta kalmayanlarda önemli ölçüde
artmıştır. Bununla birlikte, serum endokan seviyelerine ilişkin çoklu takip
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verilerinin olmaması, çoklu ölçümler gerektiren sepsis tedavisi sonucunun
değerlendirilmesini yasaklamaktadır. Diğer bir sınırlama, Yılmaz.et ve
ark.’in eşlik eden kanserleri veya serum endokan kaynağı olabilecek diğer
enflamatuar hastalıkları ekarte etmemesidir. Serum endocan, 1 ml serum
normal dışı fizyolojik koşullarda birkaç yüz pikogram olarak tespit edilir
(77-80).
Serum endocan, hastalıkların yeri veya türleri hakkında tek başına bilgi
veremez, ancak normal aralıkta tespiti, sistemik enflamatuar hastalıklar,
kardiyovasküler hastalıklar ve çeşitli kanserler gibi bazı hastalıkların
araştırılması için ipucu verebilir. Son olarak, KBH hastalarında artmış
serum endokan düzeyinin artmış bir sekresyonun mu yoksa azalmış
renal klirensin sonucu mu olduğu açık değildir. Endokanın klirens
mekanizması henüz tanımlanmamıştır. Böbrek fonksiyonu azaldıkça,
serum endokan seviyesi artar, bu da üretimin artması veya klirensin
azalması olabilir. İlki, tercih edilen böbrek iltihabına bağlı olabilir. Bu
raporda, üçüncü çeyrekteki hastaların serum endokan seviyeleri (6.6 ng
CKD sınıflandırmasında tahmin edilen glomerüler filtrasyon hızına
dayalı olarak /ml) veya dördüncü çeyreklik (13.3 ng/ml), birinci (1.2 ng/
ml) ve ikinci çeyreklerdeki (2.8 ng/ml) hastalarınkinden önemli ölçüde
daha yüksekti. Bu model, önemli ölçüde böbrek iltihabı ile uyarılan
yüksek duyarlılığa sahip C-reaktif protein için aynıydı (81).
Bununla birlikte, KBH’de serum endokan düzeylerinin diğer
hastalık durumlarına göre anlamlı derecede yüksek olmasının nedeni
değerlendirilmelidir. KBH hastalarında artmış serum endokan
düzeylerinin klirensin azalmasından kaynaklanma olasılığı, basit bir
şekilde idrar endokan düzeyi ile değerlendirilebilir. KBH hastalarında
serum endokan düzeylerinin seri takibi de bu konuda bilgi verici olabilir.
Sonuç olarak Yılmaz et arkadaşları, KBH hastalarında tüm nedenlere
bağlı mortalite ve kardiyovasküler olayların yeni bir öngörü belirteci
olarak bir endokan bildirmişlerdir. Endokan ekspresyonunda moleküler
mekanizmaların daha ayrıntılı incelenmesi ve KBH’ deki bozulma, serum
endokan düzeylerinin değerini artırabilir.
Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalar, böbrek yetmezliği,
kalp-damar olayları ve tüm nedenlere bağlı ölüm gibi olumsuz sonuçlar
açısından yüksek riskle karşı karşıyadır (82).
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KBH hastalarında bu yan etkiler için doğru ve genelleştirilebilir
risk tahmin modellerine acilen ihtiyaç vardır. Son zamanlarda, KBH
hastalarında böbrek yetmezliğinin öngörülmesi için böbrek yetmezliği
risk denklemi geliştirildi, ancak kardiyovasküler olay riskini değerlendiren
herhangi bir tahmin modeli mevcut değildir (83).
Yılmaz et al. (bu sayı) KBH hastalarında tüm nedenlere bağlı mortalite
ve kardiyovasküler olayların yeni bir tahmin modeline serum endokan
düzeylerini uygulamıştır. Kötüleşen glomerüler filtrasyon hızı varlığında
endokan seviyelerinin arttığını, serum endokan seviyeleri ile ters bir
korelasyon gösterdiğini ve değerinin KBH hastalarında tüm nedenlere
bağlı mortalite ve kardiyovasküler olayları etkilediğini bildirmişlerdir.
geleneksel ve geleneksel olmayan risk faktörlerinden bağımsız olarak
Ayrıca, plazma endokanı, inflamasyon belirteçleri (yüksek duyarlıklı
C-reaktif protein) ve vasküler anormallikler (akış aracılı vazodilatasyon
ve karotis intima-media kalınlığı) ile önemli ölçüde ilişkiliydi.
Yazarlar, endokan’ın geleneksel (hipertansiyon, diabetes mellitus,
sigara içimi ve dislipidemi) ve geleneksel olmayan risk faktörlerinden
(inflamasyon, vasküler kalsifikasyon ve oksidatif stres) bağımsız olarak
artmış ölüm ve kardiyovasküler olaylar riski ile ilişkili olup olmadığını
araştırdı. kardiyovasküler sonuçların sağkalım ve olaya kadar geçen
süre analizi için üç düzeltilmiş model kullanarak. Cox orantılı tehlike
modelleri, başlangıçta yalnızca endokan ile ve daha sonra birkaç ortak
değişken grubu için ayarlandı.
Model 1’de geleneksel kardiyovasküler risk faktörlerine göre
ayarlandılar: yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, diyabet, sistolik kan
basıncı, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve toplam kolesterol. Model 2’de,
renal spesifik kardiyovasküler risk faktörlerine göre ayarlandılar: tahmini
glomerüler filtrasyon hızları, proteinüri ve yüksek hassasiyetli C-reaktif
protein. Model 3’te, önceki iki modelde kullanılan tüm değişkenler
için ayarlama yaptılar. Dikkat çekici bir şekilde, her üç modelde de
endokan’ın tüm nedenlere bağlı ölüm ve kardiyovasküler olaylarla
bağımsız olarak ilişkili olduğu bulundu. Hem geleneksel hem de renal
spesifik kardiyovasküler risk faktörlerini ayarlayan son modelde, yazarlar
endokanın KBH hastalarında mortalite ve kardiyovasküler olaylar için
güçlü bir öngörücü olduğunu açıkladılar. Ayrıca endokan, bu çalışmada
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KBH hastalarında kardiyovasküler olaylar için model tahmin yeteneğinde
bir gelişme olarak kabul edildi.

3.6. Alzheimer ve Endokan
Yaşlı popülasyondaki bir artış, yaşlı bir popülasyonda önemli bir bağımlılık
ve morbidite nedeni olan demans gibi geriatrik sendromların daha yüksek
sıklığı ile ilişkilidir.Alzheimer hastalığı (AD),demansın en yaygın nedeni olan
ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. İnflamasyonun neden olduğu nöron
kaybı ve amiloid plakların ve nörofibril yumakların birikimiyle ilgili diğer
toksik mekanizmaların neden olduğu ana patogenetik mekanizma olarak
bilinmesine rağmen, bu birikimin beyinde nasıl meydana geldiği ve nöron
kaybına nasıl neden olduğu net olarak belirlenememiştir. Son çalışmalar
AD patogenezinde eşlik eden serebrovasküler patolojiyi desteklemiştir
(84-86). Serebral hipoperfüzyon ve beyin endotelyumunun anjiyojenik
aktivasyonunun, amiloid plaklarının birikmesinde ve nöron ölümüne neden
olan inflamatuar süreçlerde önemli bir rol oynadığı varsayılmaktadır (87,
88). Ayrıca bu bilgiyi destekleyen, artmış Ayrıca bu bilgiyi destekleyen,
artmış bazı çalışmalarda AD ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (85, 87, 89, 90).
Diğer amiloid peptid fragmanları arasında amiloid plakları, Alzheimer
hastalığında (AD) birincil patolojik lezyonlar olarak tanımlanmış
olmasına rağmen, bu plakların beyinde nasıl oluştuğu net değildir. AD’de
beyin endotelyumunun anjiyojenik aktivasyonunun-amiloid plaklarının
birikmesine yol açtığı ve daha sonra kortikal nöronları öldüren nörotoksik
peptidlerin salgılanmasına neden olduğu bildirilmiştir (84). Artan kanıtlar,
anjiyojenik vasküler faktörlerin AD’nin patojenik mekanizmasında
rol oynayabileceğini düşündürmektedir (84,89). Bir dizi çalışma, AD
hastalarında vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) seviyelerini
ölçmüştür, ancak sonuçları tutarsızdır (88,90). Yakın zamanda, depresyon
komorbid olan AD hastalarında serum VEGF düzeylerinin anlamlı
olarak arttığını bulduk, bu VEGF’nin AD’de depresyon ile ilişkili
olabileceğini göstermektedir (91).
İlginç bir şekilde, endokanın genetik ekspresyonu VEGF (92,93)
tarafından düzenlenir ve endokan da anjiyogenezin bir belirteci olarak
önerilmiştir (94,95). Endokan, insan endotel hücrelerine özgü yeni bir
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moleküldür. Bir dizi çalışma, endokanın birden fazla kanser türünde aşırı
eksprese edildiğini göstermiştir (93, 96-102), bu da endokanın çeşitli
tümör türlerinde ve tümör büyümesinde anjiyogenezde yer alabileceğini
düşündürmektedir. Dahası, artan kanıtlar son zamanlarda endokanın
endotelyuma bağlı patolojik bozukluklarda (103-108) ve inflamatuar
hastalıklarda (109-111) rol oynayabileceğini göstermiştir. Bu bulgular,
endokanın endotel disfonksiyonunda ve inflamatuar patolojide rol
oynayabileceğini düşündürmektedir.
Endokanın muhtemelen AD patofizyolojisi ile ilişkili olduğunu
düşünüyoruz. Bununla birlikte, önceki hiçbir çalışma AD’deki serum
endokan seviyelerini veya bu seviyeler ile AD’deki depresyon arasındaki
olası herhangi bir ilişkiyi araştırmamıştır. Bu nedenle, depresyonu olan
ve olmayan AD hastalarında serum endokan seviyelerini ölçtük ve
serum endokan seviyeleri, bilişsel işlev ve depresyon arasındaki ilişkiyi
doğrulamaya çalıştık.
Endotelyum tarafından salınan ve proanjiyojenik ve proinflamatuar
sitokinler tarafından düzenlenen yeni molekül endokan, Alzheimer
hastalığının (AD) patofizyolojisinde rol oynayabilir. Bu çalışmanın amacı,
serum endokan seviyeleri ile AD arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
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BÖLÜM III
YENİDOĞAN DÖNEMİNDE ÜRİNER SİSTEM
ENFEKSİYONU
Urinary Tract Infections in Neonatal Period
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1.Giriş
Yenidoğan bebeklerin %0,1 ile %2’sinde hayatın ilk 30 gününde idrar
yolu enfeksiyonu (İYE) saptanmaktadır (1). Bebeklerin %30 kadarı
ilk İYE’den sonraki ilk 6-12 ayda tekrarlayan enfeksiyonlar yaşar (2).
Prevalans erkeklerde daha sık olmak üzere ilk bir yaş grubunda daha
yüksektir. Yaşamın ilk yılında, erkeklerde kızlardan daha sık İYE
görülür(2,3). 2 aydan küçük ateşli bebeklerde kızlarda %5 ve sünnetsiz
erkeklerde %20.3 İYE saptanır (4, 5). Hayatın ilk yılından sonra kız
çocuklarda daha sık görülmeye başlar. Pre-pubertal dönemde kızların
yaklaşık %3’ü ve erkeklerin ise %1’i İYE tanısı alır (6-9).
Yaşamın ilk 3 gününde İdrar Yolu Enfeksiyonlarının oluşması son
derece nadirdir. Prematüre bebeklerde ise yaşamın ilk 24 saatinde
neredeyse hiç vaka saptanmaz. Ancak çalışmalar ateşli bebekte İYE
görülme sıklığının %10,7 ile %15,4 arasında olduğunu göstermektedir
(9). Normal üriner anatomi saptanma ihtimali üriner anomali saptanma
ihtimalinden daha yüksektir ancak yine de İYE altta yatan renal anomaliler
için uyarıcı olabilir. İdrar yolu anomalisi olan çocukların %30’unda idrar
yolu enfeksiyonu (İYE) ilk belirti olabilir. Escherichia coli yenidoğan
idrar yolu enfeksiyonunda diğer yaş gruplarına benzer şekilde en yaygın
nedendir (10).
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Yenidoğanda üriner sistem enfeksiyonu prezentasyonu farklılık
gösterir. Çok küçük bebeklerde İYE semptomları, daha büyük bebekler ve
çocuklardakinden farklıdır (1). Yenidoğanda hızlı tanı koyma ve tedavinin
hızlı başlatılması uzun dönemde renal skar oluşumunun önlenmesinde
önemlidir. Bu yüzden risk altındaki hastaları tespit edemezsek renal hasar
meydana gelebilir (11,12). Ateşli İYE olan bebeklerin ve çocukların %85
kadarında teknesyum Tc 99 etiketli dimerkaptosüksinik asit (DMSA)
taramasında görünür defektler vardır ve bu çocukların %10-40’ında
böbrek skarı gelişir. Renal hasara bağlı renal gelişimde yavaşlama,
tekrarlayan piyelonefrit, bozulmuş glomerüler fonksiyon, erken yaşta
hipertansiyon, son dönem böbrek hastalığı ve preeklampsi görülebilir
(13, 14). Böbrek parankim hasarı riski altındaki çocukların belirlenmesi
ve İYE sonrası takipte görüntülemeler önemlidir.

2.Klinik Şikayet Ve Bulgular
Ateş, özellikle küçük çocuklarda İYE’nin tek semptomu olabilir.
Piyelonefrit veya ürosepsisli yenidoğanlarda spesifik olmayan semptomlar
(gelişme geriliği, sarılık, kusma, hipereksitabilite, letarji, hipotermi)
görülebilir (1). 39°C’den yüksek ateş, viral enfeksiyonlardan ziyade İYE
gibi ciddi bir bakteriyel hastalığı olan bebeklerde daha olasıdır (11).
Yenidoğan döneminde İYE gelişen term bebekler sıklıkla ≥38°C
ateş (%20-40), yetersiz kilo alımı (%15-43), kusma (%9-11), hafif ishal
(%3-5) beslenmede azalma (%3-5) sarılık (%3-41) ve uyku hali ile bulgu
verir. Prematüre bebeklerdeki ek olarak beslenme intoleransı (%62), apne
(%45), bradikardi (%45), letarji (%30), abdominal distansiyon (%12),
hipoksi (%12) veya takipne (%30) gibi semptomlar görülür (1, 15-18)).

3.Fizik Muayene Bulguları
Eş zamanlı olabilecek herhangi bir ateş odağını dışlamak için tam bir
pediatrik fizik muayene gereklidir. Ateşin belirgin bir nedeni yoksa İYE
dışlanmalıdır. Fizik muayenede kabızlık, palpabl ve ağrılı böbrek, pabpabl
mesane (spina bifida stigmataları veya sakral agenezi), genital bozukluklar
(fimozis, labial adezyon, sünnet sonrası mea darlığı, anormal ürogenital
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bileşke, kloakal malformasyonlar, vulvit, epididimoorşit) aranmalıdır (1,
(19-23). Hastada ateş ölçümü yapılmalıdır. Yenidoğanlarda ateşli idrar
yolu enfeksiyonu ile birlikte bakteriyemi ve meninjit de görülebilir, bu
açıdan tam bir fizik muayene yapılmalıdır (20).
Yenidoğan döneminde İYE sarılık ile ilişkilidir. Amerikan Pediatri
Akademisi, direkt bilirubin seviyeleri yüksek olan bebeklerin İYE
için taranmasını önermektedir. Bununla birlikte, özellikle diğer ilgili
klinik özellikler mevcutsa indirekt bilirubin seviyeleri yüksek olanlar
da araştırılmalıdır. Sarılıklı bebeklerde idrar tahlili İYE’yi dışlamak
için yeterli olmayabilir, idrar kültürü de alınmalıdır. Sarılık ile ilişkili
İYE’lerde en sık izole edilen patojen E coli’dir. Uzamış veya patolojik
sarılık ile başvuran term veya preterm bebeklerin %6 ila %18’inde İYE
olduğu bildirilmiştir (24-28).

4.İdrar Örneği Alma
Günlük pratikte en sık kullanılan teknik uygun şekilde temizlenmiş genital
bölgeye takılan steril plastik bir torbadır. Kültürde üreme olmadığında
faydalıdır. Kontaminasyon ihtimali yüksek olduğu için torba idrardan
alınan kültürün güvenilirliği tek başına İYE teşhisinde yeterli değildir
(29-31).
Bebeklerde ise idrar kültürü üriner kateterizasyon ve suprapubik
aspirasyon, steril torba idrar toplama yöntemine göre daha iyi sonuç
verir. Steril torba toplama yöntemi %46 gibi yüksek bir kontaminasyon
oranına sahiptir, diğer yöntemler için bu oran suprapubik aspirasyon
için %9 ila üriner sonda/kateter için %12’dir. Mümkün olduğunda torba
idrar örneği almaktan kaçınılmalıdır. Üretral kateterizasyon örnek alımı
için daha çok tercih edilen yöntemdir (31, 32). Suprapubik aspirasyon
için kontaminasyon oranları üretral kateterizasyon için olanlardan biraz
daha düşük olsa da daha fazla uzmanlık gerektirir, ayrıca ebeveynlerin
kabul etme ihtimali düşüktür (30-33).

5.İdrar Analizi
Piyüri, idrarda lökosit sayısının ≥10/mm3 olarak tanımlanması (veya
alan başına en az 5 WBC/hpf) olarak tanımlanır (34). Bu eşik değeri
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bazı çalışmalarda bebeklerde İYE’lerin ancak yarısından azını saptamada
faydalı olduğu bildirilmiş ancak bazı çalışmalarda da ≥50.000 cfu/mL’lik
bir pozitif kültürü öngörmek için %82’lik bir duyarlılığa ve %94’lük bir
özgüllüğe sahip olduğu bildirilmiştir (35). Piyüri ve bakteriüriyi saptamak
için mikroskopi kullanılır (36). Tek başına bakteriüri, tek başına piyüre
göre daha yüksek duyarlılığa sahiptir, ancak her ikisi de pozitifse, yüksek
İYE olasılığı vardır.
İdrar nitritleri bebeklerde güvenilir bir parametre değildir. Nitrit testi,
endojen nitratları nitritlere dönüştüren bazı üropatojenler tarafından
üretilen nitrat redüktazın varlığını gösterir. Lökosit esteraz ise lökositler
tarafından salınır ve piyüri varlığını gösterir. Bir meta-analizde nitritler
ve lökosit esterazın daha büyük çocuklarda İYE'nin saptanması için iyi
bir duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olduğu, ancak bebeklerde daha az
güvenilir olduğu gösterilmiştir (35). Bu muhtemelen, bu substratların
yeterli konsantrasyonlarının gelişmesine izin vermeyen bebeklerin sık
idrar yapması ile ilgilidir. Tablo-1 de tetkiklerin duyarlılık ve özgüllükleri
belirtilmiştir.
Tablo-1: İdrar analizindeki parametrelerin duyarlılık ve özgüllükleri (35)
Duyarlılık

Özgüllük

Lökosit esteraz

92%

96%

Nitrit

38%

99%

Piyüri (>5 WBC/hpf )

82%

94%

Lökosit esteraz veya nitrit veya piyüri

94%

91%

Lökosit esteraz veya nitrit pozitifliği

93%

95%

6.İdrar Kültürü
Çubukla, mikroskobik veya otomatik idrar tahlili sonuçları negatif olan
hastalarda, ateş veya inflamatuar belirtilerin saptanabilen bir nedeni
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varsa idrar kültürü almak gereksizdir. Ancak, çubuk ve/veya idrar tahlili
enfeksiyondan şüphelendiriyorsa idrar kültürü ile İYE doğrulanmalıdır
(1).
Suprapubik aspirasyonla alınan kültürde 1000 CFU/ml, üriner sonda
ile kateterizasyon yoluyla idrar örneği elde edilirse 10000 CFU/ml, torba
idrar ile alınan idrarda ise 100000 CFU/ml ve üzeri üreme anlamlı kabul
edilmelidir. Karışık kültür sonuçları kontaminasyonu gösterir (38).

7.Kan Tahlilleri
Ateşli İYE olan hasta hastaları izlemek için serum elektrolitleri ve
kan hücresi sayımları alınmalıdır. C-reaktif proteinin renal parankim
tutulumu olan hastaları belirlemede daha düşük bir özgüllüğü vardır,
buna karşın serum prokalsitonin (>0.5 ng/ml) biraz daha güvenilir bir
serum belirteci olarak kullanılabilir. Septik görünümde olan bir çocukta
kan kültürü de alınmalıdır. Ancak yenidoğan döneminde kan sayımı ve
inflamatuar belirteçler idrar yolu enfeksiyonlarının spesifik göstergeleri
değildir. Lökosit sayısı, eritrosit sedimantasyon hızı ve C-reaktif protein
gibi laboratuvar değerleri İYE olan ve olmayan bebekler arasında anlamlı
farklılık göstermez (39, 40).

8.Görüntülemeler
8.1.Ultrasonografi
Ateşli İYE ve ürosepsisi olan çocuklarda, başlangıçta komplike ve
komplike olmayan İYE arasında ayrım yapmak için erken dönemde
ultrasonografi endikedir (1).

8.2.Voiding sistoüretrografi (VCUG) ve “dimercaptosuccinic
acid” (DMSA) tarama
VCUG, VUR’un ekarte edilmesi veya saptanması için altın standarttır.
Renal skar riski nedeniyle, cinsiyete, yaşa ve klinik tabloya bağlı olarak,
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ilk ateşli İYE atağından sonra VCUG veya DMSA önerilir. Reflünün
dışlanması invaziv, maliyetli ve zaman alıcı araştırmalar gerektirse de,
VCUG taramasının kullanılmamasının renal skar riski olan hastalarda
VUR’u teşhis etmede başarısız olduğuna dair bazı kanıtlar vardır. İdrar
kültürü steril olan hastalarda erken VCUG uygulanması ciddi bir
morbiditeye neden olmaz. İYE tedavi edildikten sonra VCUG yapılması
önerilmektedir (41-46).

9.Enfeksiyona Yol Açan Ajanlar
İnfantil dönemde de E.coli en sık İYE etkenidir (1, 47, 48). Ancak
vezikoüreteral reflü (VUR) olan erkek bebeklerde başka patojenlerin
neden olma ihtimali yüksektir. Bu patojenler Klebsiella pneumoniae,
Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris , Enterobacter
aerogenes, Pseudomonas aeruginosa ve Morganella morganii gibi gram
negatif mikroorganizmalar olabilir (1, 47-50).
Yenidoğanlarda gram pozitif organizmaların İYE’ye yol açması
nadirdir ancak Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Grup B
streptokok ve Streptococcus pneumonia vakaları bildirilmiştir. Prematüre
bebeklerde ise koagülaz negatif stafilokoklar veya candida etken olarak
saptanabilir (47-51).

10.Altta Yatan Üriner Anomaliler
Altta yatan renal-üriner anomaliler yenidoğanlarda idrar yolu
enfeksiyonu riskini artırmaktadır. Veziko-üretral rerlü (VUR)
yenidoğanda saptanan İYE vakalarının %20’si ile ilişkilidir. VUR
insidansı cinsiyetler, doğum ağırlığı, gebelik yaşı veya doğum şekli ile
ilişkili değildir. VUR olan hastalarda klebsiella daha sık görülmektedir.
Bir çalışmada yenidoğan döneminde febril idrar yolu enfeksiyonu
geçiren bebeklerin %27’sinde hidronefroz %20’sinde pelviektazi
mevcut olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte VCUG’de herhangi bir
anormallik olmasa bile, İYE’li bebeklerde anormal DMSA bulguları
olabilir ki bu da renal kortikal hasarı gösterir. Bu durum ateşli İYE’nin
bir nedeni olmaktan çok bir sonucudur (52).
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11.Maternal İdrar Yolu Enfeksiyonu
Annede idrar yolu enfeksiyonu öyküsü bebekte daha yüksek idrar yolu
enfeksiyonu riskiyle ilişkilidir. Maternal idrar yolu enfeksiyonu olan
bebeklerde 5,9 kat daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görülmektedir (49).
Ayrıca erken membran rüptürü olan bebeklerde de İYE sıklığı artmıştır.
Bu durum annelerin barındırdığı üropatojenleri bebeğe taşıması ile
ilişkili olabilir (52).

12.Sünnet
Sünnetsiz çocuklarda üriner sistem enfeksiyonu riski daha yüksektir.
Neonatal dönemde idrar yolu enfeksiyonu geçiren bebeklerde sünnetsiz
erkek çocuklar tüm vakaların yaklaşık %70 ila %90’ını oluşturmaktadır
(21). Bu bulgu prematürelerde de geçerlidir. Sünnetin erkek çocuklarda
infantil dönemde İYE riski üzerindeki etkisini değerlendiren 2 aydan küçük
febril bebeklerin alındığı bir çalışmada sünnetsiz erkeklerin %21’inde,
sünnetli erkeklerin %2’sinde ve kızların %5’inde idrar kültüründe üreme
saptanmıştır (7). Bir meta-analizde ise 3 aydan küçük ateşli çocuklarda
ateş etkeni olarak sünnetsiz erkeklerin %20’sinin İYE geçirdiği, sünnetli
erkeklerin %2’sinin ve kızların ise %8’inin İYE geçirdiği görülmüştür
(44). Sünnet derisinin sınırlı retraksiyonu olan fimozis, erkek bebeklerde
İYE’lerdeki artışla önemli ölçüde ilişkilidir (24).

13.Tedavi
Tedavi, kültür sonuçlarını beklemeden başlangıç parenteral

ampirik
antibiyotik tedavisi ve kültür sonucu ile izole edilen organizmaya ve
antibiyotik duyarlılığına dayalı mikroorganizmaya spesifik tedaviden
oluşur.
İlk tetkikler İYE düşündürdüğünde (örn., pozitif lökosit esteraz veya
mikroskobik idrar tahlilinde piyüri) ve/veya ilgili klinik bulgular varsa
(örn. ateş, kötü görünüm) ampirik tedavi başlanması uygundur. Tedavi,
idrar, kan ve beyin omurilik sıvısı (gerekirse) kültürleri alınır alınmaz
başlatılmalı ve olası patojenler için geniş spektrum sağlamalıdır (53).
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Ortak etiyolojiler nedeniyle neonatal İYE ve sepsis için ampirik tedavi
benzerdir (54). Geleneksel olarak ampisilin ve gentamisin gibi parenteral
antibiyotikler, uygun kültürler alındıktan sonra başlatılır. ABD’de neonatal
dönemde enfeksiyon oluşturan E. coli suşlarında ampisilin ve gentamisin
direnci bildirilmiştir (55-57). E. coli suşlarında ampisilin direnci bir
yenidoğan yoğunbakımda %90 olarak bildirilmiştir. Bu yüzden bölgesel
antibiyotik direnci de ampirik tedavi seçiminde dikkate alınmalıdır.
Ancak bu ilaçların in vitro ve in vivo aktiviteleri farklıdır. Sistemik
etkinliğinin fazla olmasının nedeni ampisilinin idrar konsantrasyonunun
plazma seviyesinden çok daha yüksek olması olabilir (55).
Maternal antibiyotiklerin peripartum kullanımı bebeklerde dirençli
suş riskini artırır, yenidoğanlarda β-laktamaz üreten E coli ile sistemik
enfeksiyonların riskini artırır. β-laktamaz üreten E coli oranı maternal
antibiyotik alanlarda %82 olmayanlarda isee %36 olarak bildirilmiştir
(49, 58).
Yenidoğanlarda dikkat edilmesi gereken bir nokta da idrar yolu
enfeksiyonu olan bebeklerde eşzamanlı bakteriyemi ve menenjit riski
vardır. Çalışmalarda İYE, bakteriyemi ve beyin omurilik sıvısı (BOS)
pleositoz/kültür pozitifliği arasında korelasyon bildirmiştir. Gerekli
vakalarda BOS kültürü de gönderilmelidir (10).
Kültür sonuçları alındıktan sonra antibiyotik tedavisi, antimikrobiyal
duyarlılıklara göre tekrar düzenlenir. Komplike olmayan İYE’li
yenidoğanların normal tedavi süresi 10 ila 14 gündür (1).
Bunlara ek olarak infantil dönemde İYE’ye, hiperkalemi ile birlikte
veya hiperkalemi olmadan derin hiponatreminin eşlik ettiği geçici bir
psödohipoaldosteronizm de saptanabilir (59, 60).
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1.GİRİŞ
Yenidoğan bebeklerin takibinde topuktan kan örneği alma, damar içi
ilaç uygulanması, kan alma veya intramüsküler enjeksiyon gibi derinin
delinmesini içeren ağrılı işlemler gerekebilir. Ağrılı işlemler yenidoğan
bebeklerde strese sebep olabileceği gibi aileler için de üzücü olacaktır.
Hastanede yatan yenidoğan bebeklerde ise deriye ve diğer dokulara bir
iğne ile penetrasyon içeren ağrılı invaziv işlemler daha sık gerekmektedir.
Arteryel ve venöz kan örneği almanın yanısıra lomber ponksiyon, idrarın
suprapubik aspirasyonu, perkütan venöz kateter yerleştirme gibi daha
ağrılı prosedürlerin bir veya birkaç defa uygulanması gerekebilir (1).
Erişkinlere kıyasla preterm ve term bebekler duyusal uyaranlara
karşı daha fazla duyarlılık gösterir (2). Nosiseptif yolakların anatomik
olgunlaşması ikinci trimesterde tamamlanır ve ağrılı uyaranlar ani
hormonal, fizyolojik ve davranışsal tepkilerle sonuçlanır (1,3). Term
doğan bebeklerde önceki ağrı deneyimi ile sonraki ağrılarda davranışsal
tepkiler artarken (4,5), preterm yenidoğanlarda aksine daha sonraki ağrılı
işlemlerde davranışsal tepkiler azalabilir (6, 7). Hatta süregelen ağrı beyin
gelişimi ve davranışı üzerinde uzun vadeli sonuçlara dahi sahip olabilir
(8,9). Prematüre yenidoğanlarda ağrının yönetilememesine bağlı olarak
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davranışsal, otonomik ve hormonal tepkilerin beyin ve bilişsel gelişimini
geç dönemde etkilediğine dair önemli kanıtlar vardır (10-12).
Eski çalışmalar, bebeklerin ağrıyı algılayacak veya lokalize edecek
kadar iyi gelişmiş bir kortekse sahip olmadığını ileri sürmekteydi (13).
Ayrıca bebeklik dönemindeki ağrılı deneyimler için hafızanın olmadığı
düşünülüyordu, örneğin bir dizi ağrılı işlemden sonra prematüre bebekler
tepkileri sessizleşiyordu.1960’lı yıllara kadar yenidoğan bebeklerin
nörolojik ve kortikal gelişimi ile ilişkilendirilerek ağrı çekmeyecekleri
kabul edilmişti. Ancak daha sonra kanıtlar yenidoğanların/bebeklerin
de ağrı yaşadıklarını gösterilmiştir (14, 15). Ancak bu inanış yüzyıllar
boyunca, bebek ağrısının önlenmesi ve tedavisi konusunda çok az ilerleme
kaydedilmesine neden olmuştur. Mevcut araştırmalar, bebeklerin ağrıyı
algılamak için anatomik ve fonksiyonel gereksinimlere sahip olduğu ve doku
hasarı sırasında kesin olarak ağrı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yanıt
verdiği anlayışını desteklemektedir (16) . Bebeklik döneminde dinmeyen
ağrının uzun vadeli etkilerine dair kanıtlara rağmen yenidoğanlarda
ağrının hala yeterince etkin yönetilmediği düşünülmektedir (17).
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği ağrının tanımını “gerçek
veya olası doku hasarı ile ilişkili veya bu tür hasar açısından tanımlanan
hoş olmayan bir duyusal ve duygusal deneyim” olarak yapmıştır. Ağrı
subjektiftir. Her insan, karşılaşılan yaralanma yoluyla bir iç ağrı yapısı
oluşturur. Ancak bu tanım yenidoğanlara uymamaktadır ve yenidoğanların
ağrıyı bildirmedeki eksiklği bebeklik döneminde ağrıyı etkin bir şekilde
tanıma ve tedavi etmedeki başarısızlığına neden olmaktaydı. Yenidoğanlar
ağrılarını sözel olarak ifade edemezler; bu nedenle acılarını tanımak,
değerlendirmek ve yönetmek için başkalarına bağımlıdırlar (18). Bu
nedenle hekimler ve hemşireler yenidoğan ağrı çektiğini ancak yenidoğanın
davranışsal ve fizyolojik tepkilerini tanıyarak teşhis edebilir (19).
Yenidoğanlarda etkili bir ağrı yönetimi için kapsamlı bir ağrı
değerlendirmesi gereklidir. Ağrı değerlendirme araçları olarak tükürük
ve serum kortizol düzeyi, kalp atım hızı ve yüz gözlemi olabilir (20).
İntrakranial kanama, nekrotizan enterokolit, perinatal asfiksi, hidrosefali,
sepsis ve kronik akciğer hastalığına sekonder hipoksemi gibi kronik
durumlarda ağrı büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Bazı bebekler palyatif
bakım ihtiyacına paralel olarak ağrı yönetimine ihtiyaç duyacaktır (21, 22).
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Bebeklerde ağrı için bir müdahalenin ilk kontrollü denemesi
1960’larda, diş çıkarma ağrısı olan 86 bebek üzerinde yapılan çift kör,
kontrollü bir çalışmada aktif bir jelin (kolin salisilat) plasebodan daha
etkili olduğunu bulan Palmer tarafından kaydedilmiştir (23). Bebeklerde
sünnet için daha sonra dorsal penil sinir bloğu 1978’de sünnet yapılırken
uygulanmaya başlandı (24) ve 1983’te çift kör bir araştırmada dorsal penis
sinir bloğuyla birlikte lidokain enjeksiyonu ile bebeklerin sünnet işlemi
sonrası ağlama süresini ve ortalama kalp hızını azalttığını gösterildi (25).
1987 yılında yapılan çalışmada ise yenidoğan döneminde ağrı ve etkisi
literatürde tanımlandı (2).
Literatürde birçok neonatal ağrı ölçeği geliştirilmiştir. Postoperatif
ağrı ölçeği olarak COMFORT ölçeği örnek olarak verilebilir (26). Diğer
ölçekler için Neonatal Bebek Ağrı Ölçeği (Neonatal Infant Pain Scale
(NIPS)) ve Prematüre Bebek Ağrı Profili (Premature Infant Pain Profile
(PIPP)) (27) bunlara örnek verilebilir. Ağrılı uyaranlara verilen fizyolojik,
hormonal ve davranışsal tepkiler, uygun analjezi ile en aza indirilebilir ve
hatta iyileştirilebilir (28).
Bebeklerde ağrı yönetiminde önemli ilkelerden biri, ağrının en etkili
şekilde ağrıyı tetikleyen uyaranlara maruz kalmaktan kaçınarak, önleyerek
veya sınırlayarak yönetildiğini kabul etmektir. Buna göre, bebeklik
döneminde ağrı yönetimi çok yönlü olmalı ve karar verme sürecinin her
adımına entegre edilmelidir. En güvenli ve en etkili ağrı giderme stratejisi
belirlenmelidir.
Ağrının önlenmesi veya azaltılması için yapılan müdahaleler kabaca
farmakolojik ve non-farmakolojik müdahaleler olarak ikiye ayrılabilir. Bu
bölümde anestezik ilaç gerektirmeyen basit işlemler için ağrı kontrolü
anlatılacaktır.

2.AĞRI YÖNETİMİNDE FARMAKOLOJİK
YÖNTEMLER
2.1.Topikal anestezi
İğneyle yapılan işlemlerden önce kullanılabilecek cildi uyuşturmak için
topikal lokal anestezik madde uygulanabilir. Topikal anestezikler infantil
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dönemde damar delinmesi ve damar yolu açmaya bağlı ağrıyı azaltır.
Bunun için sıklıkla EMLA (29) ve ametokain (30) kullanılmaktadır.
Sağlam cilt üzerinde kullanılabilen topikal lokal anesteziklerdendir.
EMLA su bazlıdır ve her gramında lidokain 25 mg (%2,5) ve
prilokain 25 mg (%2,5) bulunur. Ağrılı işlemden önce EMLA işlem
yapılacak bölgenin üzerini kapatacak şekilde bir pansuman kullanılarak
uygulanır. Ciltte uyuşma genellikle uygulamadan yaklaşık bir saat sonra
oluşur ve ilaçtan sonra bir ila iki saat devam eder (29).
Ametokain ise lokal aminoester tipi anestezikler ailesine aittir ve
her gramı 40 mg tetrakain bazı (%4 ametokain) içerir. EMLA’da olduğu
gibi işlem yapılacak bölgeye ametokain jel uygulanır ve bir pansuman
ile kapatılır. Ametokain EMLA’dan biraz daha hızlı anestezi sağlayabilir.
Kan almak için 30 dakika ve venöz kanülasyon için 45 dakika yeterli
olduğu düşünülmektedir. Anestezi dört ila altı saat devam edebilir (30).
Derinin uyuşturulması 45 ile 60 dakika arasında sürdüğü için venöz
kanülasyon için başarısız olduğunda başka bir bölgede yeni bir topikal
anestezik uygulamasını gerekebilir, bu nedenle deride uyuşma meydana
gelene kadar kanülasyon girişimi gecikebilir (31).
Lokal anestetiklerin yan etkileri genellikle hafif olmasına (geçici
lokal cilt reaksiyonları) rağmen bebeklerde yaşamı tehdit eden potansiyel
komplikasyonlar da bildirilmiştir. Bunlardan birisi methemoglobinemidir
(32). Bebeklerin nikotinamid adenin dinükleotid (NADH) sitokrom b5
redüktazını azaltan enzimde bir eksiklik olduğu için methemoglobinemi
riskinin arttığına inanılmaktadır. Ayrıca bebeklerde yetişkinlere kıyasla
daha yüksek vücut yüzey alanı/ağırlık oranı olması nedeniyle daha
yüksek sistemik maruziyete neden olabilir. Prematüre bebeklerde cild
olgunlaşması olmaması nedeniyle ilaçların emilimi daha yüksektir. Ağır
methemoglobinemi gelişen bebekler siyanoz, solunum sıkıntısı/artan
ventilatör gereksinimleri gibi belirtiler gösterecektir. Yenidoğanda sünnet
için prilokain enjeksiyonundan sonra bir methemoglobinemi vakası
rapor edilmiştir (32).
Araştırmalarda EMLA’nın yenidoğanlarda sünnet, damar ponksiyonu,
arteriyel ponksiyon ve perkütan venöz kateter yerleştirme sırasında
etkili olduğu belirtilmektedir ancak topuk delmeden kaynaklanan ağrıyı
azaltmadığı düşünülmektedir (31, 33). Bir çalışma EMLA kullanımını
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takiben oluşan vazokonstriksiyonun yetişkinlerde kanülasyonu daha zor
hale getirebileceğini bildirmektedir. Ametokain ise kan damarlarında
vazodilatasyona neden olması nedeniyle kanülasyonu kolaylaştırabilir.
Erişkinlerde ametokaine karşı eritem, ödem, kaşıntı ve deride kabarma
gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

2.2.Parasetamol
Parasetamol, yetişkinlerde ve çocuklarda akut ağrının tedavisi için en
sık reçete edilen analjeziktir; bebeklerde ağrı tedavisinde de kullanılır.
Parasetamol intravenöz, enteral (ağızdan veya nazogastrik sonda yoluyla)
veya rektal uygulanabilir (34).
Genel olarak, parasetamol güvenli olduğu düşünülmektedir. Ancak
non-konjuge hiperbilirubinemin parasetamolün klirensini etkileyebilir
(35). Ayrıca sünneti takiben her dört saatte bir ebeveynlerinden oral
parasetamol alan bir term yenidoğanda parasetamol ile indüklenen
ensefalopatili karaciğer yetmezliği de bildirilmiştir (36). Nefropatik yan
etkileri de bulunduğu unutulmamalıdır (37)
Ayrıca erken neonatal dönemde parasetamol kullanılması ile otizmin
ilişkisini araştırmak için yapılan bir çalışmada erkeklerde ülke düzeyinde
otizm ile ağrı kesici olarak parasetamol kullanılan ülkelerde sünnet oranı
arasında güçlü bir ilişki bildirilmiştir (38). Avella-Garcia ve arkadaşları
parasetamole doğum öncesi maruz kalmanın, beş yaşında dikkat işlevini
etkileyebileceği sonucuna varmışlardır (39). Otizm ve dikkat eksikliği
spektrumu ile ilgili ek araştırmalara ihtiyaç vardır.

2.3.Sükroz
Sükroz, hem prematüre hem de term doğan bebeklerde topuk delinmesi,
kan alınması ve intramüsküler enjeksiyon gibi tek işlemden kaynaklanan
prosedürel ağrıyı azaltmak için etkilidir. Bu müdahale ile herhangi bir
ciddi yan etki veya zarar belgelenmemiştir (40). Ağır preterm, stabil
olmayan, entübe yenidoğanlarda sükroz kullanımı araştırılmaktadır (41,
42). Tek bir ağrılı prosedür sırasında minimal etkili sükroz dozunu ve
tekrarlanan sükroz uygulamasının (ağrı yoğunluğu) erken dönem etkinliği
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ve uzun vadeli nörogelişimsel sonuçları üzerindeki etkisini belirlemek
için ek araştırmalara ihtiyaç vardır (43, 44).
Ağrılı prosedürler öncesinde ve sırasında besleyici olmayan emme
(emzik) ve diğer şekerli solüsyonlar (örn. glukoz) ile birlikte veya bunlar
olmadan oral sükroz uygulaması, yenidoğanlarda prosedürel ağrının
hafifletilmesi için kullanılmaktadır. Analjezik etkiler yaklaşık bir yaşına
kadar devam eder, ancak etkinliği yenidoğanlara kıyasla daha büyük
bebeklerde azalabilir.
Bebeklerde, tatlı solüsyonlarının analjezik ve sakinleştirici etkilerinin
aktive olan endojen opioid yollarını etkilediği tahmin edilmektedir.
Bununla birlikte, sakinleşme ve ağrının altında yatan mekanizmalar farklı
olabilir. Bu mekanizmalar ek veya sinerjik olabilir, ancak büyük olasılıkla
merkezi mekanizmaların normal işleyişine bağlıdır. Araştırmalar
uygulanan çözelti hacminden ziyade verilen solüsyonun daha konsantre
olmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Sükroz, glikoz ve fruktozdan
daha analjeziktir. Laktoz ise herhangi bir analjezik etki göstermez (45).
Stabil term ve prematüre yenidoğanlarda gerçekleştirilen birkaç tek
ağrılı prosedürle ilişkili ağrıyı azaltmak için tek doz sükrozun etkili ve
güvenli olduğu düşünülmektedir (40). Ancak sükroz sünnet sırasında
etkin ağrı kesici bir etki sağlamamaktadır.

3.AĞRI YÖNETİMİNDE NON-FARMAKOLOJİK
YÖNTEMLER
3.1.Kanguru bakımı
Kanguru bakımı bebeklerde ağrı kontrolü için kullanılabilen nonfarmakolojik bir müdahaledir. Kanguru bakımının sağlıklı yenidoğanlarda
emzirme, davranış ve fizyolojik adaptasyon, fizyolojik stabilite ve sıcaklık
kontrolü, uyku, sessizlik ve uyanıklık aşamaları arasında yumuşak geçişler
yapma yeteneğini içeren nörodavranışsal organizasyonu, daha uzun sessiz
uyku süresine ve ağlamanın azalmasına ilişkili olduğunu gösterilmiştir
(46-51) .
Kanguru bakımının anne ve bebek arasındaki bağın yanı sıra otonomik
stabiliteyi ve düzenlemeyi desteklediği bilinmektedir. Bu avantajlarına ek
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olarak ağrılı uyaranlara verilen yanıtın otonomik uyarılma ve ağlamayı da
içerdiği göz önüne alındığında ağrılı işlemlerde kullanılmasının faydalı
olabileceği düşünülmektedir (52-54). Kanguru bakımı hem fizyolojik
hem de davranışsal göstergelerle yapılan ağrı ölçümlerinde etkili olduğu
görünmektedir ve ek olarak kalp atış hızını düzenlemesi ve ağlama
süresini kısaltması nedeniyle tek bir ağrılı prosedürde güvenlidir.

3.2.Emzirme
Emzirme veya anne sütü tek bir ağrılı prosedür uygulanan yenidoğanlarda
prosedürel ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir (55). Glikoz/sukroz
verilmesi, ağrıyı azaltmak için emzirme ile benzer etkinliğe sahip
olduğu savunulmaktadır. Ancak prematüre popülasyonda etkinliği
araştırılmaktadır.
Anne sütü veya emzirmenin analjezik etki sağlayabileceği çeşitli
potansiyel mekanizmalar vardır. Emzirmenin analjezik etkisinin
rahatlatıcı bir kişinin (anne), fiziksel ten-ten teması, dikkatin dağılması
ve anne sütünün tatlı olması olduğu düşünülmektedir. Yapay formül
mamalarla karşılaştırıldığında, anne sütü melatonin öncülü olan
triptofandan zengindir. Melatonin ise beta endorfin seviyelerini
artırmaktadır. Anneyi doğrudan emmesi mümkün olmayan prematüre
yenidoğanlar, anne sütü ile ağız bakımından veya anne sütünün nazo/
orogastrik yoldan verilmesinden fayda görebilir (56).
Yenidoğan ağrısı için kullanılan analjezikler arasında emzirme/anne
sütü doğal, kolay erişilebilir, risksiz olmasıyla öne çıkmaktadır. Sağlık
hizmeti sunucuları ve ebeveynler açısından kolaylıkla benimsenebilecek
bir müdahaledir. Nadiren mikroorganizma bulaşı dışında emzirmenin
herhangi bir yan etkisi bildirilmemiştir.

4.DİKKAT DAĞITICI STRATEJİLER
Bu kategoriye giren ana müdahale dikkat dağıtmadır. Dikkatin dağılmasını
içeren prosedürler bebeğin dikkatini ağrılı uyarandan başka yöne çevirmeyi
amaçlar. Bu dikkat dağıtma oyuncak aracılı dikkat dağınıklığı (bir çocuk
oyuncağının kullanımı) ile video aracılı dikkat dağınıklığı olabilir.
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Ayrıca bu stratejiler arasında bir bakıcı tarafından bebeğin vücudunun
sallanması veya besleyici olmayan emme gibi manipülasyonlar içerebilir.
Farmakolojik olmayan ağrı yönetimi stratejileri üzerine çoğu araştırma
bu alanda yapılmıştır (57-59).
1. Beslenme amaçlı olmayan emme: Ağrılı bir olay sırasında
ağız bölgesine dokunma veya emme refleksini uyarmak için
bebeğin ağzına bir nesne (örneğin emzik, emzirmeden meme
ucu) yerleştirilir.
2. Kundaklama: Kundaklama, çocuğun uzuvlarının aşırı hareket
etmesini önlemek için bir bebeğin bir battaniyeye sıkıca
sarılmasıdır. Bebek kıyafet giyebilir veya giymeyebilir.
3. Dokunma/masaj: Nosiseptif uyaranlara karşı bir tür karşı uyarı
sağlamak için bebeğin vücuduna nazikçe vurulur.
4. Simüle edilmiş sallanma ve su: Bir yetişkin tarafından
tutulmanın aksine, bir bebek, sallanma hareketi sağlayan
beşik tipi bir makineye yerleştirilir. Ayrıca aşırıya kaçmamak
kaydıyla su verilebilir.
5. Simüle edilmiş anne sesi: İntrauterin ortamını simüle etmeye
yardımcı olmak için tasarlanmış, anne karnında annesinin
sesinin dinletilmesi.
6. Suyun yutulması: Su, aşırı emmeyi engelleyecek şekilde
yutulmak üzere verilir (örneğin, bir damlalıkla verilen su).
7. Sallanma, tutma veya her ikisi: Bir bebek bakıcı tarafından
tutulur veya nazikçe yukarı ve aşağı veya yan yana (veya her
ikisi) hareket ettirilir.
8. Ebeveyn varlığı: Sadece ebeveynin ağrılı bir işlem sırasında
orada olmasına izin vermek (ebeveynin ek olarak dikkat
dağıtıcı bir etkinlikte bulunmaması).
9. Yapılandırılmış ebeveyn katılımı: Ebeveynler, ağrıyı azalttığı
kabul edilen ancak onlara yardımcı olacak herhangi bir
materyal kullanılmadan stratejiler hakkında bilgilendirilir.
Dikkati dağıtma gibi çeşitli stratejiler uygulanabilir.
10.Yapılandırılmış ebeveyn dışı katılım: Ebeveyn olmayan bir
kişiye ağrıyı azaltıcı olarak kabul edilen stratejiler hakkında
bilgi verilir.
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11.Terapötik dokunuş: Enerji tıbbı teorisine dayanan, ellerin
bebeğin vücuduna yakın ancak vücuda dokunmadan tutulduğu
alternatif bir yaklaşımdır.
12. Tanıdık koku: İşlemden 24 saat önce bebeği vanilya kokusuna
alıştırmak ve ardından kokuyu işlem sırasında koklatmak.
13.Yabancı koku: Bebeğin bir kokuya (örneğin vanilya kokusu)
sadece işlem sırasında maruz bırakılması.
14.Ortak yatak: Küvözde bir bebeğin ikizleriyle birlikte olması.
15. Topuk Isınma: Topuk delme prosedüründen önce bebeğin
topuğunun ısıtılmasını içerir.
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1.Giriş
Anne sütü, bebeğin optimal gelişimi ve büyümesini sağlamak için mucizevi
bir besindir. WHO ilk 6 ay sadece anne sütü ve 6.aydan sonra tamamlayıcı
beslenme ile beraber en az 2 yaşa kadar emzirmeyi önermektedir. Emzirme
hem anne hem bebek hem de toplum için faydaları olan simbiyotik bir
süreçtir. WHO 2025 yılına kadar belirlediği altı küresel hedef içerisinde
ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme oranını en az %50’ye ulaştırmayı
hedeflemiştir (1). Hem dünyada hem de ülkemizde bu oranlar istenilenin
çok altında kalmaktadır. TNSA-2018 verilerine göre, ilk 6 ay sadece anne
sütü ile beslenme %40.7, UNICEF 2020 verilerine göre ise %44’tür (1,2).
Emzirme oranlarının artırılması için hem dünyada hem de ülkemizde
uygulanan politikalar bulunmaktadır. WHO ve UNICEF iş birliği ile
1991 yılında ‘Bebek Dostu Hastane Girişimi’ programı onaylanmıştır. Bu
program kapsamında ‘Başarılı Emzirmede 10 Adım’ ilkeleriyle yenidoğan
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ve tüm doğum yapılan sağlık kuruluşlarında emzirmenin başlatılması,
sürdürülmesi hedeflenmiştir (3). Ancak emzirmenin başlatılması ve
sürdürülmesi konusunda anne veya bebekteki hastalık, sezeryan doğum,
gelir düzeyi, aile yapısı, eğitim düzeyi, annenin çalışma durumu, yetersiz
süt üretimi düşüncesi, bebeğin memeyi reddetmesi, faktörlerinin
etkisiyle çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir (4). Aynı zamanda kültürel
ve toplumsal geleneklerin etkisi ile de anneler sütlerinin temiz veya kirli
olması, kolostrumun verilmemesi gerektiği, göğüsten gelen sızıntının
ayıp olduğu, toplumda emzirmekten çekinme, bebeğe ilk besin olarak
anne sütü harici gıdaların verilmesi gibi inanışlardan dolayı yanlış
uygulamalara yönelebilmektedir. Bu gibi durumlarda anneler sütlerini
artırabilmek amacı ile çeşitli yollara başvurmaktadır. Bunlardan en
sık tercih edilen yöntem çeşitli bitkisel galaktagogların kullanımıdır.
Oysa galaktagogların etki mekanizmaları tam olarak anlaşılamadığı
ve güvenirlilikleri hakkında yeterli bilimsel kanıtlar olmadığı için
kullanımları dikkatli ve doktor kontrolünde olmalıdır (5). Tüm durumlar
içinde en etkili ve önemli faktör emzirme danışmanlığı ile annenin bilgi
seviyesini artırarak öz yeterlilik sağlamak ile birlikte annenin dinlenmesi,
olumlu psikolojik durumu, aile desteği, sık emzirme, yeterli beslenme, bol
sıvı tüketimi gibi değiştirilebilir faktörler sorgulanarak, düzeltilmesinin
yeterli olduğu çalışmalar sonucunda görülmektedir.

2.Anne Sütü ve Emzirme Konusunda Bilgi ve
Davranışlar
Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesini etkileyen pek çok faktör
vardır. Bunlar anne, bebek ve çevresel faktörler kaynaklı olarak
düşünülebilmektedir. Anne yaşı, gelir düzeyi, annenin eğitim düzeyi,
aile yapısı, gebeliğin planlı ve istenmiş olması, annenin çalışması, önceki
gebeliklerinde emzirme öyküleri, doğum şekli, emzik veya biberon
kullanımı, ek gıdaya geçiş zamanı, emzirmeye başlama zamanı, baba
desteği, anne sütünün yetersiz olduğu düşüncesi ve emzirme danışmanlığı
eğitimi olarak söylenebilmektedir (4).
Anne sütünün yetersizliğin araştırılması için annelerin anne sütü ve
emzirme konusundaki bilgi düzeylerini ölçen birçok çalışma yapılmıştır.
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Bu kapsamda yapılan bir çalışmada, 17-43 yaş arası postpartum dönemdeki
emziren 201 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Anket formu ile annelerin
emzirme hakkında bilgi düzeylerini ölçülmüştür. Çalışmaya katılan 114
kadının anne sütü ile ilgili eğitim almış olduğu ve 185 kadının da anne
sütü önemi hakkında bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Çalışmada, ilk 6
ay anne sütü vermeme, mama kullanımına erken başlama veya erken ek
gıdaya geçişteki sebepler olarak anneler; yetersiz süt, bebeklerinde büyüme
gelişme geriliği endişesi, sağlık sorunları ve bebeğin süt alamamasından
endişe duyduklarını belirtmişlerdir. Çalışan ve gelir düzeyi yüksek olan
annelerin anne sütü önemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğu,
emzirme danışmanlığı eğitimi alanların, almayanlara kıyasla sorulan
sorulara doğru verilen cevapların daha fazla olduğu görülmüştür (6).
120 anne ile yapılan başka bir çalışmada, annelerin emzirmeyi
bırakma nedenleri arasında ilk iki sırada, bebeğin emmek istememesi ve
bebeğin iki yaşını doldurmuş olması yer almaktadır. Bu sebeplerin her
ikisi için de annelerin eksik bilgilerinden kaynaklı olduğu görülmüştür.
Diğer sebepler arasında ise annenin sütünün kesilmesi, yeni gebelik, ek
besine başlangıç, annenin hastalığı ve bebeğin hastalığı yer almaktadır.
Annelerin doğum öncesinde emzirme ve anne sütü ile ilgili bilgi alma
kaynaklarına bakıldığında ise %42’sinin bilgi almadığı, bilgi alanların ise
öncelikli olarak ebe ve hemşirelerden bilgi edindiği görülmüştür. Konu
hakkında bilgi almış annelerde, bilgi almayanlara göre uzun süre emzirme
oranları daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada, anne yaşı, eğitim düzeyi
ve çalışma durumunun emzirme süresini etkilemediği görülmüştür (7).
19-45 yaş arası 401 anne ile yapılan bir çalışmada, annelerin
emzirme ile ilgili uygulamaları ve etkileyen faktörlerin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmaya göre; %45.6’sı doğumdan sonraki yarım saat
içinde anne sütü vermiştir. Anne sütü veremeyenlerin ise sebepleri,
bebeğin emmek istememesi ve sütün gelmemesi olarak belirtilmiştir.
Çalışmada aile yapısı geniş olan annelerde, aile desteği ile birlikte ilk
6 ay sadece anne sütü ile beslenme oranlarının daha yüksek olduğu
görülmüştür. Ayrıca gebeliğin planlı olması da emzirmeyi destekleyen bir
bulgu olarak tespit edilmiştir (8).
0-6 aylık bebeği olan 159 kadının dahil edildiği bir çalışmada,
annelerin bebek beslenmesine karşı tutumları değerlendirilmiştir.
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Annelerin %73’ü doğumdan önce ve %57’si doğumdan sonra beslenme
danışmanlığı eğitimi almamıştır. Çalışmaya göre, annelerin eğitim
seviyeleri arttıkça emzirme süreleri ve oranlarının arttığı görülmüştür.
Doğum öncesi emzirme eğitimi alınmasının olumlu olarak yansıdığı
ancak doğum sonrası eğitim alınmasının ise etki etmediği görülmüştür.
Annelerin %69.8’nin ailesinden destek gördüğü ve emzirme oranlarına
olumlu etki ettiği gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, emzirmeyi
en olumlu etkileyen faktörün doğum öncesinde emzirme eğitimi almış
olmalarıdır (9).
101 hamile kadının dahil edildiği bir çalışmada, emzirme konusunda
öz yeterlilik ve daha önce emzirme konusundaki başarısızlıkla ilgili
sorunların sıklığı incelenmiştir. Katılımcılar müdahale ve kontrol
gruplarına ayrılarak, müdahale grubuna doğum öncesi 4 seanslık emzirme
danışmanlığı eğitimi verilmiş, kontrol grubu ise rutin kontrollere
alınmıştır. Doğumdan sonra, 15. gün, 2 ve 4. aylarda emzirme öz yeterliliği
ve sorunları hakkında anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre,
emzirme danışmanlığı eğitimi doğum sonrası incelenen her üç evre
için, emzirme öz yeterliliğini arttırdığı ve emzirme ile ilgili sorunların
sıklıklarını azalttığını göstermiştir (10).
307 anne ile yapılan bir çalışmada, emziren annelerin emzirme
tutumlarını yönlendiren faktörler incelenmiştir. Annelerin %75.6’sı
emzirme eğitimi almıştır. Ayrıca çalışmada, eğitim düzeyi artmasıyla
birlikte annelerin çalışmaya başlaması sonucu emzirme düzeylerinin
azaldığı görülmüştür. Çalışmanın sonucuna göre; emzirme tutum
puanları istenilen düzeyin çok altında kaldığı görülmüştür (11).
0-12 ay bebeği olan emziren 154 annenin dahil edildiği bir çalışmada,
emzirme öz yeterlilik ve anne sütünü arttırmaya yönelik alternatif ve
tamamlayıcı yöntemlerin kullanımı değerlendirilmiştir. Annelerin
%66.9’unun emzirme hakkında bilgi aldığı görülmüştür. Emzirme
hakkında bilgi almayan annelerin, tamamlayıcı ve alternatif tıbba
yönelimlerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Emzirme hakkında bilgi
alan annelerin ise emzirme öz yeterliliklerinin daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir (12).
358 annenin dahil edildiği bir çalışmada, gebelikte emzirme ile ilgili
düşünceler ve davranışlar değerlendirilmiştir. Emzirirken gebe kalınması
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durumunda annelerin %74.6’sı emzirmeye devam edilmemesi gerektiğini
söylemiştir. Emzirmeye devam edilmesi gerektiğini söyleyen annelerin
%36.3’ü ise minimum 1 ay, maksimum 8 ay devam edilebileceğini
söylemiştir. Çalışmada, eğitim düzeyi yüksek olan annelerin, gebe
kalınca emzirmeye devam etme düşünceleri daha yüksek bulunmuştur.
Çalışmanın sonucunda; emzirmeyi sürdürme davranışını etkileyen en
önemli faktörün aile tipi ile ilgili olduğu saptanmıştır (13).
0-24 ay bebeği olan, 348 annenin dahil edildiği bir çalışmada,
anne sütüyle ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışlar ile anne
sütünü arttırmak için uygulanan yöntemler araştırılmıştır. Annelerin
%52.9’u gebelik döneminde, %82.2’si doğum sonrası dönemde anne
sütü ve emzirme hakkında eğitim almıştır. Çalışmada, yaşı genç olan,
eğitim durumu ve ekonomik düzeyi daha yüksek olan annelerin ilk 6
ay sadece anne sütü alması gerektiğine doğru cevap vermiş ve ilk yarım
saat içerisinde emzirmiştir. Eğitim düzeyi arttıkça ilk besin olarak anne
sütü verildiği görülmüştür. İlk yarım saat içerisinde emzirme oranı %69.2
ile diğer çalışmalara kıyasla yüksek ancak istenilen düzeyde olmadığı
bulunmuştur. Bunun sebebi ise araştırmanın yapıldığı hastanenin ‘Bebek
Dostu Hastane’ olmasıdır (14).
Araştırmaların ortak sonuçları değerlendirildiğinde, annelerin
emzirmeye yönelik davranışlarını etkileyen en önemli faktörlerin,
emzirme eğitim danışmanlığı almış olması ve annelerde emzirme öz
yeterlilik algısının yüksek olması olduğu tespit edilmiştir. Emzirme
danışmanlığı alan annelerin, bilgi ve deneyim açısından kendilerine daha
çok güvendiklerini ve emzirme konusunda kendilerini yeterli hissetmeleri
gibi etkileri olduğu görülmüştür (15). Bu nedenle, emzirme konusunda
eğitimli bir sağlık personeli tarafından doğum öncesi ve doğum sonrası
dönemi kapsayan emzirme danışmanlığı eğitimi verilmelidir. Aynı
zamanda, sezeryan doğum ile emzirmeye başlama süresi arasında ters
ilişki olduğu görülmüş, sezeryan doğum sonucu, annelerin anestezi
alması ve bakım sürecinde bebeklerle ilk 1 saat içerisinde ten tene
temas kuramamaları sonucu emzirmeye başlanamama ve oksitosin
salgılanmasındaki gecikmeden kaynaklı sütün yetersiz gelmesi gibi
sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda, gelir düzeyi
ve eğitim düzeyi artmış annelerde emzirme oranlarının daha yüksek
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olduğu görülürken, bazı çalışmalarda ise eğitim düzeyi artmasıyla birlikte
annelerin çalışma hayatına geçişi emzirme sürelerini azaltmıştır. TNSA2018 verilerine göre ise doğumdan sonra ilk 1 saat içerisinde emzirme
oranları, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yüksek annelerde daha fazladır
ancak emzirme süresi daha azdır (2).

3.Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Davranışlar
Anne veya bebeğe bağlı nedenlerden kaynaklı emzirmenin
sonlandırılabilmektedir. Bu nedenlerden en sık karşılaşılanı da , toplumsal
inanç ve dini adetler sonucu, yanlış yönlendirme ve endişe ile birlikte
annelerin yetersiz süt üretimi kaygılarıdır. Örneğin bazı kültürlerde, süt
temiz veya kirli olarak değerlendirilmesi, memeden akan sütün ayıp
olması, toplumsal ortamda emzirmekten çekinme, kolostrum hakkında
yanlış düşünceler sonucu bebeklere ilk besin olarak anne sütü harici
gıdaların verilmesi gibi nedenler sayılabilir. Tüm bu sebeplerden kaynaklı
olarak anne sütünü artırmak için çeşitli bitkisel besinlere veya ilaçlara
yönelmektedir (16).
Galaktagoglar, süt üretimini arttıran, bitkisel besinler veya
ilaçlara verilen isimdir. Galaktogoglar, dopamin antagonisti olarak da
bilinmektedir. Bu etkileri nedeniyle prolaktin salgısını uyararak süt
üretimini artırıcı etkileri olduğu düşünülmektedir. Bitkisel ve farmasötik
olarak sınıflandırılmaktadır. Galaktagogların endike olduğu durumlar;
evlat edinmiş kadınlarda laktasyonun başlatılması, hastalık gibi
durumlardan dolayı bebek ve anne ayrı kaldığında azalan süt miktarını
artırmak gibi durumlarda kullanılabilmektedir. Ancak kullanılan
ürünlerin yan etkileri değerlendirilmeli ve kullanıma başladıktan sonra
anne ve bebek izlenmelidir (17). Galaktagogların üç farklı mekanizma ile
etki ettiği düşünülmektedir. Doğrudan süt sentezi yapanlar, laktasyonun
düzeltilmesi ile süt sentezinin iyileştirilmesi ve hormon reseptörlerine
etki ederek süt çıkışını artırarak laktasyonu iyileştirenlerdir (18).
Domperidon ve metoklopramid en yaygın kullanılan farmasötik
galaktagoglardır. Dopamin antagonisti oldukları için prolaktin
seviyelerini artırırlar. Domperidon FDA tarafından kullanımı konusunda
uyarıda bulunulan farmasötik galaktagogdur. Anne sütü sonucu bebekte
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yan etki gözlemlenmemiştir ancak sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Anne sütünü artırıcı dozu kesinleşmemiştir. Çalışmalarda farklı dozlarda
kullanımlar mevcuttur ancak 30 mg/gün’den fazla alımı, ani kardiyak
ölüm ve aritmi riskini artırabilmektedir. Uzun süreli kullanımı ve ani
bırakılması sonucu anksiyete, çarpıntı, uykusuzluk, bilişsel bozukluk gibi
sorunlar görülmüştür (19). Metaklopramid, prolaktin seviyelerini artıran,
intranazal veya oral olarak uygulanabilen farmakolojik galaktagogdur.
Etki dozu net olarak belirlenmemiştir. Çalışmalarda 7-14 gün arasında
2 veya 3 kez 10 mg/gün doz kullanıldığı görülmüştür. Depresyon yan
etki olarak görülebilmektedir bu yüzden major depresyonu olan anneler
kullanmamalıdır. Ayrıca bazı annelerde de mide bulantısı, vertigo,
huzursuz bacak sendromu, saç dökülmesi, gaz sancısı, baş ağrısı ve sinirlilik
yan etkileri görülmüştür (20). 1876 kadının katıldığı anket çalışmasında,
annelerin %49’u yeterince süt üretemediğini düşünmektedir ve bu anneler
arasından %63’ü emzirme eğitimi danışmalığı almaya başlamıştır. %60
annenin emzirme döneminde bir veya daha fazla galaktagog kullandığı
bildirilmiştir. Preterm bebeği olan, sezeryan doğum yapan, mama ile ek
besine başlayan ve süt üretimini yetersiz algılayan anneler galaktagoglara
daha fazla eğilim göstermiştir. Galaktagog olarak en fazla kullanılan
besinlerin ise laktasyon kurabiyesi, bira mayası ve çemen otu olduğu
bildirilmiştir. 355 anne domperidon kullandığını ve %20’si bir veya daha
fazla yan etki gösterdiği için bıraktığını söylemiştir. En sık görülen yan
etkiler ise kilo alımı, ağız kuruluğu ve baş ağrısı olarak bildirilmiştir. 21
anne ise metaklopramid kullandığını ve 6 annede bir yan etki, 5 anne
de ise iki veya daha fazla yan etki gözlemlenmiştir. En sık görülen yan
etkiler; baş ağrısı, mide bulantısı, sinirlilik, tükenmişlik, kalp çarpıntısı ve
ağız kuruluğu olarak görülmüştür (21).
Ülkemizde; rezene, anason, ısırgan otu, çemen otu, keçi sedefotu
gibi bitkisel ürünler galaktagog olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Aynı
zamanda, su, komposto, soğan, helva ve şerbet benzer etki yarattığı
düşüncesiyle ile tüketilmektedir. Academy of Breastfeeding Medicine 9
protokolüne göre bitkisel galaktagoglar, bilimsel veriler ile güvenirliliği
kanıtlanmamış olarak bilinmektedir (17).
Papatya, mastit ve meme ucu kanamalarında kullanılmaktadır. Fakat
Komisyon E tarafından ‘kanıtlanmamış’ olduğu için ‘Onaylanmamış Bitkiler’
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listesinde yer almaktadır. Yeterli veri bulunmamakla birlikte galaktagog
olduğu düşünülmektedir (22,23). 2018 yılında 29 yaşında Portekizli bir anne,
doğumdan 3 ay sonra 6. aya kadar, 1-3 gram papatya bitkisinin üzerine 1.5 L
kaynar su ekleyerek tüketmiştir.1.5-2 L/gün tüketmeye başlamıştır. İçtikten
4-6 saat sonra göğüslerinde dolgunluk hissi ile beraber süt üretiminin 60
ml’den 90 ml’ye kadar çıktığını gözlemlemiştir. Ancak papatya bitkisinin
doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiği bilinmektedir (24).
Maydanoz yaprağı, uçucu yağ, apiol, miristin içeriğine sahiptir.
Ülkemizde galaktagog olarak kullanılmaktadır. Ancak maydanozun
süte geçmesi, etkinliği ve bebek için güvenirliliği hakkında yeterli veri
yoktur. FDA ‘genel olarak güvenli’ kabul etmiştir. Ada çayı ve maydanoz
oral kapsüllerinin süt akışını azalttığını ancak kanıtlanabilir bilimsel
çalışmalar olmadığı görülmüştür (25).
Zerdeçal köksapı kurkumin içermektedir. FDA ‘genel olarak güvenli’
kabul etmiştir. Ancak zerdeçalın herhangi bir bileşeninin anne sütüne
geçmesini kanıtlayan bilimsel araştırma yoktur. Hindistan ve Mısır
gibi ülkelerde galaktagog olarak kullanılmaktadır (26). 20-40 yaş arası
50 emziren annenin katıldığı bir çalışmada, bir gruba 200 mg çemen
otu, 100 mg zerdeçal ve 120 mg zencefil 4 hafta boyunca 3 kez/gün
verilmiştir. Başlangıçta plasebo ve çalışma grubu arasında süt hacmi
olarak fark gözlemlenmemiştir. Süt hacminde 2. haftada çalışma
grubunda %49 ve 4. hafta %103 artış gözlemlenirken, plasebo grubunda
2.haftada %11, 4.haftada %24 artış gözlemlenmiştir. Her iki grupta da
akçaağaç kokulu idrara ve gaz yan etkilerine rastlanmıştır. Bebeklerde ise
yan etki bildirilmemiştir. Araştırmanın sonucuna göre, 2 hafta içerisinde
süt hacminde artış sağlayabileceği bildirilmiştir (27).
Zencefil kökü, Türkiye ve Asya ülkelerinde galaktagog olarak
kullanılmaktadır. FDA ‘genel olarak güvenli’ kabul etmiştir (28). 778
hastanın dahil edildiği 13 çalışmayı içeren bir derlemede, Thai bitkisi
kompres içerisinde zencefil ve zerdeçal içeren bitki karışımıdır. Sıcak
kompres yolu ile emziren annelerin göğüslerine 20 dakika masaj
yapılarak uygulanmıştır. Kompres uygulanmayan annelere kıyasla, anne
sütü üretiminin arttığı gözlemlenmiştir (29).
Çemen otu, dünya çapında galaktagog olarak kullanılmaktadır.
Galaktagog etkisi psikolojik olarak etkilediği yönündedir. FDA ‘genel
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olarak güvenilir’ kabul etmiştir. Süt üretimi için 1-6 g/gün dozlar
kullanılmaktadır. 25g /gün veya daha fazla kullanımı sonucunda,
hipoglisemi ve kolesterol yüksekliğine sebebiyet verebilmektedir.
Hipoglisemi riski olan ve varfarin kullanan annelere verilirken
dikkatli olunmalıdır. Yan etki olarak idrar ve terde akçaağaç şurubu
kokusu vermektedir. Meme bezinin büyümesine teşvik edici olduğu
düşünülmektedir (30). 188 annenin dahil edildiği bir çalışmada, annelerin
%86’sı çemen otunu bilmektedir ve %46’sı ise kullanmıştır. Bu çalışmada,
annelerin %76’sı yeterli süt üretemediklerini düşünmektedir. Çemen otu
kullananların %56’sı ise sütü artırdığını söylemiştir (31). Kullanım süresi
3 ayı aşmamalıdır (22).
Keçisedefi otu, galaktagog olarak kullanılmaktadır. Ancak bilimsel
olarak geçerliliği kanıtlanmamış olup, anne ve bebeklerde güvenliği
hakkında sınırlı veri bulunmaktadır. Ayrıca hipoglisemi riskinden dolayı
diyabet olan annelere verilmemelidir. 238 keçisedefi otu kullanan anne ile
yapılan bir çalışmada, annelerin %67’si süt üretiminin arttığını ve %88’i
emzirmelerine yarar sağladığını bildirmiştir. Ancak yapılan başka bir
çalışmada, 5 emziren anneye 5 gün boyunca herhangi bir bitkisel ürün
verilmemiştir. 5 günün sonunda %5 keçisedefi otu içeren 15 ml 3 kez
oral yoldan takviye olarak verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, keçisedefi
otunun sütün hacmi ve yağ miktarında herhangi bir değişiklik yaratmadığı
görülmüştür. Çalışmalardan elde edilen veriler çelişkilidir (32).
Rezene, anetol adlı fitoöstrojen bir madde içermektedir. Anetol anne
sütüne geçmektedir. Galaktagog etki gösterdiği düşünülmektedir. Ancak
rezene tüketimi sonucu prolaktin seviyelerinde artış saptanmamıştır.
Tüketiminin 2 hafta süre ile sınırlandırılması gerektiği önerilmektedir.
Rezene, çemen ve keçisedefi otu ile ilgili yapılan bir çalışmada, 31 yaşında
3 aylık bebeği olan sağlıklı bir anne, halsizlik, yorgunluk, 9 kez/gün ve
15 gün süren ishal şikayeti ile kontrole gittiğinde, hepatomegali teşhisi
konulmuştur. Aynı zamanda annede doğumdan sonra 12 kilo kazanımı
gözlemlenmiştir (33). 60 anne ile yapılan bir çalışmada, tedavi grubuna
anne sütü çayı (acı rezene, çemen otu, anason, kişniş) ve plasebo grubuna
da limon mine çiçeği yaprağı çayı verilmiştir. Her iki grupla başlangıçta,
2 ve 4. haftalarda görüşme yapılmıştır. Anneler 3-5 fincan/gün boyunca
bitki çaylarından içerek bebeklerini emzirmeye devam etmiştir. Görüşme
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yapılan haftalarda bebeklerin antropometrik ölçümleri ve kilo kazanımları
takip edilmiştir. Çalışma sonucunda, her iki grupta da annelerde yan etki
görülmemiş ancak bebeklerde de büyüme parametreleri arasında fark
gözlemlenmemiştir (34).
Anason tohumları, anetol adlı fitoöstrojen içermektedir. Galaktagog
etki gösterdiği düşünülmektedir ancak bilimsel geçerli kanıtı yoktur.
FDA ‘genel olarak güvenli’ kabul etmiştir. 2 emziren anne ile yapılan bir
çalışmada, anneler rezene, anason, keçisedefi otu ve meyan kökü bitki
karışımını 2 L/gün olarak tüketmiştir. Emziren annelerin bebekleri,
letarji, kusma, emme güçlüğü gibi belitiler göstermiştir. Anneler çay
tüketimini kestikten 24-36 saat sonra bebeklerin semptomlarında
düzelme gözlemlenmiştir. Semptomların rezene ve anasonun içerisinde
bulunan anetol maddesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir (35).
Isırgan otu, idrar yolu enfeksiyonları ve romatizmal ağrılar için
kullanımı onaylanmıştır. Galaktagog etki gösterdiği düşünülmektedir
ancak bilimsel olarak geçerli kanıt yoktur. Ayrıca meme ucuna uygulanması
sonucunda emzirilen bebekte döküntü ve alerjik reaksiyonlar oluşturduğu
gözlemlenmiştir. Anne sütü ile beslenen 17 günlük bir bebekte, meme
ucuna ısırgan otu uygulanması sonucu emzirilen bebekte ve annede
IgE seviyeleri yüksek bulunmuştur. Bebekte deri döküntüsü bulgusu
sonucu ısırgan otu uygulaması kesildikten sonra tekrarlayan reaksiyon
gözlemlenmemiştir (36).
Limon balsamı, bebeklerde kolik ve ishal tedavisinde diğer bitkilerle
beraber güvenli olarak kullanılmıştır. Galaktagog etki gösterdiği
düşünülmektedir ancak anne sütüne geçtiği ve bebek ile annelerde
etkinliği ile ilgili güvenirliliği hakkında bilimsel kanıtlar yoktur. FDA
‘genel olarak güvenli’ kabul etmiştir (37). 117 preterm doğum yapmış
annenin dahil edildiği bir çalışmada, anneler iki gruba ayrılmıştır.
Çalışma grubuna limon balsamı, arpa maltı ve %70 B-glukan içeren
karışım verilmiştir. Plasebo grubuna ise elma lifi, doğal aromalı karamel
ve sakkaroz içeren karışım verilmiştir. Her iki grup 14 gün boyunca 2
paket/gün tüketmiştir. Anneler her göğsünü 10-15 dakika boyunca 6
kez /gün pompa yardımı ile sağmıştır. Çalışmanın sonucunda, 80 anne
çalışmayı tamamlamıştır. Plasebo ve çalışma grubu kıyaslandığında ise
çalışma grubunda %30 süt artışı ile plasebo grubuna göre daha fazla artış
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olduğu gözlemlenmiştir ancak daha uzun süreli çalışmalara gerek olduğu
düşünülmektedir (38).
Hayıt, adet sancıları, infertilite, göğüs ağrıları için kullanılmaktadır.
İçindeki diterpen klerodadienoller hipofiz bezinde dopamine bağlanarak,
serum prolaktinini artırır. Bu nedenle galaktagog olarak düşünülmektedir
ancak bilimsel geçerli kanıtlar yoktur. Bununla beraber yüksek dozlarda
alımı serum prolaktin ve süt sentezini azaltmaktadır (39). Laktasyon
üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar çelişkili bulunmuştur. Meyve
özütünde %50-70 oranında alkol bulunduğu için emzirmeyi olumsuz
etkileyebileceği düşünülmektedir. WHO tarafından yeterli veri
bulunmadığı için kullanımı önerilmemektedir (22).
Ekinezya, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı
ve yara iyileşmesinde kullanılmaktadır. Emziren anneler veya bebeklerinde
güvenirlilik ve geçerlilik ile ilgili kanıt yoktur. Gastrointestinal sistem,
ishal ve kabızlık, deri döküntüleri gibi hafif yan etkiler görülmüştür.
Anne sütünü artırıcı etkisinden çok ağrılı meme uçlarının tedavisinde
kullanılmaktadır. Ancak yeterli kanıt düzeyi olmadığı için laktasyonda
kullanımı önerilmemektedir (40).
Sarımsak, Türkiye ve Hindistan’da galaktagog olarak kullanılmaktadır.
FDA ‘genel olarak güvenilir’ kabul etmiş olup emzirme dönemi için de
güvenilir bulmuştur. Sarımsağın kokusu, içerisinde bulunan allil molekülü
ile oluşmakta olup anne sütüne de geçmektedir. Kolesterol, kan basıncı,
grip için tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Yapılan iki çalışmanın
sonucunda, sarımsak kapsülü alan annelerin bebekleri, memede daha
uzun süre kalarak emzirme sürelerini artırmıştır. Bebeklerde zararlı
etkilerinin olmadığı onaylandığı için laktasyon döneminde dikkatli
kullanılabilir (22,41).
0-24 aylık bebeği olan 900 anne ile yapılan bir çalışmada, annelerin
%96.1’i emzirmektedir. Annelerin %94.7’si emzirme ve anne sütünü
artırma hakkında bilgi almıştır. Annelerin %99.2’si ise anne sütünü
artırıcı uygulamalar yaptığını söylemiştir. Anneler süt artırmak için
yiyeceklerden; çorba, sebze-meyve, bulgur, soğan-sarımsak, et ürünleri ve
tahin susamı, su, meyve suyu, bitki çayı, komposto, süt, rezene çayı, sıcak
içecekler, ayran ve ticari karışık bitki çaylarını tükettiğini söylemiştir.
Anneler sırasıyla en çok çorba, sebze-meyve ve bulgurun sütü artırdığına,
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içeceklerden ise su tüketiminin anne sütünü artırdığına inanmaktadır.
Bu uygulamalar dışında, duş, masaj, sauna ve bitkisel ilaç kullanımları da
denenmiştir. Ayrıca süt artırıcı uygulamaların aile büyükleri tarafından
önerilmesi sonucu denedikleri belirtilmiştir (16).
6-18 ay bebeği olan 212 annenin dahil edildiği bir çalışmada, %28.8’i
bebeklerini emzirmeye devam ettiğini belirtmiştir. Annelerin %14.6’sı ilk
6 ay anne sütünü yetersiz hissetmiştir. %72.6’sı anne sütü ve emzirmeyi
artırıcı uygulamalar ile ilgili bilgi aldığını söylemiştir. Annelerin sütünü
artırdığını düşündükleri besinler, sütlü tatlılar, soğan-sarımsak, kuru
üzüm, bulgur, börülce, bal-pekmez, fındık-fıstık-ceviz, hurma, kimyondur.
İçeceklerden ise bitkisel çaylar, su, süt, meyve suyu ve şerbettir. Anneler en
çok sütlü tatlılar, soğan-sarımsak ile bitkisel çaylar ve suyun süt üretimini
artırdığını söylemiştir. Uyguladıkları diğer geleneksel artırıcı etkiler
ise sırasıyla; sık emzirmek, nazar boncuğu takmak, çok sıvı tüketmek,
uzun süre emzirmek, dinlenmek, memeyi ovmak ve kurşun döktürmek
olduğunu belirtmiştir (42).
Academy of Breastfeeding Medicine, galaktagogların doktorlar
tarafından, ilaçlar ile etkileşimini ve yarar-zarar yaklaşımını gözeterek
reçete edilmesi gerektiğini söylemektedir. Galaktagog kullanımının
kültürler ve inanışlar ile farklılaştığı, ancak mekanizmalarının henüz
açıklanamamış olmasından dolayı bilimsel kanıtların olmadığı
bilinmektedir. Literatür taraması sonucunda da, annenin süt verimini
artırabilecek en etkili yöntemlerin; emzirme danışmanlığı alması, doğru
emzirme tekniklerinin öğrenilmesi, yeterli sıvı tüketimi, sık emzirme,
yeterince dinlenme ve annenin öz yeterlilik ve güveni, aile desteği, annenin
olumlu psikolojik hali ile yeterli süt üretiminin olduğu bilinmektedir.
Anne sütünün azalmasına sebep olan faktörler sorgulanmalı, hiçbir
besin veya ilaç emzirme danışmanlığı eğitiminin ve diğer değiştirilebilir
faktörlerin yerini almamalıdır (17).

4. Sonuç
Anne sütü, temiz, güvenilir, dinamik, ekonomik ve bebeğin optimal büyüme,
gelişmesini sağlayan mucizevi bir besindir. Bu yüzden ilk 6 ay sadece anne
sütü ve en az 2 yaşa kadar emzirilmenin sürdürülmesi önemlidir. Emzirme
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ile anne ve bebek arasındaki bağ güçlenir, anneyi meme kanseri, yumurtalık
kanseri, tip 2 diyabet gibi hastalıklara ve bebeğin kronik ve akut hastalıklara
yakalanma riskini azaltır, anne ve bebeğe sakinlik verir. Bu yüzden ilk 6
ay sadece anne sütü ve en az 2 yaşa kadar emzirilmeye devam edilmesi,
doğumdan sonra ilk 1 saat içerisinde emzirmeye başlanması ve anne sütü
dışında gıda verilmemesi oldukça önemlidir.
Anneler ve ailelerinin bilgi düzeyini artırmak ve emzirmeye teşvik
etmek amacıyla emzirme danışmanlığı eğitimi almaları, anne sütünün
önemi ve doğru emzirme teknikleri ile ilgili sağlık profesyonelleri
tarafından bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Bu süreçte aile desteği,
annenin huzurlu ve mutlu hissetmesi, çalışan annelerin emzirmeye
teşvik edilmesi ile ilgili yapılan politikalar sağlıklı emzirme için oldukça
önemlidir.
Anne sütü yetersizliği, hem bebek hem de anneden kaynaklanan
nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Toplumsal ve kültürel inanışlar
doğrultusunda süt artırmak için uygulanan yöntemlerden önce, anne
ve bebekten dolayı oluşabilecek durum sorgulanmalı, annenin yeterli
ve dengeli beslenmesi sağlanmalı, aile desteği ile beraber emzirme
danışmanlığı almalıdır.
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1.Giriş
Kabızlık seyrek (haftada iki veya daha az), ağrılı, ıkınmaya yol açacak
kadar kalın, sert veya keçi pisliği şeklinde dışkılamadır. Karın ağrısı ve
fekal inkontinans gibi bulgular eşlik edebilir. Kabızlık süresine göre
akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Kronik kabızlık 6 aydan uzun süren
kabızlıktır (1). Kabızlık etyolojisine göre de fonksiyonel ve organik
kabızlık diye ikiye ayrılır.
1.1-Fonksiyonel Kabızlık: Altta yatan bir nedenin bulunamadığı,
1 yaş üstünde sık görülen ve Rome IV kriterlerine göre tanı konulan
kabızlıktır. Bir yaşından sonra %95 sıklıkta görülür. Fonksiyonel kabızlığa
erken ve etki tedavi başlama başarıyı arttırır (2).

1.1.1Fonksiyonel Kabızlık Tanı Kriterleri
1.1.1.1.Dört yaşa kadar çocuklar (Aşağıdaki kriterlerin en az ikisinin bir
aydır olması)
•
•
•
•
•

Haftada 2 veya daha az dışkılama
Aşırı dışkı tutma öyküsü
Ağrılı veya sert bağırsak hareketleri
Büyük çaplı gayta öyküsü
Rektumda büyük bir dışkı kütlesinin varlığı
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Tuvalet eğitimi almış çocuklarda aşağıdaki ek kriterler olabilir:
•
•

Tuvalet becerilerinin kazanılmasından sonra haftada en az 1
kez inkontinans
Tuvaleti tıkayacak geniş çaplı dışkı geçmişi

1.1.1.2.Dört yaşından büyük çocuklar (Aşağıdaki kriterlerin en az ikisinin
bir aydır olması)
•
•
•
•
•
•
•

Haftada 2 veya daha az dışkılama
Haftada en az 1 kez fekal inkontinans
İstemli dışkı tutma öyküsü
Ağrılı veya sert bağırsak hareketleri
Rektumda büyük bir dışkı kütlesinin varlığı
Tuvaleti tıkayacak geniş çaplı dışkı geçmişi
Belirtilerin başka bir tıbbi durumla tam olarak açıklanamaması

1.2-Organik Kabızlık: Anatomik, nörolojik, endokrin ve metabolik
faktörlere bağlı gelişen kabızlıktır. Küçük bebekler, atipik özellikleri veya
alarm işaretleri olanlarda fazladır. Yaklaşık %5 civarında görülür. Alarm
bulguları tanı koymada faydalıdır (3).

1.2.1.Organik Kabızlık Nedenleri
1.2.1.1-Anatomik nedenler:
•
•
•

İmperfore anüs, anterior yerleşimli anüs gibi anorektal
anomaliler
Yenidoğanlarda atrezi, web veya volvulus gibi intestinal
obstruksiyon nedenleri
Küçük sol kolon sendromu

1.2.1.2-Endokrin ve metabolik nedenler
• Kistik fibrozis (yenidoğanlarda mekonyum ileusu veya büyük
çocuklarda distal intestinal obstruksiyon sendromu)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipokalemi, hipokalsemi veya hiperkalsemi
Kurşun veya vitamin D zehirlenmesi
Hipotiroidi
Diyabet
Feokromositoma
Multiple endokrin neoplazi tip 2B (MEN2B)
Poliüri (dehidratasyona neden olarak)
Skleroderma veya mikst konnektif bağ doku hastalığı
Akut intermittan porfiri

1.2.1.3-Nörojenik nedenler
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Serebral palsi
Spinal kord yaralanmaları
Miyelomeningosel
Hirschsprung hastalığı
Tethered kord, sakral agenezi veya diyastemetamiyeli gibi
kapalı spinal disrafizm
Sakral teratom
Nörofibromatozis
Kas zayıflığı (Down sendromundaki gibi generalize veya
Prune Belly sendromu-gastroşizisde olduğu gibi anormal
karın kaslarına bağlı olabilir )
İnfantil botulizmde kabızlık erken bir bulgu
Psödoobstruksiyon
(viseral
nöropatiler, miyopatiler,
mitokondriyal hastalıklar gibi)
İntestinal nöronal displazi
Familyal veya kazanılmış disotonomi
Duchenne muskuler distrofi

1.2.1.4-Diğer nedenler
•
•

Çölyak hastalığı
İlaçlar (opiatlar, antikolinerjikler, antidepresanlar, kemoterapi,
aliminyum içeren antiasitler)

107

108

TIP VE SAĞLIK BILIMLERI ÇALIŞMALARI

Kabızlık çocukların %30’unu etkiler ve çocuk doktorlarına yapılan tüm
ziyaretlerin tahmini %3-5’ini oluşturur . En yüksek yaygınlık okul öncesi
yıllardadır (4,5).
1.3.Dirençli kabızlık: En az 3 ay etkili ve yeterli süre tedaviye rağmen
yanıt vermeyen ayrıca bazı patolojilerde (motilite hastalıkları; yavaş
geçiş kabızlık, dissinerjik defekasyon, internal anal sfinkter akalazyası,
Hirschprung hastalığı cerrahisi sonrası sfinkter disfonksiyonu) daha sık
görülen bir durumdur.

2.Dışkılama Sıklığı
Anne sütü emen bebeklerde ortalama günde 3-4, formüla ile beslenen
bebeklerde 2 kez dışkılama olur. Genelde ilk 24 saatte mekonyum çıkışı
görülür. 48 saati geçmesi gecikme olarak kabul edilir. Bazı bebeklerde her
beslenme sonrası dışkılama olabileceği gibi, yedi güne bir de dışkılama
olabilir. İki yaş civarı dışkılama sayısı ortalama günde iki kezdir. Dört
yaşından büyük çocuklarda ortalama birden biraz fazladır. Yaşla birlikte
bağırsak hareketlerinin sıklığı azalır (6,7).

3.Ayrıcı tanı
Dokuz aylıktan küçük sağlıklı bebeklerde görülen günlük dışkılama
için çaba sarf etme ve bu sırada yüzünde kızarma, morarma, çığlık
atma, ağlama ile karakterize bir durumdur. Patogenezinde karın içi
basıncın artmasıyla pelvik tabanın gevşemesi arasındaki uyumsuzluğun
sorumlu tutulduğu 10-20 dakikalık tablolar ailelerce yanlışlıkla kabızlık
olarak değerlendirilir. Bu durum yumuşak dışkılama ile sonlanan bebek
diskezisidir (8).
Yenidoğan döneminde 7-10 günde bir yumuşak dışkılayan,
distansiyonu, kusması, huzursuzluğu olmayan ve kilo alımı iyi olan
bebekler de yanlışlıkla kabızlık olarak değerlendirilebilir.
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4.Patofizyoloji
Fonksiyonel kabızlığın etyolojisi multifaktöriyeldir. Genetik, yaşam
tarzı (beslenme, fizik aktivite vs) ve psikolojik durumlarla ilişkilidir.
Fonksiyonel kabızlıkla ilişkili bir gen olmasa da sıklıkla ailelerinde
kabızlık öyküsü vardır. Düşük sıvı ve lif içeren beslenme tarzı da kabızlık
gelişiminde etkilidir. Tedaviye yanıt vermeyen bebeklerde altta yatan
nedenin besin allerjisi olabileceği unutulmamalıdır. Kabızlık otizm ve
dikkat eksikliği gibi özgün davranışsal hastalıklarda normalden sıktır.
Baskıcı tuvalet eğitimi de kabızlığa yol açabilir. Mesane disfonksiyonu ile
bağırsak disfonksiyonu beraber görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonu ve idrar
kaçırma problemleri kabızlığa eşlik edebilir. Yaşanan stresli durumlar,
anne sütünden ek gıdaya geçiş gibi diyet değişiklikleri, inek sütü aşırı
tüketimi, erken tuvalet eğitimi, okula başlamayla okul tuvaletlerini
kullanma fobisi, hastalık ve rutinde değişiklikler olduğunda fonksiyonel
kabızlık ortaya çıkabilir. Çocuklar dışarda veya tablet-bilgisayarda oyun
oynarken dışkı tutmaya meyilli olurlar. Bu durum fonksiyonel kabızlık
gelişmesini kolaylaştırır. Dışkı tutma ile rektum genişler ve gerilir. Barsak
hareketleriyle oluşan basınç dışkıyı anal kanala itmek için yeterli olmaz
(9,10).

5.Alarm Semptomlar (11)
1-Bir aydan evvel başlayan erken bebeklikte görülen kabızlık
2-Mekonyum çıkış süresinin 48 saati geçmesi
3-Hirshprung hastalığı açısından aile öyküsü olması
4-Kesik kesik ve şerit şeklinde dışkılama
5-Rektal tuşede fekaloid olmamasına rağmen parmağı çekince
patlar tarzda dışkılama
6-Anal fissür yokken dışkıda kan gözlenmesi (besin allerjisi,
inflamtuvar barsak hastalığı)
7-Büyüme ve gelişme geriliği, zayıf kilo alımı veya kilo kaybı
8-Ateş, safralı kusma ve ishal olması (Hirshprung hastalığı riski
olan birinde enterokolit)
9-Ciddi distansiyon olması
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10-Ön yerleşimli anüs, anal skar veya perianal fistül
11-Kremesterik veya anal refleksin olmaması veya alt ekstremitede
tonus, refleks, güç kaybı
12-Sakral kıllanma, sakral gamze veya gluteal yarıkta deviasyon
olması

6.İlk Değerlendirme
İlk yapılacak fonksiyonel kabızlığı organik kabızlıktan ayırmaktır. Alarm
bulgular varsa ve etkili ve yeterli süre tedaviye rağmen yanıt yoksa ileri
incelemeler mutlaka yapılmalıdır. Fonksiyonel kabızlık düşünülüyorsa
anamnez ve fizik muayene ile ek tetkike gerek olmadan çoğu zaman tanıyı
konabilir. Rektal tuşenin kabızlığı olan bebeklerde, erken başlangıçlı
kabızlığı olan çocuklarda, organik patoloji düşündüren alarm belirtileri
olanlarda, kabızlık varlığı ve derecesi netleştirilemeyen çocuklarda
yapılması gereklidir (12,13).

7.İleri inceleme
7.1.Direkt graf i: Fonksiyonel kabızlık düşünülüyorsa istemeye gerek
yoktur fakat bazı olgularda ilk değerlendirme ile yeterli bilgi elde
edemiyorsak birikmiş dışkıyı göstermek açısından ayrıca Hirshprung
hastalığında dilate barsak anslarını göstermek için faydalı olabilir (10).

7.2.Baryum enema: Hirschsprung hastalığında ayırıcı tanıda kullanılabilir.
Kontrastlı görüntülemeler anatomik patolojilerde (kitle), kolon uzunluğu
ve dilatasyonunu (megakolon, megarektum) göstermede faydalıdır (13).
7.3.Vertebra görüntülemesi: Spinal disrafizm, alt ekstremite ve perianal
bölgede reflekslerde patoloji varsa lumbosakral vertebra düz grafisi
istenmelidir. Tethered kord veya spinal kord tümörlerini ayırmak için de
manyetik rezonans (MR) görüntüleme istenebilir (9).

7.4.Laboratuar: Organik hastalığı düşündürecek bulguları olanlarda
doku transglutaminaz IgA, Ig A, idrar tahlili ve kültürü, serbest T4, TSH,
potasyum, kalsiyum gibi serum elektrolitleri, d vitamini ve kan kurşun
düzeyi nedene yönelik ayırıcı tanıda istenebilir (9,14).

ÇOCUKLARDA KABIZLIK

111

7.5.Motilite çalışmaları: Etkili ve yeterli süre uygulanan tedavilere yanıt
vermeyen, organik neden saptanamayan fonksiyonel kabızlıkta kullanılır.
7.5.1.Kolon transit zamanı: Retansif fekal inkontinansı non-retansif
fekal inkontinanstan ayırt etmek için kullanılır. Yavaş geçiş kabızlık (100
saati geçen transit zamanı) ve çıkış obstruksiyonu düşünülen olgularda
uygulanır (15).
7.6.1.Anorektal manometre: Yaşam kalitesi ciddi düzeyde etkilenmiş
dirençli kabızlık çeken hastaların Hirschsprung hastalığı veya internal
anal sfinkter akalazyası şüphesinde yapılır. Dissinerjik defekasyonlu
olguları ayırt etmek için de kullanılır.

7.6.2.Kolonik manometre: Dirençli kabızlığı olanlarda yavaş geçiş
kabızlığa eşlik edebilecek kolonun nöromusküler motilite hastalıklarını
dışlamak için kullanılır (16).

7.7.Defakograf i: Küçük çocuklarda kooperasyon sağlayamadıkları için
kullanımı sınırlıdır. Rektosel, enterosel, uterovajinal prolapsuslar gibi
anatomik anormallikleri tanımlamada sıklıkla erişkinlerde kullanılır.
Pelvik taban fonksiyonu ve rektal boşaltım etkinliğinin değerlendirilmede
önemlidir. MR defekagrofi de radyasyon olmadan uygulanan alternatif
bir tanı aracıdır (14).

8.Tedavi
8.1.Non-farmakolojik Tedavi
Fonksiyonel kabızlık tedavisinde ilk basamak non-farmakolojik tedavidir.
Aileye kabızlık tedavisinin uzun süreceği ve çocuğa nasıl yaklaşacakları
konusunda eğitim, bol sıvı ve Amerikan Pediatri Akademisine göre 0,5g/
kg/gün (maksimum 35 g/gün) lif yoğunluklu diyet önerileri, düzenli
fiziksel aktivite ve günde 2 kez öğün sonrası tuvalete oturma ve ayak
altına gerektiğinde basamak koyma gibi öneriler bu tedavinin temelidir.
Diyete dışardan hazır ekstra lif koyma, rutin prebiyotik, probiyotik
desteği, akupunktur veya masaj tedavilerinin faydası gösterilememiştir
(17). Dissinerjik defekasyonu olan büyük çocuklarda biofeedback tedavi
ve fizyoterapinin faydası olabilir.
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8.2.Farmakolojik Tedavi:
İlk basamak dışkı birikmesinin tedavisi olmalıdır.
8.2.1.Dışkı Birikmesinin Tedavisi: Oral polietilen glikol (PEG) 1.5
g/kg/gün, 3-6 gün, maksimum 100 gr/gün veya sodyum fosfat enema
(1-18 yaş: 2.5 ml/kg, maksimum=133 ml/doz) ile dışkı birikmesi tedavi
edilmelidir. Lavman gibi etkili olmasa da bebekler için gliserin fitiller
ve büyük çocuklarda bisakodil kullanılabilir. Rektal tedavi çocuklar için
acı verici ve korkutucudur. Tedaviye uyum azalabilir veya aile tedaviyi
kullanamayabilir (18,19).

8.2.2.İdame Tedavi
Sıklıkla çocuklarda osmotik laksatifler, lubrikantlar ve stimülanlar
kullanılır. PEG dozu 0.4-0.8 gr/kg/gün arasındadır ve klinik cevaba göre
doz ayarlanır. PEG bulunmamazsa laktuloz (1 cc/kg, maksimum 60 cc/
gün, günde 1-2 kez) ilk seçenek tedavi olarak kullanılabilir. Magnezyum
sütü, mineral yağ, uyarıcı laksatifler ikinci seçenek veya ek tedavi olarak
kullanılabilir. İdame tedavi süresi en az iki ay olmalıdır. Tedavi kademli
olarak azaltılarak kesilmeli ve bunun için tüm belirtiler düzeldikten sonra
en az bir ay daha geçmesi beklenmelidir (20,21).
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1. Giriş
Lokal anestezikler (LA), nöral dokuya enjekte edildiğinde veya yakınına
uygulandığında duyusal, motor, otonom sinir fonksiyonlarını veya bu
fonksiyonların bir kombinasyonunu geçici olarak inhibe eden ilaçlardır.
LA, nöraksiyel analjezi ve anestezi, periferik sinir blokları, deri altı ve
doku infiltrasyonu ve topikal anestezi için kullanılır. Pratikte anestezistler,
cerrahlar, acil servis hekimleri, diş hekimleri başta olmak üzere birçok
klinisyen tarafından uygulanmaktadır. LA’in yaygın kullanımı beraberinde
lokal anestezik sistemik toksisitesinin (LAST) önlenmesine, yönetim bilgi
ve becerisine de önem kazandırmaktadır. LAST ölümcül seyredebilecek
potansiyel bir komplikasyondur. Tüm LA’in kullanımında ve herhangi
bir uygulama yoluyla (bölgesel, topikal vs) ortaya çıkabilmektedir.

2. Patofarmakoloji
Tüm LA, bir lipofilik aromatik gruba, bir hidrofilik gruba ve bu iki
grubu birbirine bağlayan ara zincire sahiptir. Kimyasal yapılarına göre
sınıflandırma iki grup arasındaki ara zincire göre yapılır. Ara zincirin,
ester veya amid olmasına göre 2’ye ayrılır. İki grup arasındaki temel
farklılıklar kimyasal stabilite, metabolizma ve alerjik potansiyellerindeki
farklılıktır.
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Ester yapılı lokal anestezikler; plazma esterazları ile hidrolize olurlar,
daha az stabildirler ve yıkım ürünleri olan paraamino benzoik asit
nedeniyle de bu grupta allerjik reaksiyonlar daha fazla görülür.
Amid tipi lokal anestezikler ise; karaciğerde mikrozomal enzimlerle
yıkılırlar, daha stabildirler ve bu grupta allerjik reaksiyonlar nadir olarak
gözlenir (1).
Fizyokimyasal özellikler, LA’in potensi, etki başlama zamanı, etki
süresi ve diferansiyel blok oluşturma farklılıklardan sorumludur (2).
• pKa: Noniyonize (lipofilik grup) form ile iyonize formun
(hidrofik grup) eşit olduğu hidrojen iyon konsantrasyonu
(pH) olup, her ajan için farklıdır. Lokal anesteziğin pKa’sı
fizyolojik pH’ya ne kadar yakınsa etkisi o kadar çabuk başlar
(2).
• Lokal anesteziğin lipofilikliği potensi ile ilişkilidir. Yağda
erirliği yüksek lokal anestezik, sinir membranının çift lipid
tabakasını daha iyi geçerek daha yüksek etkinlik sağlar (2).
• Lokal anesteziğin öncelikle alfa-1-asidik glikoproteine ve

daha az ölçüde albümine ve doku proteinlerine protein
bağlanması , lokal anestezik için bir rezervuar oluşturarak etki
süresini belirler. Proteinlere bağlanma afinitesi yüksek olanlar,
uzun etki süresine sahiptirler. Aynı zamanda serbest lokal
anesteziklerin dolaşımdaki seviyelerini azaltır (2).
Lokal anesteziklerin etki süreleri ve potensleri artıkça toksisiteleri de
artar.
Tüm LA etkilerini kanal içindeki alfa alt biriminde bulunan voltaj
kapılı sodyum kanallarını bloke ederek gösterirler. Bloke olan sodyum
akışı, membran depolarizasyonunu ve aksiyon potansiyeli oluşumunu
engeller (3). Böylece nöronlardan serebral kortekse ağrı iletimini
engellenerek analjezi ve anestezi görülür. Toksisite, LA kardiyak sodyum
kanallarını veya beyindeki talamokortikal nöronları etkilediğinde ortaya
çıkar (4,5,6). LA’in potasyum ve kalsiyum kanallarını bloke etmesi,
kolinerjik veya N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörleri ve hücresel
metabolik süreçlerle etkileşimi (örn. Oksidatif fosforilasyon, serbest yağ
asidi utilizasyonu, adenosin monofosfat üretimi) gibi farklı etkileri de
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mevcuttur. Bu etkiler, kardiyovasküler toksisite ve LAST’ın intravenöz
lipid emülsiyonu (İLE) ile tersine çevrilmesi ile ilgili mekanizmaları
açıklayabilir.

3. Lokal Anesteziklere Karşı Gelişen Sistemik
Reaksiyonlar
Reaksiyonlar ya ilaca karşı gelişen alerjik reaksiyon ya da ilacın kandaki
düzeyinin yükselmesi sonucu toksik reaksiyon olarak ortaya çıkar.
• Allerjik Reaksiyonlar: Tip IV gecikmiş tip hipersensivite
reaksiyonu olan lokalize dermatit, şişme veya mukozada
enflamasyon olarak görülebildiği gibi Tip I hipersensivite
reaksiyonu ile anjionörotik ödem, anaflaksi, ürtiker, kaşıntı,
hipotansiyon, dispne ile de seyredebilir. Nadir görülürler.
Ester tipi lokal anesteziklerle amidlere göre daha sık görülür
(7).
• Sistemik Toksisite (LAST): Lokal anesteziklerin yüksek
kan düzeyine bağlı gelişen reaksiyonlardır.LA ilaçlara bağlı
gelişen reaksiyonların çoğu (%99) bu tiptedir.

4. LAST Nedenleri
•
•
•
•
•
•

Güvenlik sınırı dar (etkinlik:toksisite oranı küçük) ilaçlar
İlacın yanlışlıkla intravenöz (iv) enjeksiyonu
Damardan zengin bölgelere yapılan bloklar (epidural aralık,
baş-boyun, larenks, trakea, alveol yüzeylerine enjeksiyon)
Emilimi artıran enflamasyonlu bölgelere uygulama
Yüksek ve aşırı dozlar uygulanması
Karaciğer yetmezliği, hipoproteinemi, beslenme yetersizliği

5. LAST Klinik Belirtileri
Semptomların tipi ve ilerleme hızı, sistemik absorpsiyon yoluna, lokal
anestezik plazma düzeyine, konsantrasyonun ne kadar hızlı arttığına ve
LA ilacın spesifik özelliklerine bağlıdır. LA’in enjeksiyonundan hemen
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sonra meydana gelir. Genellikle santral sinir sistemi (SSS) stimulasyonu,
SSS inhibisyonu, kardiyovasküler uyarılma, ardından kardiyovasküler
inhibisyon ve arrest şeklinde ilerler (8). Ancak SSS toksisitesi olmaksızın
sadece kardiyovasküler bulgularla da seyredebilir (8)
•

•

SSS Toksisite Bulguları: Beyindeki lokal anestezik kan
seviyeleri başlangıçta kortikal inhibisyon yollarını bloke eder
ve bu nedenle perioral uyuşma, dilde parestezi, metalik tat,
başdönmesi, tinnitus, huzursuzluk, kaygı, görsel değişiklikler,
kas seğirmeleri ve sonunda tonik klonik nöbetler dahil
olmak üzere stimülasyon belirti ve semptomlarına neden
olabilir. Bu etkiler, küçük bir dozda LA ilacın intravasküler
enjeksiyonu ile veya daha büyük dozların enjeksiyonundan
hemen sonra ortaya çıkabilir. Bu belirti ve semptomlar,
klinisyeni enjeksiyonu durdurması ve daha ciddi SSS ve/veya
kardiyovasküler olaylara ilerleme konusunda uyarmalıdır.
Artan kan seviyeleri daha sonra genel SSS depresyonuna
neden olur ve bu da somnolans, koma ve solunum depresyonu
ile sonuçlanabilir.
Kardiovasküler Toksisite Bulguları: Kardiovasküler belirti
ve semptomlar, tek başlarına da ortaya çıkabildikleri gibi,
genellikle LAST sırasında SSS semptomlarından sonra
veya bunlarla birlikte ortaya çıkar. Tüm lokal anestezikler
miyokardiyal otomatisiteyi baskılar (spontan faz IV
depolarizasyon). Miyokardiyal kontraktilite ve iletim hızı da
yüksek konsantrasyonlarda baskılanır. İlk olarak stimülasyon
döneminde sempatik aktivenin artmasına bağlı taşikardi
ve hipertansiyona neden olur. LA plazma düzeyinin
artmasıyla beraber depresif dönem gelişir ve vazodilatasyon
ile hipotansiyon, ventriküler aritmilere ve/veya asistole
ilerleyebilir.

SSS toksisitesinden sorumlu olan faktörler burada da geçerlidir. Ancak
kardiyovasküler toksisite için daha yüksek LA kan konsantrasyonu
gereklidir.
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6. LAST Önlenmesi
•

•

•

•

•

Lokal anestezik dozu: Uygulanan toplam lokal anestezik dozu,
istenen blokaj kapsamı ve süresi için gereken en düşük doz
olmalıdır. Enjeksiyon bölgesinden hızlı LA alımı riski olan,
enjeksiyondan sonra yüksek konsantrasyonlarda serbest LA
riski altında olan düşük alfa 1 asit glikoprotein düzeyleri olan
(örn. yenidoğan, hamile), LA’ya karşı artan nöral duyarlılığı
olan (örn. yaşlı, hamile), LA klerensinde azalma riski olan
hastalarda (örn. böbrek, karaciğer veya kalp hastalığı) lokal
anestezik dozu azaltılmalıdır.
Güvenli enjeksiyon teknikleri: İntravasküler enjeksiyon
riskini azaltmak ve kazara intravasküler enjeksiyonun erken
tespiti için bölgesel anestezi için yavaş artımlı enjeksiyon ve
enjeksiyon öncesi aspirasyon uygulanmalıdır. İntravasküler
marker olarak epinefrin(1:200.000 veya 1:400.000) test dozu
olarak uygulanması önerilir. 15 mcg epinefrinin intravasküler
enjeksiyonu genellikle kalp hızında ≥10 atım/dk. sistolik kan
basıncını ≥15 mmHg bir artışa sebep olur (9).
Ağır sedasyondan veya genel anesteziden kaçınma:
Bölgesel anestezi tekniklerinin uygulanması sırasında ağır
sedasyondan kaçınılmalıdır. Hasta ile iletişim kurulması,
sinir yaralanmasını (örneğin ağrı veya parestezi şikayeti
ile), motor ve duyusal bloğun progresyonunu ve LAST’ın
erken belirtilerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Aksi
halde minör LAST semptomları (örn., kulak çınlaması,
çevresel uyuşukluk, baş dönmesi) fark edilmeden, LAST’ın
ilk belirtisi olarak kardiyovasküler toksisite ortaya çıkabilir
(8).
Ultrason eşliğinde uygulama:
Periferik sinir bloğu
uygulamalarının güvenliğini ve etkinliğini artırmak için
ultrason rehberliğinde yapılmalıdır.
Yakın izlem: İşlem sırasında hasta mutlaka monitorize
edilmelidir. Hastalara işlem sırasında ve operasyon esnasında
oksijen verilmelidir.
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7. LAST Tedavisi
LAST gelişen hastada başarılı tedavi yönetimin temel bileşenleri; hızlı
müdahele, oksijenasyon ve ventilasyonun sürdürülmesi, nöbetlerin
önlenmesi ve kardiyovasküler destektir. Öncelikle LA enjeksiyonu
uygulanan alanda mutlaka resüsitasyon malzemeleri (oksijen kaynağı,
aspiratör, airway, endotrakeal tüpler, laringoskop, iv sıvı ve setler vs.) ve
ilaçları (inotroplar, adrenalin, kas gevşetiler, sedatif vs.) hazır bulunmalıdır.
LAST’tan şüphelenildiğinde, herhangi bir intravasküler enjeksiyon
belirtisi ortaya çıktığında ilk önce enjeksiyonu durdurulmalı ve destek
için yardım çağrısı verilmelidir.
Hava yolunu açıklığı ve hastanın ventilasyonu sağlanmalıdır. Hastaya
%100 oksijen uygulanmalı, gerekirse bir yüz maskesi, supraglottik hava
yolu veya endotrakeal tüp ile ventilasyonu kontrol altına alınmalıdır.
Konvülzyon oluşumunu kolaylaştırdığı için hipoksi, hiperkapni ve
asidozdan kaçınılmalıdır.
Tonik-klonik kasılmalar olduğu takdirde, oksijen tüketimini
azaltmak, hipoksi ve hiperkarbiyi önlemek ve hastanın yaralanmasını
önlemek için nöbetler durdurulmalıdır. Midazolam (1-2 mg iv), düşük
dozlarda propofol veya tiyopental kullanılabilir. Gerekirse kas gevşetici
ilaçlar kullanılabilir.
LAST sonucunda gelişen aritmilerin ve kardiyak arrestin
yönetimi diğer kardiyak arrest durumlarından farklıdır ve uzun süreli
resüsitasyon gerektirebilir. Amaç, koroner perfüzyonu sürdürmek ve
kardiyak doku hipoksisini önlemektir. İleri kardiyak yaşam desteği
ilkelerine göre resüsitasyon yapılmalıdır. Birinci basamak antiaritmik
olarak amiodaron uygulanması önerilir. Lidokain ve diğer sodyum
kanal blokerlerinden (örn. diğer LA›ler, Sınıf 1 antiaritmikler
[ kinidin , prokainamid , disopiramid , meksiletin , tokainid], antiepileptik
ilaçlar, vazopressin, kalsiyum kanal blokörleri ve beta blokörlerden
kaçınılması önerilir. İleri kardiyak yaşam desteği ve iv lipid emülsiyonu
(ILE) başarısız olunursa, LA ilacın kardiyak reseptörlerden ayrılmasını
beklerken Kardiyopulmoner bypas gerekli olabilir.
Nörotoksisite veya kardiopulmoner belirtiler geliştiğinde ileri kardiyak
yaşam desteği ile birlikte yüzde 20 lipid emülsiyonu uygulanmalıdır.
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Bolus lipid emülsiyonu iki ila üç dakika içinde hızla ve hastanın ideal
vücut ağırlığına göre aşağıdaki şekilde infüzyona başlanmalıdır.
≤70 kg: 1.5 mL/kg iv bolus, ardından 0.25 mL/kg/dakika iv infüzyon
>70 kg: 100 mL ivbolus, ardından 15-20 dakika boyunca 200-250
mL iv infüzyon.
Kardiyovasküler instabilite devam ediyorsa bolus doz bir veya iki kez
tekrarlanabilir ve infüzyon hızı iki katına çıkarılabilir. Hemodinamik
stabilite sağlandıktan sonra ise en az 10 dakika infüzyona devam
edilmelidir. Maksimum doz yaklaşık 12 mL/kg.’a kadar çıkılabilir
(10,11,12).

8. Sonuç
LAST, nadiren gelişen ancak ölümcül seyredebilen bir komplikasyondur.
Erken farkındalık ve hızlı müdahele gerektiren bu durumda optimal
hazırlık ve etkin yönetim hayat kurtarıcı önem taşır.
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1.Giriş
Doğum indüksiyonu; anne ve bebek açısından doğumun ertelenmesinin
tıbbi bir yararı yoksa uygulanan yöntemler bütünüdür. Doğumu
başlatmak için yapay olarak uterusun stimüle edilmesine doğum
indüksiyonu denir (1). Dünya sağlık örgütü (DSÖ) her gebe ve
yenidoğana gebelik süresince, doğumda ve postnatal dönemde kaliteli
bakım verilmelidir Bundan dolayı eğer net bir endikasyon var ise ve
yararı potansiyel zararından daha önde ise doğum indüksiyonu
önerilmelidir (2). Gelişmiş ülkelerde indüksiyon oranları yaklaşık olarak
%25 civarındadır. Bu oran USA için 2021 verilerinde %29,4 olarak
raporlanmıştır (3). Düşük ve orta düzeyli ülkerde ise bu oran daha
düşüktür.
İndüksiyon başlama kararı verilirken öncelikle pelvik anatomik
yapının vajinal doğum için uygun olup olmadığı, servikal olgunluk ve
fetal pozisyonun değerlendirilmesi gerekmektedir. Gestasyonel yaş,
tahmini fetal ağırlık, fetal iyilik hali, obstetrik geçmiş ve antenatal
öyküsünün değerlendirilmesi önemlidir..
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2. Endikasyonlar ve Kontredikasyonlar
2.1 Medikal ve Obstetrik Endikasyonlar
Gebeliğin devamı halinde risk daha yüksek ise spontan doğum eylemi
başlamadan doğumun başlatılması endikedir (4). Bu amaçla iki
müdahaleden söz edilebilir. Birincisi doğum indüksiyonu diğeri ise
sezaryen doğumdur. Ancak sezaryan doğumun beraberinde getirdiği
riskler nedeniyle vajinal doğum için kontrendikasyon mevcut değilse
doğum indüksiyonu tercih edilmelidir. Doğum endikasyonları için
çok sayıda profesyonel kuruluş öneri yayınlamışlardır. Klinikte en
çok karşılaştığımız endikasyonlar aşağıda özetlenmiştir. Ancak tüm
endikasyonlar bunlarla sınırlı değildir.

2.1.1 Postterm gebelik
42 hafta ve üzeri gebelikler postterm gebelikler, 41-42 hafta arası
gebelikler ise geç term gebelikler olarak adlandırılmaktadır. 42. gebelik
haftası ve üzeri doğumlarda hem anne için hem de fetus için riskler
artmaktadır. Özellikle 42 hafta fetuslarda yenidoğan yatış oranları,
makrozomi, omuz distosisi, postmatürite sendromu, ölü doğum, neonatal
mortalite artmaktadır. Aynı zamanda anne için de perineal laserasyon
infeksiyon, postpartum kanama ve sezaryen oranları artmaktadır 1.
Benzer morbidite 41 hafta üzeri gebeliklerde de olmaktadır. 38-40 hafta
doğan fetuslara kıyasla 41 hafta üstü doğumlarda 3 de 1 oranında artmış
morbidite ve mortalite mevcuttur (5). Son Cochrane meta-analizinde 41
hafta ve üstü gebeliklerde indüksiyon yapılması yenidoğan yoğun bakıma
yatış oranında %16 (RR:0,84; 95%CI 0,74-0,96), perinatal ölümde %74
( RR: 0,26; 95%CI 0,11-0,64), ölü doğumda %76 ( RR:0,24; 95%CI
0,08-0,78) ve sezaryen doğum oranında %10 ( RR:0,90; 95%CI 0,830,97) gibi bir azalmaya neden olmaktadır (6). Bu nedenle çoğu rehber
41 hafta ve üstü gebelikler indüksiyonu önermektedir(7,8,9). ACOG bu
konuda kendi rehberinde 42 hafta ve üstü gebelikler olarak belirtmesine
rağmen 41 hafta ve üstü gebeliklerde de doğum indüksiyonu önerilebilir
şeklinde bir öneride bulunmuştur(4,10).
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2.1.2 Artmış Gestasyonel Yaş
Son dönemde yayınlanmış önemli bir çalışma olan ARRIVE
çalışmasından sonra gündeme gelen bir endikasyon olmuştur. Rehberlerde
yer almamakla birlikte ACOG ve SMFM bunun için sonradan bir öneri
yayınlamıştır(11) . ARRIVE çalışmasında 6000’den fazla gebe iki gruba
randomize edilmiş ve bir gruba 39 haftada indüksiyon diğer gruba ise
ekspektan yaklaşım uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda iki grup
arasında kompozit perinatal sonuçlarda (RR: 0,80; 95%CI 0,64-1,00)
istatiksel olarak anlamlılık bulunmamasına rağmen, indüksiyon grubunda
sezaryen oranları daha az izlenmiştir (RR: 0,84; 95%CI 0,76-0,93)(12).
Daha önceki çalışmalarda farklı olarak indüksiyon gurubunda sezaryen
doğum oranları daha yüksek çıkmaktaydı. Ancak bu çalışmaların çoğu
gözlemsel sonuçlara dayanıyordu ve genellikle aynı gebelik haftasında
spontan doğumu başlayan hastalar ile indüksiyon uygulanan gruplar
karşılaştırılmıştır. Ancak spontan doğum bir seçenek değildir, bu yüzden
bu karşılaştırma doğru değildir. ARRIVE çalışmasında nullipar ve düşük
riskli grup karşılaştırılmıştır. Bu nedenle bu sonuçların diğer gruplar
(multipar, obezite vs.) için aynı anlamı taşıdığını söylemek zor. Bununla
ilgili ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

2.1.3 Erken Membran Rüptürü
34 gebelik haftası öncesinde gelişen membran rüptüründe ACOG ve
NICE 34. Gebelik haftasında doğum önermektedir(4,7,10) . SOGC
ise 32 hafta ve üstü gebeliklerde fetal akciğer maturasyonu dökümante
edildiyse bu gebelik haftasından sonra doğum indüksiyonu önerilebilir
demektedir(8). Term membran rüptünde ise ACOG, SOGC, NICE
ve WHO 24 saat içinde doğum indüksiyonunu önermektedir(9,8,7,2).
2017 yılında yayınlanan bir meta-analizde term gebelerde ilk 24 saat
içinde indüksiyonun başlaması ile maternal enfeksiyonda %51 (RR:0,49
95% CI, 0,33-0,72), erken neonatal sepsiste %37 (RR: 0,73; 95%CI,
0,58-0,92) risk azalması mevcuttur. Bu nedenle bu hasta grubunda ilk 24
saat içinde indüksiyon başlanması önerilir.
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2.1.4 Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum İndüksiyonu
Dünya sağlık örgütü bu hasta grubunda indüksiyonu önermemektedir.
Ancak ACOG, SOGC ve NICE bu hastalarda bir opsiyon olarak
önerilebileceğini ancak misoprostol ve prostoglandin gibi ajanların
kullanılmaması gerektiğini söylemişlerdir.

2.1.5 Gebelikte Diyabet
Pregestasyonel diabeti olan hastalarda glukoz kontrolü iyi ise 39-40 hafta
arası doğum indüksiyonu önerilmektedir. 40 hafta üstü bu hastalarda
beklemenin yararı minimaldir. Ancak eğer glukoz kontrolü iyi değilse
bu hastalar kliniğe göre 36-39 hafta arası indüksiyon önerilebilir.
Gestasyonel diabet varlığında ise eğer kan şekeri diyet ve egzersiz (GDM,
A1) ile kontrol altındaysa bu hastalarda 41 haftaya kadar beklenebileceği
39-41 hafta arası doğum indüksiyonu önerilmelidir. Ancak medikal
tedavi alıyor ve kan şeker düzeyleri kontrollü seyrediyorsa bu hastalarda
39-40 hafta arası doğum indüksiyonu önerilmelidir. Kan şekeri düzeyleri
iyi gitmeyen hastalarda 37-39 hafta arası doğum indükleneblir. Ancak
bu hasta grubunda gerekirse hospitalize edilip sıkı kan şekeri kontrolü
ile takip edilmeli ve doğum indükisyonu 37. gebelik haftası üzerine
çıkarılmalıdır 13. SOGC kan glukoz kontrollerine göre bu hastalarda
38-40 hafta arası doğum indüksiyonunu önermiştir(14).

2.1.6 Çoğul Gebelik
İkiz gebeliklerde vajinal doğum için uygun endikasyonları dahilinde doğum
indüksiyonu önerilir. ACOG bu konuda komplike olmayan dikoryonikdiamniyotik ikiz gebelikler için 38-39 hafta arasını önermektedir.
Ancak Global Obstetrics Network (GONet) Collaboration 2016(15).
İndüksiyon haftasının 37-38 hafta arası olması gerektiğini söylemiştir.
Bunu söylerken gebelik haftalarına göre perinatal ölüm hızlarını
değerlendirerek söylemişlerdir. Komplike olmayan monokoryonik
diamniyotik ikizler için ACOG 34-38 gebelik haftası gibi geneiş bir
aralığı söylerken Global Obstetrics Network (GONet) Collaboration
36-37 hafta arasını doğum indüksiyonu haftası olarak önermektedir.
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2.2 Doğum İndüksiyonu Kontrendikasyonları
ACOG ve SOGC bunun için görüş bildirmiştir. Genel kontrendikasyonlar
aşağıdaki gibidir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasik insizyonlu CS öyküsü
Uterine rüptür öyküsü
Transmural uterin insizyon öyküsü
Aktif genital herpes varlığı
Plasenta previa veya vasa previa
Umblikal kord prolapsusu, persistan funik prezentasyon
Transverse fetal duruş
invazif servikal kanser
Kategori 3 fetal kalp atımı trasesi

3. Servikal Olgunlaşma İndüksiyon Metotları
Serviks doğum hazırlığı süresinde hücresel, biyokimyasal ve hormonal
olarak birçok seri değişim gerçekleştirmektedir. Bu doğum için bir kuraldır.
Serviksin temel maddesi proteoglikanları, glikozaminoglikanlar, fibriller,
kollajen ve selüler proteinlerdir. Serviks kollajen içerir (Tip I ve Tip III),
elastin ve retikülin ayrıca hücresel anlamda fibroblastlar ve mast hücreleri
bulunur. Servikste az düzeyde düz kas vardır. Doğum başlangıcı ile servikal
olgunlaşma süreci de başlar. Bu servikal bileşenlerin yeniden dizaynını
içerir. Örneğin, servikal olgunlaşma sürecinde vaskülaritenin yanı sıra
stromal ve glandüler bir hipertrofi meydana gelir. Metalloproteazların
salınmasına yol açan sitokinlerin inflamatuar infiltrasyonu ve üretimi
vardır. Kollejenler parçalanır. Ek olarak, proteoglikanlarda bir azalma,
hücre dışı matris ve glikozaminoglikanlarda da bir artış söz konusudur.
Ayrıca, çapraz bağlantılarda azalma oluşur. Kollajen yeniden düzenlenmesi
bu şekilde sağlanmaktadır(4).
Klinik olarak uterin serviksin dijital muayenesi önemlidir. Bunun
dökümentasyonu ve standardize edilmesi bakımından Dr. Edward
Bishop tarafından 1964 yılında geliştirilmiş Bishop skorlaması
kullanılmaktadır 16. Bishop skorlamasında; servikal açıklık ve efesmanı,
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serviksin kıvamı, pozisyonu ve fetal baş seviyesi değerlendirilir. Modifiye
Bishop skorlamasında ise; dilatasyon, servikal kıvam, konum, efasman ve
servikal uzunluk değerlendirildir. Bishop skoru 6 ve altında ise servikal
olgunlaşma, preindüksiyonel başlanmalıdır.
Servikal olgunlaşmanın yetersiz oluşu indüksiyon başarısını etkileyen
en önemli parametredir. Bu şekilde sinerjistik uterus kasılmaları
sağlanacaktır. İki grubun etkili olarak çalışabilmesi için birbirine uygun
mekanizmalar meydana gelmelidir.
Bu husustaki yöntemleri iki grup altında; Mekanik ve Farmakolojik
olarak sınıflayabiliriz.

3.1 Mekanik Yöntemler
Balon dilatasyon: Tek uçlu foley sonda veya çift uçlu balonlar bu amaçla
kullanılabilir. Yapılan bazı çalışmalarda iki grup arasında koryoamniyonit,
endometrit, maternal veya neonatal enfeksiyon oranında hiçbir fark
olamdığı gösterilmiştir. Randomize çalışmaların yanı sıra metaanalizlere de bakıldığında, foley kateteri ile ciddi maternal ve neonatal
morbiditenin nadir olduğu raporlanmıştır(17,18). En yaygın kullanım
olarak bir 16-18 G tek balon Foley kateter kullanılır, servikal bölgeye
yerleştirilir ve 30-80 cc steril su ile şişirilir. Farklı şişirme hacimlerini
karşılaştıran çalışmalarda, şişirme hacmiyle ile bekleme süresinin ters
orantılı olduğunu raporlanmıştır.(19) .Çift balon kateter FDA onaylı
olsa da, daha yüksek maliyet (tek balon için 50-250$›a karşılık 3-12$) ve
klinik yararı fark yaratmayacak şekilde olması ayrıca hasta konforundaki
bozulma göz önüne alındığında, tek balon kateter ilk seçenek olarak
düşünülebilir(20,21).
Higroskopik / osmotik servikal dilatasyon: Doğal veya sentetik
olarak bulunan maddeler mevcuttur. Örneğin; Laminaria, Dilapan-S.
Absorbe edip tuttuğu sıvı basıncı ile servikal kanalda şişme ve basınç
yaratır. Desidual yapıyı bozar ve lizozomal destrüksiyon ve prostoglandin
salınımını sağlar. Laminaria 12-24 saat, sentetik dilatörler 6-8 saat sonra
çekilir. Yan etki olarak enfeksiyon potansiyelinden söz edilebilir.
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Membran sıyrılması: Nazik hareketler ile servikal açıklığın genişletilmesi
olarak tanımlayabiliriz. Serviks taktil uyarılara duyarlı bir yapıdır.
Amniyotomi: Ortaya çıkan enzimatik reaksiyonlar ile servikal olgunlaşma
ve doğumun hızlandığı düşünülmektedir.

3.2 Farmakolojik Yöntemler
3.2.1 Prostoglandinler
Prostoglandinler yaklaşık olarak 1960’lardan itibaren doğum indüksiyonu
ve servikal olgunlaşma için kullanılmaktadır.(22)
Misoprostol: Sentetik Prostaglandin E1’dir. İlk olarak peptik ülser için
endikasyonu FDA tarafından onaylanmıştır. Fakat klinik olarak servikal
olgunlaşma ve indüksiyon amacıyla da kullanılmaktadır. Farmakokinetik
değerleri değişkendir. Vaginal, oral, bukkal, sublingual uygulanabilir.
(23,24) Vaginal dozu değişkendir. Taşisistol ve fetal kalp atım trasesinde
bozulmayı genelde 50 mcg dozun üzerinde göstermektedir(25).
Dinoproston: Prostoglandin E2 FDA onaylı uzun yıllardır kullanılan
bir ajandır. Prostaglandin E2’nin birçok formulasyonu vardır. En yaygın
olarak kullanılanı, ilacın saatte 0,3 mg yavaşça salındığı 10 mg’lık bir
vajinal insert olan kontrol salımlı bir hidrojel fitildir. Her 12 saatte
bir değiştirilir ve bir avantajı, çözünmemesi ve klinik olarak ihtiyaç
duyulduğunda çıkarılabilmesidir. Ayrıca her 6/12 saatte bir değiştirilen
intraservikal bir prostaglandin jeli (2,5 mL jel içinde 0,5 mg) vardır(22).

3.2.2 Nitrik Oksid
Nitrik oksit donörlerinin, servikal kollajeni ve serviksi yumuşatan
temel maddeyi yeniden düzenleyerek servikal olgunlaşmayı indüklediği
düşünülmektedir(26,27). Her ne kadar güvenli görünsede, doğum eylemi
indüklemede prostaglandinlere göre daha az etkilidir.
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3.2.3 Akupunktur
Akupunktur, geleneksel toplumlarda yıllardır kullanılırken batı
toplumlarında giderek daha fazla kabul görmektedir. Düşük yapma
riskinin artması nedeniyle belirli akupunktur noktalarından kaçınılması
gerekirken, akupunktur genel olarak iyi tolere edilir ve hamilelikte
kullanılması güvenilirdir(28,29).

3.2.4 Hiyalürinidaz
Küçük bir grupta yapılan çalışmada servikal olgunlaşma ve doğum
eylemi indüksiyonu için servikse enjekte edilen hiyalüronidaz servikal
dilastasyonu arttırmıştır, ancak doğum indüksiyonu üzerindeki etkisi
bilinmemektedir ve kullanımı önerilmemektedir(30).

3.2.5 Oksitosin
Oksitosinin sentetik olarak doğum indüksiyonu için kullanılan bir ajandır.
Vazopressinden 2 amino asit ile farklılık gösteren siklik bir nonapeptit olan
oksitosin, hipotalamusun paraventriküler ve supraoptik çekirdeklerinde
sentezlenir. Yan etkileri; Taşisistoli, uterin hipersistol/hipertonus, Uterin
hiperstimulasyon, fetal hipoksemi, kategori II ve III trase, asidoz, uterin
rüptür, hiponatremi, baş ağrısı, bulantı, kusma, anoreksi, karın ağrısı,
halsizlik, bilinç kaybı, grand-mal nöbet, geri dönüşümsüz nörolojik hasar,
kardiyak ağrı ve iskemik hipotansiyondur. Alerjik reaksiyon çok nadirdir.
Amniyotik sıvı embolisi riski de göreceli olarak düşüktür(31).

4. İndüksiyon Başarısızlığı
Bu konuda çeşitli görüşler mevcuttur. National Institute of Child Health
and Human Development, the Society of Maternal-Fetal Medicine, ve
ACOG bazı kriterler oluşturmuştur: Membran durumu dikkate alınabilir.
Membranların yapay olarak yırtılması sağlanmalıdır. Membranların
yırtılmasını takiben, oksitosin uygulamasından en az 12 ile 18 saat
sonra düzenli kasılmalar ve servikal değişiklik oluşmazsa, indüksiyon
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başarısız olarak kabul edilebilir veya membranlar sağlamsa, yaklaşık her 3
dakikada bir düzenli kasılmalar oluşmazsa ve oksitosin uygulamasından
en az 24 saat sonra servikal değişiklik olmazsa indüksiyon başarısız
olarak kabul edilebilir. İndüksiyon uzunluğu hesaplanırken veya başarısız
indüksiyon teşhisi konulurken servikal olgunlaşmaya ayrılan süre dahil
edilmez. Latent fazın 24 saat veya daha fazla uzamasına izin verilerek
ve membran yırtılmasından sonra 12 ila 18 saat oksitosin verilerek, bu
sezaryen doğumların birçoğu önlenebilir(32,33).
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1.Giriş: Alfa-1 antitripsin eksikliği (AATE), akciğer dokularını
nötrofil elastaz (NE) gibi proteolitik enzimlerin neden olduğu hasardan
koruyan, esas olarak hepatositler tarafından sentezlenen ve salgılanan
bir serin proteaz inhibitörü olan alfa-1 antitripsin (AAT) proteininin
düşük dolaşım seviyeleri ile karakterize nadir bir kalıtsal durumdur.(1)
AATE’li hastalarda dolaşımda düşük plazma AAT seviyeleri bulunur,
bu da NE’ı etkili bir şekilde inhibe etme yetersizliğine neden olur. Bu
durum, sigara içmek ve mesleki olarak toz ve dumana maruz kalmakla
şiddetlenen parankimal akciğer hasarına ve kronik obstrüktif akciğer
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hastalığı (KOAH) gelişimine yol açar.(2) Nadir durumlarda, AATE
nekrotizan pannikülit ve sistemik vaskülit gibi diğer durumlarla da
ilişkilendirilmiştir.(3) Akciğer hastalığı, çoğu AATE hastası için ana
prognostik faktördür ve ağırlıklı olarak erken başlangıçlı amfizem ile
karşımıza çıkar (%58-72).(4)
Biz bu olgumuzda alfa-1 antitripsin eksikliği olan hastadaki anestezi
yönetimimizi sunmayı amaçladık.
2.Olgu: 56 yaşında, bilinen hipertansiyon, KOAH ve AATE olan
kadın hasta ileus tanısıyla acil laparatomi planıyla ameliyathaneye alındı.
Hastanın geceleri oksijen desteği aldığı, düzenli olarak tiyotropium ve
ipratropium kullandığı, fonksiyonel kapasitesinin kısıtlı olduğu ve efor
dispnesinin olduğu öğrenildi. Preoperatif yapılan solunum fonksiyon
testinde FVC: %84, FEV1: %37, FEV1/FVC: %36 DLCO: %54 değerleri
görüldü. Rutin preoperatif monitörizasyon sonrası O2 satürasyonu %88
olan hastaya nazal kanül yerleştirildi. Akciğer komplikasyonlarından
korktuğu için genel anestezi ile opere olmayı kabul etmeyen hastaya
kombine spinal epidural anestezi (KSEA) uygulanması planlandı.
Sedasyon amacıyla 50µg fentanil iv bolus uygulandı. L3-4 bölgesi asepsi
antisepsi kurallarına uygun olarak sterilize edildikten sonra girişim yapıldı,
intratekal 15mg hiperbarik bupivakain uygulandıktan sonra epidural
aralığa kateter yerleştirildi. Duyusal blok seviyesi T4‘e ulaşınca cerrahi
başlatıldı. Hastaya cerrahi bitimine kadar duyusal blok seviyesi T4’te
tutulacak şekilde %0,5 izobarik bupivakain aralıklı dozlarla toplamda
10 mL uygulandı. Sedasyonu derinleştirmek ve periton gerilme ağrısını
hafifletebilmek amacıyla iv 75µg fentanil ekstra dozu yapıldı. 2 saat süren
operasyonda hastaya cerrahi ekip tarafından jejunojejunostomi yapıldı.
Bitiminde hasta sorunsuz şekilde ayılma ünitesine çıkarıldı ve ardından
genel cerrahi yoğun bakıma devredildi.
3.Tartışma: Son araştırmalar, AATE’nin nötrofilik inflamasyon
ile karakterize olduğunu ve hastalığın, hem akciğerde hem de diğer
sistemik belirtilerle birlikte, giderek artan bir şekilde, nötrofil güdümlü
bir inflamatuar bozukluk olarak kabul edildiğini göstermiştir.(5) AATE
kronik bronşit, amfizem, astım, bronşektazi gibi akciğer hastalıkları ile
bulgu verebilmektedir.(6) Tüm KOAH olgularının %1’inde AATE tanısı
olması ve tanının gözden kaçırılabilmesi nedeniyle, KOAH hastalarının
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AATE açısından test edilmesi önerilmektedir.(6-8) AATE’nin akciğer
hastalığı dışında başta karaciğer hastalığı (kronik hepatit, siroz, hepatom
vb) olmak üzere, deri hastalığı (pannikülit vb) ve vaskülit (Wegener
granülomatozis vb) ile birlikteliği görülebilmektedir. Aynı zamanda yeterli
kanıt olmasa da glomerülonefritler, çölyak hastalığı, akciğer, kolorektal
ve mesane kanserleri, intrakraniyal ve intraabdominal anevrizmalar,
fibromusküler displazi ve pankreatit bu hastalıkla birliktelik gösterebilir.
(2) Bu nedenle operasyona gelen hastadan ayrıntılı anamnez alınması,
kapsamlı bir fizik muayene yapılması ve laboratuvar değerlerinin
dikkatlice incelenmesi diğer sistemik belirtilerin farkedilip önlem
alınması açısından önem arzetmektedir. Hastanın solunum fonksiyon
testinde FVC: %84, FEV1: %37, FEV1/FVC: %36 olması ileri obstrüktif
akciğer hastalığı olduğunu, karbonmonoksit diffüzyon testinde DLCO:
%54 olması da amfizematöz komponentinin olduğunu göstermekteydi.
Preoperatif dönemde ileri KOAH olan hastalardaki anestezi yönetimi
intraoperatif ve postoperatif gelişebilecek pulmoner komplikasyonlar
nedeniyle oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Bu hastalarda pulmoner
komplikasyonların sık görüldüğünü bildiren çalışmalar vardır.(9-12)
Düşük FEV düzeyi, acil cerrahi, genel anestezi uygulaması ve anestezi
1
süresinin iki saatten daha uzun sürmesi, abdominal insizyon uygulaması
operasyon sırasında ve sonrasında pulmoner komplikasyon gelişme
risklerini arttıran durumlardır.(13)
Genel anestezi verilen hastalarda akciğer mekaniklerinde çeşitli
değişiklikler oluşmaya başlar. İndüksiyondan kısa süre sonra inspiratuar
kas tonusu kaybı, göğüs duvar rijiditesi, diyaframın yukarı kaymasıyla
oluşan alveolar kollaps ve kompresyon atelektazisi sonucu ventilasyon/
perfüzyon dengesi bozulur, fonksiyonel rezidüel kapasite (FRK) 0.40.5 litre azalır ve bu azalma anesteziden günler sonra da devam edebilir.
(14) İnhalasyon anestezikleri aynı zamanda hipoksi ve hiperkarbiye olan
cevabı duyarsızlaştırırlar.
Abdominal cerrahiler sonrası vital kapasitede %25’e kadar bir
azalma olur, aynı zamanda insizyon ağrısı hastanın solunum derinliğini
azaltmasına neden olur, bununla birlikte bağırsaklardaki tonus ve motilite
kaybı, intraabdominal basınç artışına ve diyafram elevasyonuna neden
olur; bunlara bağlı olarak da FRK postoperatif olarak düşer.(15)
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Diğer bir yaklaşım, uygulanabilirse rejyonel anestezi tekniklerini
kullanarak hava yolu manipülasyonunu tamamen önlemektir, ancak
bu tekniklerin kullanımının solunum sonuçlarını gerçekten iyileştirip
iyileştirmediği kanıtlanmamıştır. Öte yandan, bazı çalışmalarda ciddi
solunum hastalığı olan hastalar yardımcı solunum kaslarını (karın kasları
gibi) kullanır ve bu kaslar epidural veya subaraknoid blok gibi tekniklerle
felç olursa spontan solunumu sürdüremeyecekleri söylenmiştir.(16)
Lomber düzeyde spinal ve epidural anestezinin, nöraksiyal bloğun
FEV1, FVC’de %20-25 oranında düşüşe neden olduğu gösterilmiş olan
morbid obez hastalar dışında solunum fonksiyonu üzerinde önemli bir
etkisi olmadığını söyleyen çalışmalar da vardır.(17)
Van Lier ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada, 500’den fazla KOAH
olgusunda epidural anestezi uygulamasıyla genel anestezi uygulananlara
göre postoperatif pnömoni riskinin %50 oranında azaldığı ve bu
uygulamayla özellikle ağır KOAH olgularının sağlık göstergelerinde çok
daha iyi sonuçlar alındığı gösterilmiştir.(18)
4.Sonuç: Ağır akciğer hastalığı olan hastalarda rejyonel ve genel
anestezi teknikleri arasındaki seçimi yaparken hasta uyumunun
belirlenmesi, cerrahi ekiple operasyonun gidişatı hakkında yeterli iletişim
sağlanması, yapılması gereken cerrahinin teknikleri iyi bilinerek kar zarar
oranı gözetilerek bir karar verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bizim
olgumuzdaki gibi hem solunum sıkıntısı olan hem de abdominal cerrahi
planlanan hastalarda rejyonel tekniklerin de uygulanabileceğini akılda
tutmalıyız.
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1. Genel Bilgiler
Migren, hastalar ve toplum üzerinde önemli etkileri olan yaygın bir
nörovasküler beyin hastalığıdır (1,2). Migren, tüm dünyada genel nüfusun
yaklaşık %15’ini etkiler (3) ve tipik olarak, tekrarlayan şiddetli baş ağrısı,
bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı aşırı duyarlılık ve diğer değişken
fiziksel, zihinsel ve psikolojik belirti ve semptomlarla karakterizedir
(4). Hastaların üçte biri, ataklarının en azından bazılarında geçici fokal
nörolojik aura semptomları yaşayabilir (5,6). Genel olarak migren
atakları, ataktan 2-48 saat önce premonitory (bazen prodromal olarak da
adlandırılır) semptomlarla (7,8) ve baş ağrısının çözülmesinden saatler
veya günler sonra postdromal semptomlarla seyreden çok fazlı olaylardır.
Atakların öngörülemeyen ortaya çıkışı ve sıklığı genellikle hastanın
profesyonel, sosyal, ailevi veya normal günlük faaliyetlerini engelleyecek
nitelikte olmaktadır (9). Migrenli kişilerin yüzde 91’i baş ağrıları ile
birlikte fonksiyonel bozulma bildirmektedir ve %53’ü aktivitelerde
önemli bozulmaya neden olan veya yatak istirahati gerektiren şiddetli baş
ağrısından şikayetçidir (10).
Migren atağı, migren aurasının en yaygın türü olan görsel auralar da
dahil olmak üzere nöro-oftalmik belirtilerle kendini gösterebilir. Diğer
auralar arasında tek taraflı duyusal semptomlar, daha az sıklıkla tek taraflı
141
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motor semptomlar ve nadiren konuşma bozukluğu da vardır. Ağrıya eşlik
eden göz kızarıklığı, miyozis, pitozis, göz kapağı şişmesi, burun tıkanıklığı
veya burun akıntısı, kaşın üstünde kızarıklık ve terleme gibi trigeminal
otonomik semptomlar sıklıkla ağrı ile birlikte ortaya çıkar. Migrende bu
belirtiler iki taraflı veya tek taraflı olabilir (11).
Migren ataklarının varlığı, özellikleri, şiddeti, süresi, sıklığı ve
ilişkili özellikleri kısmen cinsiyete bağlı olup bireyler arası değişkenlik
gösterir. Kadınlarda migren atak sıklığı seks hormonu seviyelerindeki
dalgalanmalardan etkilenir; ataklar tipik olarak ergenlik döneminde
başlar, sıklıkla adet döneminde ortaya çıkar, hamilelik ve emzirme
döneminde geçici olarak kaybolur (12,13).

2. Migren Patofizyolojisi
Migren hastalığının patogenezi (yani atakların neden ve nasıl tekrar
tekrar tetiklendiği veya kendiliğinden meydana geldiği) tam olarak
anlaşılamamıştır. Anlaşılmasındaki zorluğun bir kısmı, migrenin,
özellikle erken başlangıç aşamasında, spontan ataklar sırasında güvenilir
veri yakalamayı zorlaştıran, öngörülemeyen epizodik yapısındandır (14).
Fakat, son 20 yılda migren patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması,
yalnızca yeni hedef bazlı terapötik yaklaşımların geliştirilmesine izin
vermekle kalmamış, aynı zamanda akut dönemde kullanılan birkaç güncel
terapötik yaklaşımın gerekçesinin netleşmesine de katkıda bulunmuştur
(15).
Patofizyoloji, beyin uyarılabilirliğinde değişiklik, intrakraniyal
arterlerde dilatasyon, trigeminovasküler yolun tekrarlayıcı aktivasyon
ve sensitizasyonu ve sonuç olarak fonksiyonel ve yapısal değişiklikleri
kapsamaktadır. Patofizyolojide yer alan merkezi süreçler, periferik ağrı
mekanizmaları olan meningeal nörojenik inflamasyon ve vazodilatasyona
sebep olur ve sırayla ağrı sinyallerini trigeminal gangliyon yoluyla
trigeminoservikal kompleksteki trigeminal nükleus kaudalis’e taşıyan
nosiseptif afferentleri aktive eder ve ağrı sinyalleri talamus üzerinden
kortekse çıkar (16-18). Meningeal nörojenik inflamatuvar değişiklikler
arasında ise kalsitonin geni ile ilişkili peptit (CGRP) salınımı ve araşidonik
asit kaskadının başlatılması yer alır. Ek olarak, birçok nöropeptidin hem
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periferik hem de merkezi olarak migren patofizyolojisine dahil olduğu
düşünülmektedir (19). Günümüzde, merkezi süreçlerin aktivasyonunu
tersine çeviren akut tedaviler yoktur; akut tedaviler periferik ağrı
mekanizmalarını, ağrının merkezi entegrasyonunu veya her ikisini birden
hedefler (18).

3. Akut Migren Tedavi Hedefleri ve Tedavi Stratejileri
İki tip migren tedavisi uygulanmaktadır: amacı akut atakları kesmek olan
akut tedavi (abortif veya semptomatik tedavi) ve amacı migren ataklarının
sıklığını ve şiddetini azaltmak olan koruyucu tedavi (profilaktik tedavi).
Akut migren tedavisinin temel amacı, atak süresini ve şiddetini
azaltarak fonksiyonel kısıtlılığı azaltmaktır. Migren ataklarının tedavisi
için ilaç seçimi hastanın ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. İlaç seçimi büyük
ölçüde baş ağrısının şiddeti, sıklığı, ilişkili semptomlar ve akut ağrı
atağının zirveye ulaşma süresi gibi atak özellikleri gibi faktörler göz
önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu faktörler, hastanın diğer eşlik
eden tıbbi sorunları bağlamında da düşünülmelidir.
Mevcut farmakolojik seçeneklerin çokluğu ve migren ataklarında
genellikle hastanın tedaviyi bir sağlık hizmeti sağlayıcısının yardımı
olmadan uygulamak zorunda olduğu düşünüldüğünde, akut migren
ataklarının tedavisi hem hekim hem de hasta için zorlayıcı olabilir.
Migrenli her hastaya akut tedavi için bir plan sağlanmalıdır.
Plan bireyselleştirilirken ağrı ile ilişkili bulantı/kusmanın varlığı ve en
yüksek ağrı şiddetine kadar geçen süre de dahil olmak üzere her hastaya ve
her atağa özgü sorunlar ve tedaviyi kısıtlayan faktörler ele alınmalıdır (20).
Doktor, hasta için uygun tedavi yöntemini seçerken aşağıdaki
faktörleri göz önünde bulundurmalıdır:
1) baş ağrısının yoğunluğu ve fonksiyonel kısıtlılık,
2) baş ağrısının artış temposu,
3) mide bulantısı,
4) baş ağrısının tekrarlaması,
5) kombinasyon tedavileri ve
6) aşırı ilaç kullanımından kaçınılması (15).
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3.1. Non-Spesifik Akut Migren Tedavileri
Migren için çok çeşitli non-spesifik akut ilaç seçenekleri mevcuttur.
Bu amaçla kullanılan ilaçlardan arasında nonsteroid antiinflamatuvar
ilaçlar (NSAİİ), aspirin, asetaminofen, kafeinli veya kafeinsiz analjezik
kombinasyonları, opioidler, butalbital, ayrıca antihistaminikler ve
antiemetikler bulunur.

3.1.1. Analjezikler
Uygun tedavi yöntemine karar verirken migren atağının şiddetini göz
önünde bulundurmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Baş ağrıları hafif-orta
şiddetteyse tedaviye öncelikle asetaminofen veya NSAİİ ile başlanabilir.
Migrenin akut tedavisinde asetilsalisilik asit, asetaminofen, ibuprofen,
naproksen ve diklofenak gibi birkaç spesifik olmayan analjeziğin
plaseboya kıyasla etkili olduğu gösterilmiştir (20).
Asetaminofen, dünyada yıllardır yaygın şekilde kullanılmakta olan çok
amaçlı bir analjezik-antipiretiktir (21). Siklooksijenaz 1 (COX) ve COX 2
üzerinde önemli bir etkisi olmadığı için migrendeki etkinliğinin mantığı
iyi anlaşılamamıştır. Merkezi ağrı yollarını seçici olmayan bir şekilde
modüle ettiği düşünülmektedir (22). Migrenin eşlik eden semptomlarına
etkisi yoktur. Asetaminofen hafif şiddette yavaş başlangıçlı migren
öyküsü olan ve analjeziklere iyi yanıt veren bir hasta için daha az yan
etkiyle daha ucuz bir seçenek olabilir. Asetaminofen, mide için koruyucu
olan prostaglandinleri azaltmama ve trombosit işlevselliğini etkilememe
gibi avantajlara sahiptir. Aspirin ve kafein gibi diğer ajanlarla da kombine
edilebilir. Asetaminofen, migren için yararlı olabilen metoklopramid ile
birlikte de verilebilir. Kontrendikasyonları, daha önce aşırı ağrı kesici
kullanımına bağlı baş ağrısı ve karaciğer fonksiyon bozukluğundan
oluşmaktadır (21). Asetaminofen, ilaca bağlı baş ağrısını önlemek
için ayda 14 günden fazla, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında ise 9
günden fazla kullanılmamalıdır (11). Yetişkinlerde genellikle günde iki
kez 250-500 mg asetaminofen dozu tercih edilir. Ağızdan verildiğinde
2 saat sonra etkisinin maksimuma ulaşması beklenir. Yaygın görülen
yan etkileri mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve uykusuzluktur. Hepatik
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toksisite riski olduğundan asetaminofenin günlük dozu 3.000 mg’ı
geçmemelidir (21,23). Hamilelik ve emzirme döneminde güvenli olarak
kabul edilmektedir (24). Bu ilaç, önemli migren atakları için ana akut
tedavi olarak nadiren kullanır ve birçok hasta bu ilaçla yapılan tedaviyi
etkili bulmamaktadır.
Aspirin-asetaminofen-kafein kombinasyonu, randomize kontrollü
bir araştırmaya dayalı olarak migren tedavisinde FDA tarafından
onaylanmıştır. Bu araştırmada migren atakları için yatak istirahati gereken
veya ataklarının %20 veya çoğunda kusma deneyimleyen hasta grupları
hariç tutulmuştur. Bu kombinasyon, araştırmaya dahil edilen hasta
grubunda ilk dozdan 6 saat sonrasına kadar ağrı ve ilişkili semptomlar
açısından plasebodan üstün bulunmuştur (25,26).
Naproksen, diklofenak ve ibuprofen gibi NSAİİ’ler de randomize
kontrollü çalışmalarda plasebodan üstün bulunmuştur (27). Amerika
Birleşik Devletleri Baş Ağrısı Konsorsiyumu, NSAİİ’lerin ve aspirinasetaminofen-kafein kombinasyonunun orta dereceli migren için etkili
olabileceğini belirtmektedir (28).
NSAİİ’ler, periferik nörojenik inflamasyon üzerindeki etkilerinden
dolayı da migren tedavisinde yaygın olarak kullanılır; COX 1 ve 2
enzimlerini inhibe ederek etkilerini gösterirler. Ibuprofen (29), naproksen
(30), asetilsalisilik asit (31) ve diklofenak (32) seçici olmayan COX
inhibitörleridir ve birçok klinik çalışmada iyi etkinlik ve güvenlik profili
göstermişlerdir. Tıpkı asetaminofen gibi, aşırı kullanımlarından kaçınmak
gerekir. İbuprofen, aspirine kıyasla daha az gastrik yan etkiye yol açar.
400 mg’lık doz yaygın olarak kullanılır ve gerekirse tekrar edilebilir.
Naproksen, ibuprofenden daha uzun etki süresine sahiptir. Naproksen,
yüksek etkinliği, daha uzun etki süresi ve ilaca bağlı baş ağrısı oluşturma
olasılığının düşük olması nedeniyle doktorlar tarafından sıklıkla tercih
edilmektedir (33).
Aspirin en bilinen NSAİİ’dir, çünkü yıllardır inme ve miyokard
enfarktüsünde sekonder profilaksi de dahil olmak üzere birçok durumda
kullanılmaktadır. Çoğunlukla günlük maksimum 4.000 mg doz olacak
şekilde 6 saat sonra tekrarlanabilen 500-1.000 mg dozda kullanılır.
Özellikle efervesan formunda hızlı bir etki başlangıcı ve uzun bir etki
süresi vardır. Metoklopramid ile kombine edildiğinde, migrenin yaygın
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eşlik eden semptomu olan mide bulantısında etkili bir rahatlama
sağlayabilir (31). Akut migren tedavisi için aspirin nadiren kullanır ve
karın ağrısı ve kanama gibi yan etkileri nedeniyle bu kadar yüksek dozda
reçete edilmez.
Diklofenak’ın migren ağrısındaki etkinliği iyi bilinmektedir. Migren
ağrısını hafifletmek için tablet veya kapsül olarak 50 mg dozunda
kullanıldığında yaklaşık 60 dakikalık bir etki başlangıç süresine sahiptir
(32). Bazı ülkelerde suda hızla çözünebilen bir toz formülasyonunda
bulunur. Bu formda kapsül formundan daha hızlı etki gösterir (34).
Ketorolak, genellikle 30 mg’lık bir dozda damardan veya kas içinden
(genellikle 60 mg’lık bir dozda) verilebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde
ağrı için onaylanmış bir nazal spreyi vardır. Migrenin akut tedavisi için
ketorolak (31.5 mg) nazal spreyin sumatriptan (20 mg) nazal spreyden
daha düşük olmadığına dair kanıtlar vardır (35).

3.1.2. Kafein içeren kombinasyonlar
Kafein, eskiden beri etkisi bilinen ve baş ağrısı tedavisinde sıklıkla
tercih edilen bir ajandır. Çoğunlukla reçetesiz satılan diğer ilaçlarla
birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür kombinasyonlar özellikle
asetaminofen, aspirin, ibuprofen ve ergotlarla yapılır. Kafein, ortalama bir
fincan kahvedeki miktar olan 100 mg’lık dozlarda çoğu hastada migreni
önemli ölçüde iyileştirir. Migrende adenozinin neden olduğu inflamatuvar
vazodilatasyonu tersine çevirerek etki edebilir (36). Ayrıca bilinmeyen bir
mekanizma ile adjuvan olarak etki ederek kombinasyondaki diğer ilaçların
etkinliğini artırmaktadır (37). Asetaminofen, aspirin ve kafein içeren
analjezik kombinasyonunun, asetaminofen-aspirin kombinasyonundan
ve bu ilaçların tek başına kullanımından daha üstün olduğu gösterilmiştir
(38). Yapılan araştırmalara göre, kafeinin yan tesirleri yaygın görülmekte
olup sinirlilik, bulantı, karın ağrısı ve baş dönmesi sık görülenlerdendir
(36). Günlük kafein tüketimi 200 mg’ı aşarsa yoksunluğa bağlı baş
ağrısına neden olabilir (11). İlaçlarda, kahvelerde, çaylarda ve çikolatalarda
bulunan kafeini de eklersek, birçok migren hastası büyük miktarda
kafein tüketme eğilimindedir. Kafeinin baş ağrısı konusunda iki ucu
keskin bir kılıç olduğu unutulmamalıdır, çünkü sıklıkla aşırı kullanılır ve
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tüketilmediği zamanlarda ise yoksunluğa bağlı baş ağrısı sıklığını artırır.
Analjezik asetaminofen-aspirin-kafein kombinasyonu etkili ve ucuz
olmasının dışında triptanlarla ilişkili çoğu vasküler kontrendikasyonlara
da sahip değildir (39).

3.1.3. Opioidler ve Butalbital İçeren İlaçlar
Kodein gibi opioidler Amerika Birleşik Devletleri’nde migren
tedavisinde kullanılmaktadır, ancak sadece ara sıra kullanıldıklarında bile
tüm opioidlerden migren tedavisinde kaçınılmalıdır. Çünkü, opioidler
ve butalbital içeren ürünlerin migrende kullanımı sınırlıdır ve yapılan
çalışmalar, bu ürünlerin kullanımının migrenli kişilerde yarardan çok zarara
yol açmasının muhtemel olduğunu göstermektedir. Başka hiçbir tedavi
işe yaramadığında son çare veya kurtarma seçeneği olarak ayrılmalıdırlar.
Ayrıca, kronik ağrı riskini ve aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı
riskini artırırlar. Epizodik migreni kronik migrene dönüştürebilirler ve
herhangi bir akut migren ilacının, özellikle opioidlerin aşırı kullanımı,
kronikleşme için önemli bir risk faktörüdür.
Fazla ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısını önlemek için ayda 10
günden fazla kullanılmamalıdırlar (11). Opioidler ve butalbital içeren
ürünler uzun süre reçete edilmemeli veya migren hastalarına birinci
basamak tedavi olarak verilmemelidir (40).

3.1.4. Antiemetikler
Migren ataklarının akut baş ağrısı evresine sıklıkla bulantı ve kusma eşlik
ettiği için antiemetikler migrende önemli bir role sahiptir (41). Bulantı
sırasında, gastrointestinal geçiş süresi azaldığı ve jejunumda emilim
azaldığı için, seçilecek diğer akut ilaçların yanı sıra antiemetik ilaçlar da
özellikle önemli hale gelir.
Öte yandan, antiemetiklerden dopamin antagonistlerinin
kullanımındaki ana sınırlayıcı faktör, hipotansiyon gibi diğer yan etkilerin
yanı sıra, özellikle distoni ve akatizi olmak üzere akut ekstrapiramidal
yan tesir riskidir. Bu risk doza ve doz intervaline bağlıdır ve semptomlar
şiddetli olabilir ancak antikolinerjik ilaçlarla tamamen geri döndürülebilir.
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Metoklopramid, hamilelik de dahil olmak üzere yetişkinlerde
muhtemelen en çok kullanılan antiemetiktir (42). 6 saat sonra 10 mg’lık
bir doz güvenli bir şekilde tekrar edilebilir. Hem mide bulantısı hem de
migren ağrısında önemli bir azalma sağladığı (triptanlara kıyasla daha
az) yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir (43,44) Metoklopramide göre
ekstrapiramidal yan etki riski daha yüksek olmasına rağmen, çoğunlukla
acil servislerde klorpromazin veya proklorperazin de kullanılır (45).
Ondansetron ve diğer 5-HT3 antagonistleri ve özellikle efervesan
formları, kemoterapiye bağlı bulantı için geliştirilmiş iyi antiemetiklerdir,
ancak dopamin antagonistleri gibi migren ağrısı üzerine ekstra bir etkileri
yoktur (42).

3.1.5. Kortikosteroidler
Akut migren tedavisinde kortikosteroidlerin rolü kesin olarak belli değildir.
Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar, migren ağrısının kısmen
dura-materdeki bir nörojenik inflamatuvar süreçten kaynaklanabileceğini
göstermektedir (46). Kortikosteroidlerin migren nüksünün önlenmesindeki
rolüne ilişkin kanıtlar da çelişkilidir. Yapılan çalışmalar sonucunda
deksametazonun acil servisten taburcu olduktan sonra baş ağrısı nüksünü
azaltmada başarısız olduğu gösterilmiştir (47,48).
Dirençli migren için bir kurtarma tedavisi olarak veya baş ağrısının
tekrarını önlemede, özellikle uzun süren migren ataklarında kısa süre
etkili kortikosteroid uygulaması alternatif bir seçenek olsa da migren
tedavisi için kortikosteroid kullanımı hususunda çelişkiler mevcuttur
(48). Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süreli migren atağı geçiren
hastalarda ve/veya diğer akut ilaçlar etkili olmadığında kurtarma rejimi
olarak 3 günlük yüksek doz steroid tedavisi tercihler arasındadır. Bazı
hekimler tarafından 4 mg deksametazon birinci gün günde üç kez,
ikinci gün günde iki kez ve üçüncü gün günde bir kez olarak uygulanır
(49). Literatür kapsamlı incelendiğinde, yüksek steroid dozunun uzun
süreli bir atağı kısaltabileceği ve tekrarlama şansını azalttığı konusunda
çalışmalar mevcuttur (50).
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3.2. Spesifik Akut Migren Tedavileri
Migrene özgü tedaviler arasında ergot türevleri, triptanlar, yeni onaylanmış
lasmiditan ve ditans sınıfında yer alan serotonin (5HT)-1F agonisti şu
anda çeşitli ülkelerde mevcuttur. Ayrıca, kısa yarı ömürleri nedeniyle
migren için akut tedavi seçeneği olarak kullanılabilen 3 gepanttan (küçük
moleküllü CGRP reseptör antagonistleri) ilk 2’si olan ubrogepant ve
rimegepant yakın zamanda onaylanmıştır. Aslında, ubrogepant yalnızca
akut tedavi için, atogepant yalnızca profilaksi için ve rimegepant her ikisi
için de kullanılabilir.
3.2.1. Ergot türevleri
Ergotlar, Orta Çağ’dan beri migren hastalığını tedavi etmek için
kullanılmakta olup mide bulantısı, kusma ve kardiyovasküler etkileri
nedeniyle tolere edilebilirlikleri zayıftır (23). Ergotlar serotonerjik,
dopaminerjik ve adrenerjik reseptörlerde agonist görevi görürler.
Triptanlar gibi ergotaminler ve dihidroergotamin, serotonerjik
reseptörlere bağlanan migrene özgü ilaçlardır. Klinikte yerlerini büyük
ölçüde triptanlar almasına rağmen, ergot alkaloidleri uygun hastalarda
hala önemli bir role sahiptir. Hem dihidroergotaminin hem de ergotamin
tartaratın, migrenin akut tedavisinde etkileri kanıtlanmıştır.
Ergotamin içeren kombinasyon ilaçları (örn. ergotamin/kafein
gibi), saf ergotaminlerden daha az yan etkiye sahip olabilir. Ergotamin
tartarat ve dihidroergotaminin, migrenin akut tedavisinde önemli rolleri
vardır. Baş ağrısının başlamasından sonra mümkün olan en kısa sürede
alınmalıdırlar.
Burun spreyi ve enjeksiyon olarak da kullanılabilen dihidroergotaminin
klinik olarak migren atağında uzun süren baş ağrısını önlediği bilinmektedir
(49). Enjekte edilebilir formu 1 mg dozunda intramüsküler veya subkutan
olarak oldukça faydalıdır ve hatta uzun süreli kronik migren ve aşırı ağrı
kesici kullanımına bağlı baş ağrısından şikayetçi hastalar için özellikle
birkaç gün içinde intravenöz olarak daha küçük dozlarda ihtiyatlı bir
şekilde uygulanabilir. Dihidroergotaminin oral biyoyararlanımı zayıftır ve
intravenöz, intramüsküler, subkutan veya nazal olarak uygulanabilir (51).
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Dihidroergotamin, 5-HT1B/1D/1F reseptör agonistidir ve 5-HT1A
ve 5-HT2A reseptörlerine ve adrenerjik, kolinerjik ve dopaminerjik
reseptörlere bağlanır (52). Çeşitli etki mekanizmaları sayesinde, özellikle
triptanlara yanıt vermeyen hastalarda migren için daha iyi etkinliğe
sahiptir. 5-HT1B/1D reseptörlerinden yavaş ayrılması, migren atakları
sırasında neden daha uzun etki süresine sahip olabileceğini açıklayabilir
ve ardışık günlerde parenteral olarak uygulandığında faydalı olabilir (52).
Dihidroergotaminin migren ataklarında erken veya geç dönemde etkili
olduğu gösterilmiştir (53,54). Dihidroergotamin, merkezi sensitizasyonu
tersine çevirmede etkilidir ve status migrainosus’u sonlandırmak ve
diğer akut ilaçların aşırı kullanımından kurtulmaya yardımcı olmak için
parenteral olarak tekrar tekrar kullanılabilir. Parenteral dihidroergotamin,
subkutan veya intramüsküler olarak kendi kendine enjekte edilebilir, ancak
ticari bir otoenjektörü yoktur. Dihidroergotamin intravenöz olarak da
verilebilir. Burun tıkanıklığına sebep olması, klinik etkisinin tutarsızlığı,
erişiminin zor olması ve maliyeti kullanımını kısıtlamaktadır (55).
Dihidroergotamin uygulamasının iki taraflı alt ekstremite kramplarına,
göğüs rahatsızlığına, baş ağrısının geçici olarak kötüleşmesine, ishale ve
karın kramplarına neden olabileceği de bildirilmiştir (56).
Ergotamin 1926 yılından beri migrenin akut tedavisinde
kullanılmaktadır. Baş ağrısının tekrarlaması ergotamin kullanımında daha
az görüldüğünden, sık baş ağrısı rekürrensi olan hastalar ergotaminden
fayda görebilir (57). Atak başına önerilen tek doz, etkinlik ve bulantı
için tolere edilebilirliğe bağlı olarak 0,5-2 mg arasında değişir ve atak
sırasında mümkün olduğunca erken uygulanmalıdır (58). Ergotamin
pulmoner, serebral ve koroner arterlerde vazokonstriksiyona neden olur
(59,60). Ergotamin, altta yatan koroner arter hastalığı olan hastalarda
iskemik değişiklikler ve anjina ile birlikte koroner vazokonstriksiyona
da yol açabilir (61). Diğer yan etkiler arasında mide bulantısı ve/veya
kusma (muhtemelen merkezi sinir sistemi kusturma merkezleri üzerinde
doğrudan bir etki olarak), bacak zayıflığı, uyuşma ve ekstremitelerde
karıncalanma bulunur. Ergotamin, gelişmekte olan fetüse zarar
verebileceğinden, periferik damar hastalığı, koroner kalp hastalığı,
kontrolsüz hipertansiyon, felç, böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu
olup hamile olan veya hamile kalabilecek kadınlarda kontrendikedir.

AKUT MİGREN TEDAVİSİ

151

Ayrıca hemiplejik migren, beyin sapı auralı migren ve uzamış auralı
migren hastalarında ergotaminden kaçınılmalıdır (62).
Ayrıca, süt üretiminin azalmasına ve emzirilen bebek üzerinde çok
sayıda potansiyel olumsuz etkiye neden olabileceğinden bu dönemlerde
ergotlardan uzak durulması gerekir (20).

3.2.2. Triptanlar
Triptanlar, akut migren tedavisi için özel olarak tasarlanmış seçici 5-HT
1B/D agonistleridir (bazıları ayrıca 5-HT1F reseptörüne de afiniteye
sahiptir). Triptanlar, migren atağının akut tedavisi için FDA’dan onay
alan ilk modern, etkili spesifik tedavidir. Migrenin esas olarak vasküler
bir olay olduğu varsayıldığı için vazokonstriksiyona neden olarak atağı
durduracak şekilde geliştirilmişlerdir (23). Artık, vazokonstriksiyona
sebep olmalarına ek olarak, triptanların serotonin agonizmi ve trigeminal
sinir aktivasyonunun azalması gibi migrene özgü diğer yollar üzerinde de
etkilere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Triptanlar, orta-şiddetli migren
atakları için birinci basamak tedavi olarak kabul edilirler (63). Çoğu
triptan uzun bir güvenlik ve etkinlik geçmişine sahiptir; oral, nazal ve
subkutan formülasyonları da mevcuttur.
Halihazırda mevcut olan triptanlar (almotriptan, eletriptan,
frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan ve zolmitriptan),
mevcut dozlar, farklı uygulama yolları, etki hızları ve metabolizma
türleri açısından birbirinden orta derecede farklılık gösterir (64). Oral
triptanların yaygın olarak kabul edilen pratik bir sınıflandırması vardır.
Grup 1’dekiler (almotriptan, eletriptan, rizatriptan, sumatriptan ve
zolmitriptan) tabletle daha hızlı etki başlangıcına (plaseboya karşı 30
dakika) sahiptir; Grup 2’dekiler (frovatriptan ve naratriptan) daha yavaş
bir baş ağrısı rahatlama başlangıcı (60 dakika veya daha uzun), daha uzun
yarı ömür, daha düşük nüks oranları ve önemli ölçüde daha iyi tolere
edilebilirlik gösterir (65-68).
Triptanların yaygın olarak kullanılan oral dozları, almotriptan
için 12.5 mg (65), eletriptan için 40 mg (66), frovatriptan için 2.5 mg
(67), naratriptan için 2.5 mg (69), rizatriptan için 10 mg (70) için 100
mg, sumatriptan (71) ve zolmitriptan (68) için 5 mg’dır. Tipik tedavi
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modalitesi, migren atağının başlamasından sonra mümkün olan en kısa
sürede bir tablet olup, etkisi sınırlı veya yararsız ise en az iki saat içinde
tekrarlanabilir. Bir hasta iki veya üç denemeden sonra spesifik bir triptana
yanıt vermediyse, atakta erken alındığında farklı bir triptan denenerek
makul bir başarı şansı yakalanabilir. Bazı durumlarda etkinliklerinin
yetersiz olmasının nedeni, hastaların mide bulantısı veya bazı otonomik
disfonksiyonları olması, ilacın jejunumdan hızlı emilimini engellemesi
olabilir; bu durumda, gastrointestinal yolu bypass edebilecek bir triptan
doz formu (burun spreyi veya enjeksiyon) verilmelidir (49).
Uzmanlar arasında fikir ayrılıkları olmasına rağmen, sumatriptan,
özellikle fonksiyonel olarak kısıtlayıcı tipte olan veya annede dehidratasyon
ile sonuçlanan şiddetli bulantı ve kusmanın eşlik ettiği migrenler için
hamilelik sırasında tercih edilebilir (72).

3.2.3. Yeni akut tedavi yaklaşımları
Ubrogepant ve rimegepant, küçük moleküllü CGRP reseptör
antagonistleri (gepantlar) ve trigeminoservikal trafiği inhibe eden seçici
bir 5-HT1F reseptör agonisti (ditans) olan lasmiditan, triptanlardan
farklı olarak vazokonstriktör aktiviteye sahip olmayan akut antimigren
ilaçları olarak ortaya çıkmıştır ve yakın zamanda onaylanmıştır (73-76).
Ubrogepant ve rimegepant, migrenin akut tedavisi için sırasıyla
Aralık 2019 ve Şubat 2020’de FDA onayı almıştır (77).
Bu nedenle, bu yeni tedaviler, önceki yaygın varsayımın aksine,
antimigren etkinlik için vazokonstriksiyon yapmanın şart olmadığına dair
bir kanıt oluşturur. Triptanların aksine, gepantlar ve lasmiditan potansiyel
olarak daha olumlu bir akut kardiyovasküler yan etki profiline sahiptir.
Triptanlara yanıt vermeyen migren hastalarında etki potansiyellerini
incelemek için bu ilaçlarla ilgili denemeler devam etmektedir. Lasmiditan,
baş dönmesi ve vertigo gibi yan tesirler ile ilişkilendirilmiştir. Bu sebeple
ilacı aldıktan sonra en az 8 saat boyunca motorlu taşıt veya ağır makine
kullanma konusunda hastalar uyarılmalıdır.
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BÖLÜM XI
SİNOVAC TARAFINDAN ÜRETİLEN COVID-19
AŞISI SONRASI 6. SİNİR TUTULUMU GELİŞEN
OLGU SUNUMU
Filiz MANGA GÜNAYDIN
(Nöroloji Uzmanı) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
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1. Giriş
6. sinir felci en sık görülen izole oküler felçlerdendir.(1) Yaşlı erişkinlerde,
sıklıkla vaskuler lezyondan kaynaklanır.(2) 6.sinir felcinin nedenleri
arasında vaskülopatiler, tümörler, multipl skleroz ve inflamatuar durumlar
yer alır.(3) Viral etyolojiler nontravmatik vakaların yaklaşık %1-10’unu
kapsar.(2,4)
Covid-19 hakkında yapılan bildirimler nörolojik semptomların
merkezi sinir sisteminin viral tutulumundan kaynaklanabileceğini
göstermektedir. Çünkü nörolojik semptomları olan enfekte hastaların
ölüm sonrası beyin omurilik sıvısında ve beyin dokusunda viral nükleik
asitler tespit edilmiştir.(5) Covid-19’un nöronal dokulara nasıl eriştiği
henüz belirlenememiş olsa da, çeşitli mekanizmalar önerilmiştir. Covid19 virüsü, solunum, gastrointestinal ve nörolojik yollarda dahil olmak
üzere çeşitli organ sistemlerinde tespit edilen konak hücre anjiyotensin
dönüştürücü enzim 2 reseptörlerine bağlanmak için spike protein
S1’i kullanır (5,6). Vonck ve arkadaşları Covid-19’daki nörolojik
spektrumun bir kısmının doğrudan viral nörolojik tutulum veya dolaylı
nöroinflamatuar ve otoimmün mekanizmalardan kaynaklanabileceğini
öne sürmüşlerdir. (7)
Covid-19’un başlıca klinik bulguları ateş, öksürük, ishal ve halsizliktir.
Hastanede yatan hastaların %36,4’unda baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç
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bozukluğu, akut serebrovasküler hastalık, koku ve tat bozukluğu gibi
virüsün nörolojik bulguları bildirilmiştir. (3,8) Kranial sinir felçleri,
Covid-19 hastalığının nörolojik spektrumunun bir parçasını oluşturabilir.
Covid-19 enfeksiyonuna bağlı 6. sinir felci olan vakalar bildirilmiştir.
Bizim vakamızda aşıdan 24 saat sonra bulanık görme ve çift görmenin
başlaması ve görüntüleme yöntemleri, hastadan alınan anamnezde
başka etiyolojik neden bulunamaması 6. sinir felcinde aşı etyolojisini
düşündürmektedir.
Covid -19 infeksiyonu asemptomatik hastalıktan çoklu organ
yetmezliğine kadar geniş yelpazede bulgu vermektedir. Bu yelpazenin
bir ucunda merkezi ve periferik sinir tutulumları bulunmaktadır.(9)
Bugüne kadar, izole kraniyal sinir tutulumu içeren az sayıda vaka raporu
vardır. Bununla beraber Covid-19 aşısına bağlı izole sinir tutulumunu
içeren vaka bildirimleri oldukça azdır. Aşılanma sonrası advers etki ile
ilgili geri dönüşler kısıtlı olduğu için bildirimler sınırlıdır. Sunulan vaka
sorgulandığında; Covid-19 infeksiyonunu geçirmemiş olması ve 2. doz
aşıdan 24 saat sonra gelişen nörolojik tutulumunun olmasından dolayı
vaka sunulmak için uygun görülmüştür. Olgunun Sinovac Covid-19 aşısı
sonrası gelişebilecek advers etkileri tanımlamaya katkıda bulunabileceği
düşünülmüştür.

2. Olgu Sunumu
63 yaşında kadın hasta, çift görme ve görmede azalma şikayetleri ile
kliniğe başvurmuştur. Muayenesinde sağ gözde laterale bakışda kısıtlılık,
sol gözde mediale bakışta nistagmus bulunmaktadır. Işık refleksi bilateral
izokorik yanıtlıydı. Başağrısı, ateş, koku kaybı, kas ağrısı yakınmaları
mevcut değildi. Başvurusundan 24 saat önce Sinovac Covid-19 2. doz
aşısını olan hastanın şikayetleri 1 gün sonra gelişmiştir.
Hasta 1 hafta sonra kontrole geldiğinde hastanın nörolojik muayene
sonuçları normaldir. Işık refleksi bilateral izokorik yanıtlı, göz hareketleri
bilateral doğaldır. Hastanın kan parametrelerinde bir özellik yoktur,
infeksiyon parametreleri normaldir. Hastanın özgeçmişinde hipertansiyon
öyküsü bulunmaktadır. Ramipril 5 mg 1x1 kullanan hastanın, diyabet,
iskemik kalp hastalığı öyküsü bulunmamaktadır. Geçirilmiş koronavirüs
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infeksiyon öyküsü mevcut değildir. Veri giriş sisteminde PCR testi
mevcut değildir. Klinik ve laboratuvar olarak Covid-19 infeksiyonu ile
uyumlu bulgu yoktur.
Hastanın şikayetinden 6 saat sonra çekilen beyin difüzyon MR’ında
akut difüzyon kısıtlılığı saptanmamıştır (Şekil 1-2). Beyin MR’ında
pons ve serebellar hemisferlerde nonspesifik kronik T2 hiperintens
lezyonlar ve T2 FLAİR kesitte her iki serebral hemisferlerde nonspesifik
hiperintens lezyonlar mevcuttur (Şekil 3-4).

Şekil 1. MR1: Difüzyon ağırlıklı görüntülemede serebellum ve pons

Şekil 2: MR2: Difüzyon ağırlıklı görüntülemede mezensefalon
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Şekil 3. MR3: T2 sagittal görüntüleme, ponsta
nonspesifik T2 hiperintens lezyonlar

Şekil 4. MR4: T2 FLAİR. Her iki serebral
hemisferlerde nonspesifik hiperintens lezyonlar
Beyin MR anjiosu normaldir. Karotis ve vertebral arter doppler USG’de
anlamlı darlık yoktur.Bilateral orbital MR normaldi. Hastanın klinik
durumunu açıklayacak risk faktörü olmaması, nörolojik muayenesi ile
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uyumlu akut olarak gelişen MR lezyonunun saptanmaması ve hastanın
şikayetlerinin aşıdan 1 gün sonra oluşması hastanın kliniğinde etyolojik
neden olarak ön planda Sinovac Covid-19 aşısını düşündürmektedir.
Başvuru sonrası hasta beyin görüntülemeleriyle beraber
değerlendirildikten sonra etyolojik neden belirlenemediği için hastaya
profilaktik olarak asetilsalisilik asid 100 mg 1x1, antiinflamatuvar ajan
olarak diklofenak potasyum 50 mg 2x1 ve B1+B6+B12- 250+250+1 mg
2x1 başlanmıştır.

3. Tartışma
Covid-19 aşılarının yaygınlaşması ile beraber advers etkiler ile ilgili
bildirimler gelmektedir. Covid-19 aşılarının yan etki profilini ve
kontrendikasyonlarını belirlemede kişisel yanıt Covid-19 infeksiyonunda
olduğu gibi önemlidir. Bundan dolayı geniş ölçekli aşılamalar sonrası
geri bildirimi olan advers etkiler birtakım endişelere neden olmaktadır.
Sunduğumuz vaka Sinovac Covid -19 aşısına bağlı advers etki gelişen bir
vaka olarak değerlendirilmiştir.
Covid-19 infeksiyonu sonrası nörolojik tutulum bildirilmektedir.
Bizim vakamızda anamnezde geçirilmiş Covid-19 infeksiyon öyküsü
ya da sistemde saptanan PCR testi mevcut değildi. Sinovac Covid19 aşısı sonrası nörolojik tutulumla ilgili yayınlanan literatürün sınırlı
olması vakanın tartışılması güçleştirmektedir. Bu durum aynı zamanda
sunduğumuz vakayı değerli kılmaktadır.
Zaten koronavirüs infeksiyonu sonrası nörolojik tutulum olabileceğini
bilinmektedir, ancak dünyada aşılanma henüz başlangıç aşamasında
olduğu için vaka bildirimleri az olsa da aşılanma sonrası nörolojik
tutulum olabileceği gösterilmek istenmiştir. Sunulan vaka Covid-19
aşısının güvenliğini ve etkinliğini artıracaktır. Bundan dolayı vakanın
sunmak için uygun olduğu düşünülmüştür.
(Not: Hastanın onayı olmadığı için göz muayenesi sırasında görüntüsü
alınamamıştır.)
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BÖLÜM XII
LATERAL EPİKONDİLİTTE TEDAVİYE DİRENÇLİ
VAKALARDA ALTERNATİF TEDAVİ METODLARI
Alternative Treatment Methods in Recalcitrant Cases of
Lateral Epicondylitis
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1. Giriş
Lateral epikondilit, tenisçi dirseği olarak da adlandırılan ön kol ekstansör
kaslarının tendinopatisidir. Sıklıkla extensor carpi radialis brevis kasının
tekrarlı ve aşırı kullanımına veya direkt epikondil travmasına bağlıdır. Bu
ağrı genellikle epikondile lokalizedir ancak daha ciddi vakalarda omuz
ve bileğe doğru genişleyebilir. Lateral epikondilitin genel toplumda
prevalansı %1-3’tür. En sık 35-45 yaş aralığında görülür. Sıklıkla el
bileğinin dorsifleksiyonda aşırı kullanımının olduğu temizlik işçileri,
ev kadınları, atölye fabrika teknik çalışanları ve sporcular riskin arttığı
meslek grupları arasında yer almaktadır.
Tanı genellikle anamnez ve fizik muayene ile konur. Sandalye testi,
Cozen testi, Mill testi sıklıkla fizik muayenede kullanılır. Vakaların %80’i
1 yıl içinde kendini sınırlar ve tedaviye gerek duymadan tamamen iyileşir.
Asemptomatik bir periyottan 2 yıl sonra genellikle tekrar nükseder.
İstirahat, ilaç, ameliyat gibi farklı tedavi yaklaşımları önerilmiştir. İlk
tedavi yaklaşımı genelde istirahati içerir. Kısa süreli ağrı kontrolü sağlayan
ilaçları takiben ağrıya daha keskin çözüm ve tekrar etmenin önlenmesi
adına cerrahi önerilir. Tam anlamı ile evrensel olarak kabul görmüş tedavi
yaklaşımı bulunmamaktadır. Tedavide amaç etkilenen uzvun hareketi
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ve kavrama kuvvetinin iyileştirilmesi, uzvun normal hareketinin geri
kazandırılması ve daha fazla işlev bozulmasının önlenmesidir.
Ameliyatsız tedavi çoğu lateral epikondilit vakası için ilk seçenektir,
fakat inatçı vakalar için cerrahi müdahaleler mevcuttur. Ameliyatsız
tedavi genellikle aktivite modifikasyonu, fizyoterapi, non-steroid
antiinflamatuvar ilaçlar, ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi ve
akupunkturu içerir. Son yıllarda otolog kan enjeksiyonu ve plateletten
zengin plazma (PRP) enjeksiyonu ile umut verici sonuçlar bildirilmiştir.
Bu çalışmada, konservatif tedavi ve ilaç tedavisine rağmen
rahatlamayan, tekrarlayan olgularda alternatif tedavi metodları ve
girişimsel tedavi yöntemleri kanıta dayalı tıp eşliğinde incelenmiştir.
Bu metodlar lokal enjeksiyonların karşılaştırması, steroid içeren lokal
enjeksiyonlar, plateletten zengin plazma enjeksiyonları, otolog kan
enjeksiyonları ve botulinum toksin uygulamaları olarak ele alınmıştır.

2. TERMİNOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİ
Lateral epikondilit, tenisci dirseği olarak da adlandırılan ön kol ekstansör
kaslarının tendinopatisidir. Günümüzde lateral epikondilit terimi yerine
dirsek tendinopatisi terimi de kullanılır olmuştur. Sıklıkla extensör
carpi radialis brevisin tekrarlı ve aşırı kullanımına veya direkt epikondil
travmasına bağlıdır. Bu ağrı genellikle epikondile lokalizedir; ancak daha
ciddi vakalarda omuz ve bileğe doğru ağrı yayılım gösterebilir. Lateral
epikondilitin toplumda bir kez görülme oranı yaklaşık %40’tır ve genel
toplumda prevelansı %1-3’tür. En sık 35-45 yaş arasında görülür (1-2).

3. PATOFİZYOLOJİ
Lateral epikondilit daha önceleri tendonun inflamasyonu olarak kabul
edilirken zamanla histopatolojik olarak makrofaj ve nötrofil gibi
inflamasyon hücrelerinin azlığı gösterildi. Günümüzde dejeneratif bir
süreç olarak tanımlanmaktadır. Bir tendona stres uygulanması çapraz
bağlantılarda yıpranmaya ve kollajen birikimine sebep olur. Bağ gerilme
oranı tendon toleransını aşarsa mikro yırtılma ve tendonun çoklu mikro
yırtıklarıyla sonuçlanır. Bu tekrarlamalardan yola çıkarak histolojik
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aşamaları tanımlanmıştır. Dejenerasyon önemli bir neden olarak kabul
edilse de tendinozis ile ilgili son çalışmalar az kullanım veya kullanımdan
kaçınma da tendonun zayıflamasına yol açarak yaralanmaya daha yatkın
hale gelmesine sebep olduğunu göstermiştir. Hastalarda ekstansör carpi
radialis brevis kasının histolojik çalışmaları uzun süredir devam eden
lateral epikondilitlerde ayrıca kas liflerinde nekroz ve yenilenmeler
olduğunu göstermiştir. Bunun ağrıya bağlı inhibisyon nedeniyle kasın
ağrı korkusuyla yetersiz kullanımından kaynaklandığı düşünülmektedir
(3-5).

4. TANI VE GENEL TEDAVİ YAKLAŞIMI
Tanı genellikle anamnez ve fizik muayene ile konulur. Sandalye testi,
Cozen testi, Mill testi sıklıkla fizik muayenede kullanılır. Hastalar en sık
kemikte veya çevresinde oluşan ağrıdan şikayet ederler. Sıklıkla önkol
ve bazen kolun distaline yayılır. Bu ağrı genellikle kasların kasılmasıyla
tetiklenir veya şiddetlenir. Ağrının şiddeti ve sıklığı; aralıklı ağrıdan kalıcı
ağrıya ve hafif ağrıdan, orta ve şiddetli ağrıya kadar değişebilir. Tüm günlük
aktiviteleri etkiler hatta geceleri ortaya çıkıp uykudan uyandırabilir (6).
Vakaların %80’i bir yıl içinde kendini sınırlar ve tedaviye gerek
duymadan tamamen iyileşir. Asemptomatik bir periyottan 2 yıl sonra
genellikle tekrar nükseder. İstirahat, medikal tedavi, cerrahi tedavi gibi
farklı tedavi yaklaşımları önerilmiştir. Lateral epikondilit tedavisindeki
ilerlemelere rağmen, hala belirlenmiş standartlar yoktur. Genellikle
kendi kendini sınırlar ve çoğu vakada tedavi gerekmez (7). Dirençli
semptomları olan hastalar daha fazla konservatif veya cerrahi tedavi
gerektirebilir.
İlk tedavi yaklaşımı genelde istirahati içerir. Aktivite değişiklikleri,
zorlayıcı bilek ekstansiyon hareketlerinden kaçınmak ve azaltmak, oral
alınan ağrı kesiciler (asetaminofen) ve non-steroid antiinflamatuvar
ilaçlar (ibuprofen, diklofenak, naproksen) ilk aşamada kullanılır. Lokal
soğuk uygulama ve manşon tarzı küçük breyslerle rahatlama sağlayabilir.
Medikal ilaç tedavileri lokal ağızdan alınan sistemik Nonsteroid
antiinflamatuvar ilaçların etkinliği de gösterilmiştir. Nonsteroid
antiinflamatuvar ilaçlar kısa süreli işlevde iyileşme sağlamaktadır.
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Çalışmalar diklofenakın plaseboya göre daha üstün olduğunu ancak
naproksen ile plasebonun benzer sonuçları olduğunu göstermiştir (8-12).
Kısa süreli ağrı kontrolü sağlayan ilaçları takiben ağrıya daha
kesin çözüm ve nüksün önlenmesi adına lokal enjeksiyon tedavileri ve
cerrahi önerilir. Halen evrensel olarak kabul görmüş tedavi yaklaşımı
bulunmamaktadır. Tedavide amaç etkilenen uzvun hareketi ve kavrama
kuvvetinin iyileştirilmesi, uzvun normal hareketinin geri kazandırılması
ve daha fazla işlev bozulmasının önlenmesidir. Ameliyatsız tedavi çoğu
lateral epikondilit vakası için ilk seçenektir fakat inatçı vakalar için cerrahi
müdahale gerekebilir.

5. ALTERNATİF TEDAVİ METODLARI
Ameliyatsız tedavi genellikle aktivite modifikasyonu, fizyoterapi, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, lokal anestezik ve steroid enjeksiyonları,
ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT) ve akupunkturu içerir.
Son yıllarda otolog kan enjeksiyonu ve plateletten zengin plazma (PRP)
enjeksiyonu umut verici sonuçlar içermektedir.
Uzun süredir hastalığı devam eden (kronik) hastalarda kortikosteroid
(sıklıkla triamsinolon) ve lokal anestezik (bupivakain) tedavileri alternatif
olarak denenmiştir. Enjeksiyonlar, kas erimesi veya ekstansör tendon
yapışma bölgesinde kısmi veya tam yırtılma sonucu kemik epikondilinde
belirginleşme gelişebilir. Beraberinde depigmentasyon ve cilt altı yağ
dokusunda incelme görülebilir (13-15).

5.1. Konservatif Tedavi
5.1.1. Hareket Modifikasyonu ve Breysleme
Dinlenme ağırlaştırıcı faaliyetlerden kaçınma davranış değişiklikleri
genellikle semptomlarda remisyonla sonuçlanır. Bisset ve arkadaşları bir yıllık
konservatif tedavinin kortikosteroid enjeksiyonlarına benzer veya minimal
daha düşük fayda ile sonuçlandığını göstermiştir (16). Dirseğin yaklaşık 3-4
cm distaline, lateral dış kısmına uygulanan manşon tarzı kolu çevreleyen
breyslerin ilk 6 haftalık dönemde tedaviye yardımcı olduğu bilinmektedir.
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5.1.2. Fizik Tedavi ve Egzersiz
Dirsek ekstensörlerine yapılan esneklik eğitimleri ve diğer fizik tedavi
modalitelerini içeren fizik tedavi programları (TENS ve lokal soğuk-sıcak
uygulamaları) beraberinde kol kaslarına yapılacak ekzantrik ve izometrik
güçlendirme egzersizleri tedavide oldukça etkindir. Bisset ve arkadaşları
fizyoterapinin lateral epikondilit hastalarında ağrıyı azaltmanın yanı sıra
güçlendirme egzersizleriyle de fayda sağladığını bildirmiştir. Altı haftalık
dönemde fizyoterapinin konservatif tedaviye (istirahat ve medikal ağrı
kesicilere) göre daha üstün olduğu gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda
güçlendirme egzersizlerinin de kesin bir rejim olmamasına rağmen diğer
yöntemlerden üstün olduğu bildirilmiştir (17,18). Epikondile uygulanan
aşırı yüklenmenin azaltılması amaçlanır. Ön kol ekstansörlerindeki
gerginlik seviyesi azaltılır. Çeşitli çalışmalar epikondilit ve kol ortezlerinin
ağrının giderilmesi açısından plasebo ortez ve bilek atellerine göre daha
iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir (19,20).

5.2. Enjeksiyonlar ve Diğer Alternatif Tedaviler
5.1.1. Kortikosteroid Enjeksiyonları
Lokal kortikosteroid enjeksiyonu yaygın olarak kullanılır. Tendinopatide
etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Kortikosteroidlerin 4
haftalık sürede nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlardan daha üstün olduğu
bulunmuştur ancak uzun vadede ikisi arasında anlamlı farklılık yoktur
(21-24). İlk 6 haftalık tedavi sonuçlarına göre steroid enjeksiyonları
başarılı ancak, nüks ve tekrar oluşumunda etkili olmadığını gösterilmiştir.
Kısa zamanlı sonuç alınması gereken sınav ya da spor müsabakası gibi
durumlarda uygulanabilir olarak kabul görmektedir. Tendon yırtıkları
oluşumunu artırma, ciltte depigmentasyon yapma, lokal ciltaltı yağ
dokusunda nekroz gibi oluşabilecek komplikasyonlar akılda tutulmalıdır.
Tedavide enjeksiyon kısa süreli rahatlama için, fizik tedavi ajanları ise
uzun süreli bir iyileşme sağlamak için kullanılır.
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5.1.2. Botulinum Toksini Enjeksiyonu
Botulinum toksini enjeksiyonundan sonra kas tonusunu azalır. Ekstensör
carpi radialis brevis kası girişindeki dinlenme gerilimini azaltarak ağrıyı
potansiyel olarak azaltır. Wong ve arkadaşları Ekstensör carpi radialis
brevis kasına botulinum toksin enjeksiyonunun hastalarda ağrıyı
azalttığını göstermiştir. Hayton ve arkadaşları ise botulinum toksini
plasebo ile karşılaştırırken anlamlı bir fark bulamamıştır. Şu an halen
botulinum toksin kullanımı konusunda fikir birliği mevcut değildir
(25,26).

5.1.3. Otolog Kan Enjeksiyonu
Otolog kan enjeksiyonunun inflamatuvar süreci başlatarak etki ettiği
düşünülmektedir. Genellikle iğnenin birkaç geçişle kullanılması
inflamasyonu stimüle eder ve kanın eşit dağılmasını sağlar. Birçok
küçük çalışma bu yöntemin ağrı kontrolünde önemli etkileri olduğunu
bildirmiştir. Kazemi ve arkadaşları otolog kan enjeksiyonunu ile
kortikosteroid enjeksiyonu ile karşılaştıran çalışmalarında Dört ve
sekizinci haftalarda yapılan kontrolde otolog kan enjeksiyonunun
kortikosteroid enjeksiyonundan daha üstün olduğunu bulmuşlardır (27).
Her ne kadar uzun vadeli sonuçları henüz belli olmasa da olumlu olacağı
ve rutin tedaviye alınacağı öngörülmektedir. Edwards ve arkadaşları otolog
kan enjeksiyonunun ağrı skorlamasında belirgin düşüşler sağladığını
saptamıştır. Yine yapılan son çalışmalarda otolog kan enjeksiyonunun
ortalama 10 hastanın 4 ünde ağrıyı regüle etmeye yardımcı olduğu
saptanmıştır. (28-32).

5.1.4. Plateletten Zengin Plazma Enjeksiyonu (PRP)
PRP hastanın kendi kanından elde edilen trombosit konsantrasyonudur
ve yüksek oranda büyüme faktörü içerir, bu sayede tendonun iyileşme
sürecine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bir kan örneği plazma
içeriğini ekstrakte etmek için santrifüjlenir ve daha sonra kan
yeniden lateral epikondil çevresine enjekte edilir. PRP’nin otolog
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kan enjeksiyonu ve bupivakain enjeksiyonlarından üstün olduğu
çalışmalarda gösterilmiştir (30,32). Yine Graham ve arkadaşları
yaptıkları çalışmada 64 hastanın 56’sında (%87, 5) PRP enjeksiyonunun
semptomları başarıyla azalttığını göstermiştir. Yine son çalışmalarda
PRP enjeksiyonunun ağrı regülasyonuna %60 oranında katkı sağladığı
bulunmuştur. (33).

5.1.5. Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisi ve Diğer
Elektrofiziksel Yöntemler
5.1.5.1. Ekstrakorporeal Şok Dalgası (ESWT) Tedavisi
Bu yöntem belirli frekanslarla yönlendirilen ses dalgalarını içermektedir.
Tendonun etkilenen bölgesine uygulanır. Ekstrakorporeal şok dalgası
tedavisi, mevcut literatürdeki çelişkili sonuçlara rağmen, lateral epikondilit
tedavisinde yaygın olarak kullanılan fizik tedavi modalitelerinden
birisidir. ESWT’nin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Lokal
inflamasyonu ve bölgesel kan akımını artırarak etki ettiği, muhtemelen
iyileşmenin doğrudan stimülasyonu, neovaskülarizasyon, nosiseptörler
üzerindeki doğrudan baskılayıcı etkiler ve kapı kontrolünü bloke eden
bir hiperstimülasyon mekanizması ile etki gösterdiği düşünülmektedir
(3,29). ESWT, lateral epikondilit patolojisini tersine çevirmeyebilir,
ancak semptomlarını iyileştirebilir. ESWT’nin akut lateral epikondilit
olgularında kullanımı uygun değildir, ancak semptomlar 6 aydan uzun
sürdüğünde veya diğer konservatif tedaviler başarısız olduğunda önerilir.
Analiz edilen 9 çalışma bu yöntemle tedavi edilen 1000 hastada şok
dalgası tedavisinin istatistiksel olarak önemli bir fayda göstermediğini
düşündürmektedir (28).

5.1.5.2. Lazer Tedavisi
Düşük seviye lazer terapisi tendondaki kollajen üretimini uyarıp,
artırarak etki eder. Tendon bozukluklarında net bir faydası olduğu
gösterilmese de kısa vadede optimal dozda kullanılabileceği
düşünülmüştür (34).
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5.1.5.3. Akupunktur Tedavisi
Akupunkturun kısa vadeli klinik faydaları gösterilmiştir. Sistematik bir
derlemede tedavide 2-8 hafta sonra ağrıda azalma olduğu gözlenmiştir.
Bununla birlikte uzun vadeli faydaları hala netleştirilememiştir(35).

6. Sonuç
Lateral epikondilit tedavisi akut ve kronik olgularda farklı yaklaşımlar
gerektirebilir. Akut olgularda konservatif tedavi, fizyoterapi ve medikal
ilaç tedavisi (nonsteroid antiinflamatuvar ilaç ve steroid kullanımı) ile
iyi sonuçlar alınabilmektedir. Ancak konservatif tedavi ve ilaç tedavisine
rağmen düzelme olmayan, tekrarlayan ve kronikleşen olgularda alternatif
tedavi metodlarının kullanılması gerekebilir.
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1. Giriş
Tırnak batması, periungual dermisin tırnak plağının kenarından
delinmesiyle ortaya çıkan yaygın ve sıklıkla ağrılı bir tırnak hastalığıdır
(1). Onikokriptoz (Yunanca oniks-tırnak ve kripto-gizli sözcüklerden
türetilmiştir) veya unguis incarnates olarak da bilinmektedir (2). Tırnak
batması, yabancı cisim reaksiyonu ve daha sonraki aşamada iltihaplanma
ve granülasyon dokusunun gelişimi ile karakterizedir. Bazı durumlarda
tırnak plağı çevredeki yumuşak dokuya nüfuz edebilir veya tırnak
plağı yumuşak doku ile kaplanarak enfeksiyona neden olabilir (3-5).
Hastalık genellikle ayak başparmağında (halluks tırnağı) (%70) ortaya
çıksa da (6) bazı sıradışı durumlarda travma sonrası diğer tırnaklarda da
görülebilir (7, 8). Onikokriptoz en çok tırnağın lateral kısmında oluşur,
tırnağın lateral ve medial taraflarında görülme sıklığı 2:1’dir (9) (Şekil 1).
Tırnak batması yürüme güçlüğüne neden olur ve uygun şekilde tedavi
edilmezse tırnak ve ayak parmağında kalıcı şekil bozukluklarına veya
değişen şiddette ikincil tırnak enfeksiyonuna neden olabilir. Tedavisinde
çok sayıda yöntem bulunmaktadır ve uygun tedavi yönteminin seçimi
hastalığın şiddetine ve evresine bağlıdır. Tedavide cerrahi yöntemler
olarak total tırnak avulsiyonu, parsiyel tırnak avulsiyonu veya kama
rezeksiyonu, lateral tırnak kıvrımının çıkarılması veya azaltılması, tırnak
yatağının çıkarılması, tırnak matriksine yönelik cerrahi ve kimyasal
matriksektomiler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bantlama, diş ipi,
sleeve tekniği, yara bandı yöntemi, açı düzeltme ve tırnak teli ise çeşitli
konservatif yöntemler arasındadır (9).
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Şekil 1. Tırnak Anatomisi

Bir dizi içsel veya dışsal faktörün tırnak batmasının gelişimine sebep
olabileceğine dair tartışmalar sürmektedir. Bununla birlikte kesin
nedenlerine dair tek bir faktör olduğunu destekleyecek kanıtlar yeterli
değildir ve birden fazla faktör tırnak batmalarına neden olabilir.

2. Tırnak Batması Etiyolojisi
Tırnak batması veya onikokriptoz toplumda her yaş grubunda
görülebilen, ancak çoğunlukla yaşamın ikinci veya üçüncü dekatlarında
ve genellikle genç erişkinlerde veya ergenlerde görülen yaygın bir sağlık
sorunudur. Tırnak batması erkeklerde kadınlardan daha yaygındır (11).
En sık 15 ile 50 yaş aralığındaki erkeklerde görülür (12). Yaygın olarak
kabul edilen teoriye göre onikokriptoz,, tırnak plağının ucunun lateral
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tırnak kıvrımına doğru girmesiyle ağrı ve daha sonra granülasyon
dokusununun gelişimine sebebiyet verir (13). Tırnak batmalarının
teşhisi zor değildir. Ayırıcı tanı, subungual ekzostozu, falanksın primer
osteomiyelitini ve subungual melanom dahil tırnak yatağının
tümörlerini içerir. Primer veya metastatik çeşitli diğer tümörler, batık
bir ayak tırnağının görünümünü taklit edebilmektedir (14,15).
Hastalığın etiyolojisi multifaktöriyeldir. Tırnak batmalarının
etiyolojisini açıklamak için öne sürülen teorilerin; tırnağın kendisinin
ya da etrafındaki yumuşak dokuların neden olmasına göre
sınıflandırılması mümkündür (16-18). Bir teoriye göre, onikokriptoza
neden olan tırnağın kendisi değil onu çevreleyen deri fazlalığıdır (19).
Bu durumu geliştiren kişilerde, tırnağın medial ve lateralinde
alışılmadık derecede geniş bir doku alanı vardır ve bu doku tırnağın
etrafında şişerek basınç nekrozuna yol açar (19,20).
Literatürde; uygun olmayan tırnak kesimi ve bakımı, dar ayakkabı
seçimi, anormal tırnak yapısı, hormonal faktörler, genetik faktörler,
hiperhidroz, tırnak mantar enfeksiyonu, travma, tırnak cerrahisi
öyküsü, kemik anormallikleri ve obezite onikokriptoz risk faktörleri
arasında bildirilmektedir. Bu predispozan faktörler arasında yanlış
tırnak kesimi ve yanlış ayakkabı seçimi daha sıktır (2, 8). İçe doğru
büyüme sıklıkla lateral tırnak oluklarının distal ucunda başlar. Dar
ayakkabı giymek parmak ucunu sıkıştırır, kısa tırnak kesimi, distal
tırnak yatağının daralmasına neden olur ve dolayısıyla ayak tırnağının
düzgün büyümesi için yeterli alan bulmasını engeller. Hasta tırnak
köşesini daha fazla keserek bu rahatsızlığı gidermeye çalışır. Bu problem
sonucunda ayak tırnağı tırnak oluğuna doğru büyür ve ağrıya neden
olur. Bu yanlış tırnak kesimi ve ağrıyı gidermeye çalışmak kısır bir
döngüye neden olur. Yanlış tırnak kesiminin tırnak batmasına en çok
neden olan faktörlerinden biri olması, doğru tırnak kesiminin önemini
ortaya koymaktadır. Ayak tırnakları yuvarlak değil düz kesilmelidir,
ayrıca çok kısa kesilirse tırnağı çevreleyen dokuda iltihabi reaksiyona
neden olabilir. Şeker hastalığı, obezite, kalp, böbrek ve tiroid
bozuklukları ve kötü ayak hijyeni de diğer nedenler arasındadır (7).
Hiperhidroz veya aşırı terleme, tırnak plağının esnekliğini artırarak cilt
perforasyonunu kolaylaştırır ve böylece tırnak batmasına katkıda bulunur
(12). Bazı tırnak şekil bozuklukları, kıskaç veya onikogrifoz gibi tırnak
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batmasına da neden olabilir. Düz bir tırnak yapısına kıyasla, daha kavisli
bir tırnakta tırnak batması sorunu daha olasıdır. Bu tip tırnak yapısının
en şiddetli şekline ‘kıskaç tırnak’ denir. Ayrıca, kalkık bir tırnak yapısı
veya anormal halluks interfalangeal açıları veya azalmış tırnak kalınlığı da
tırnak batmasına neden olabilir. Onikogrifoz, ‘istiridye benzeri’ veya ‘koç
boynuzu tırnağı’ görünümündeki ayak tırnağı deformitelerinden biridir
ve klinik olarak tırnak plağının artmış eğrilik ile birlikte sarı-kahverengi,
opak kalınlaşmasıyla karakterizedir. Kişisel bakımı kötü olan hastalarda
ve yaşlı erişkinlerde daha sık görülmektedir.

3. Tırnak Batması Evreleri
Tırnak batması için tedavi yöntemi hastalığın klinik evresine ve şiddetine
göre seçilir. Evreleme ağrı, ödem, eritem, enfeksiyon ve granülasyon
dokusu gelişimine göre yapılır. Tırnak batması olan hastaların çoğunda
ağrı, kızarıklık ve şişlik şikayetleri vardır (8). Hastalarda başlangıçta ağrı,
kızarıklık ve şişlik görülür. Bu bulgulara ek olarak seropürülan eksüda ve
enfeksiyonun eşlik ettiği inflamatuar granülom dokusu oluşumu izlenir.
Daha ağır vakalarda epitelize granülasyon dokusu ve apse oluşumu gözlenir.
Hastanın kişisel bakımına bağlı olarak evreler arasında geçişler olabilir (4).
Tırnak batmasının aşamalarının sınıflandırılması ilk Emmert tarafından
yapılarak üç evreye ayrılmış (21) ve daha sonra Heitfiz de üç evre olarak
tanımlamıştır (22). Daha yakın tarihli bir çalışmada onikokriptoz Mozena
tarafından dört evre olarak tanımlanmıştır (Tablo 1). İlk evre inflamatuar
evre olarak adlandırılır ve lateral tırnak kıvrımına basınç uygulanması
durumunda hafif ödem, kızarıklık ve ağrının varlığı ile karakterize edilir.
İkinci evre, iki alt evreye ayrılan apse evresidir. Başlangıçta ağrı, kızarıklık,
ödem ve hiperestezide artış olur ve tırnak plağı tırnak yatağını 3 mm’den
az aşmaktadır. Bu evrenin ikinci aşamasında, bir önceki aşamada görülen
benzer belirtilerle birlikte tırnak plağı tırnak yatağını 3 mm’den fazla
aşmaktadır. Üçüncü evrede tırnakta granülasyon dokusu gelişimi ve
hipertrofi kronikleşir. Bu aşamada tedavi edilmeyen batık ayak tırnağı daha
da ilerleyerek önemli kronik deformasyonlara neden olabilir. Dördüncü
aşamada ayak tırnağında ciddi kronik deformiteler gözlenir ve üçüncü
aşamadan farklı olarak distal hipertrofi görülür (23).
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Tablo 1. Onikokriptoz için Mozena
sınıflandırma sistemi ve tedavi yöntemleri (23)
Evre

Klinik Özellikler

Uygulanan Tedaviler

IIa

Apse evresi
Artmış ağrı, ödem, eritem,
hiperestezi, sızma ve/veya
enfeksiyon. Tırnak kıvrımı 3
mm’den daha küçük ölçüde
tırnak plağı üzerine uzanır.

Genç hastalar ve kontrollü diyabet
hastalarında kimyasal kısmi fenol
ile matrisektomi.

I

IIb

III

IV

İnflamatuar evre
Eritem, hafif ödem ve yan
tırnak kıvrımına uygulanan
basınçla hafif ağrı. Tırnak
kıvrımı tırnak plağı ötesine
uzanmaz.

Genel önlemler, konservatif
teknikler. Tekrarlayan vakalarda,
yetişkin ve tip 1 diyabet mellitus
hastalarda spikül eksizyonu ve
parsiyel matrisektomi, gençlerde
kimyasal kısmi fenol ile
matrisektomi.

Evre IIa’ya benzer. Hipertrofik
tırnak kıvrımı 3 mm’den daha
küçük ölçüde tırnak plağı
üzerine uzanır.

Tırnak kama rezeksiyonu ve tırnak
kıvrımı estetik rekonstrüksiyon
teknik.

Distal hipertrofik evre
Tırnağın, her iki lateral
tırnak kıvrımının ve distal
kıvrımının ciddi kronik
deformitesi. Hipertrofik doku
lateral, mediyal ve distal plağı
tamamen kaplar.

Genç hastalarda tırnak kama
rezeksiyonu ve Winograd tırnak
kıvrımı tekniği.
Yetişkinlerde fenol ile total
matrisektomi.

Hipertrofik evre
Granülasyon dokusu ve tırnak
plağını yaygın olarak kaplayan
tırnak kıvrımının kronik
hipertrofisi ile karakterizedir.

Tırnak kama rezeksiyonu ve
Winograd tırnak kıvrımı tekniği.
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4. Tırnak Batmasında Tedavi Yöntemleri
Tırnak batması tedavisinde çok sayıda konservatif ve cerrahi yöntem
uygulanmakta ve en iyi tedavi yöntemi konusunda uzun süredir tartışmalar
yaşanmaktadır. Tırnak batması için en uygun tedavi yönteminin seçiminde;
onikokriptozun şiddeti ve evresi ile ilgili birçok faktör birlikte değerlendirilir.
Bu faktörler ağrı ve varsa inflamasyonun şiddeti, hastanın tırnak batması
öyküsünün olup olmadığı, tırnak batmasına hangi tedavinin uygulandığı ve
başarısı ile hastanın eşlik eden diyabet gibi hastalıklarının olup olmadığıdır.
Hafif ve orta şiddette tırnak batması olan hastalarda konservatif tedavinin
daha makul olması, eşlik eden ağrının azalması ve uygun maliyetli bir
yaklaşım olması bu yöntemin avantajları olarak değerlendirilmektedir
(12). Tırnak batmasının tedavisinde genel önlemler olarak; hastaya geniş
veya açık burunlu uygun ayakkabı giymesi, tırnak yan kenarlarının kavisli
şekilde kesiminden kaçınarak düz bir şekilde kesmesi ve kesimde tırnak
kenarının lateral kıvrım dokusunu geçmesine dikkat etmesi önerilir.
Hiperhidroz gibi altta yatan patojenik faktörler ve onikomikoz tedavi
edilmelidir. Tırnak batmasından etkilenen ayağın ıslatılması ve ayağın 10
ila 20 dakika ılık ve sabunlu suda bekletilmesinin ardından rahatlaması
için topikal bir antitibiyotik merhem verilebilir. Hidrojen peroksit ve iyot
ağırlıklı olarak temizlik için kullanılabilir. Bu bölümde tırnak batmalarının
tedavisinde uygulanan çeşitli konservatif ve cerrahi teknikler sunulmuştur.

4.1. Konservatif Tedavi Yöntemleri
Tırnak batması tedavisinde başlıca konservatif yöntemler; sleeve tekniği,
pamuk fitil yerleştirme, yara bandı yöntemi, diş ipi tekniği, tırnak teli, açı
düzeltme tekniği ve tırnak teli ve akrilik yapay tırnak gibi diğer yöntemler
olarak bildirilmektedir. Konservatif yöntemler arasında antibiyotik
kullanımı ve ayak hijyeni önlemleri de sayılabilir.

4.1.1. Oluk Ateli veya Sleeve Tekniği
Oluk ateli, uygun şekilde kesilmiş ve sterilize edilmiş küçük bir vinil
intravenöz damla infüzyon tüpünü yukarıdan aşağıya doğru keserek ve
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düzgün yerleştirme için bir ucu çapraz olarak kesilerek hazırlanır. Lokal
anestezi altında spikül dahil tırnak plağının yan kenarı, bu uzunlamasına
oyulmuş esnek plastik tüp ile splintlenir. Atel, tırnak spikülü ayrık plastik
tüp tarafından tamamen kaplanana kadar proksimale itilir. Plastik tüp
daha sonra yapışkan bant, siyanoakrilat yapışkan veya yara kapatma
şeritleri ile yapıştırılır (24-27). Splintlemeden sonra hastalarda ağrı
anında hafifler. Hastaya ayak parmağını günde bir kez povidon-iyodin ile
üç veya dört haftaya kadar yıkaması talimatı verilir. Splintlenmiş spikül,
tırnak kıvrımına zarar vermeden büyür ve granülasyon dokusu azalır.

4.1.2. Pamuk Fitili Yerleştirme
Bir tırnak kaldırıcı veya küçük bir küret kullanılarak batık yan tırnak
kenarının altına pamuk tutamları yerleştirilir. Kontrolsüz bir vaka
serisinde, ortalama 24 haftalık bir takip süresi boyunca pamuklu çubuklar
kullanılarak %79’luk bir semptomatik iyileşme görülmüştür (28).

4.1.3. Yara Bandı Yöntemi
Bandın bir ucu, granülasyon dokusu boyunca batık tırnağın yanına
yerleştirilir ve geri kalanı diğer ucu birinciyle örtüşecek, ancak yaranın
kendisini örtmeyecek şekilde ayak parmağı etrafında bir açıyla bükülür. Bu
teknikte prensip, tırnak yatağının yanını tırnaktan fiziksel olarak çekerek,
biriken irin drenajını ve yaranın kurumasını aynı anda iyileştirirken
basıncın azaltılabilmesidir. Bu teknikle ilgili kontrollü bir çalışma yoktur
(29).

4.1.4. Diş İpi Tekniği
Bu noninvaziv teknik batık ayak tırnağının erken evrelerinde kullanılır.
Lokal anestezi olmadan batık tırnak köşesinin altına eğik olarak bir diş
ipi dizisi sokulur ve proksimale itilir. Spikül dahil tırnak plağının yan
kenarı örtülür ve onunla ayrılır. Teknik basit, uygulanması kolaydır ve
hasta tarafından kolayca tekrarlanabilir. Bu da batık ayak tırnağında uzun
süreli remisyona olanak sağlar (30).
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4.1.5. Tırnak Teli Tekniği
Bu teknikte tırnak plağının distal serbest kenarında 23-G iğnelerle iki
delik açılır. Tırnak plağının derecesi 60°’nin altına düşene kadar elastik
bir tel sokulur. Tel öne eğilir ve tırnak ucundan dışarı çıkmaması için
makasla kesilir ve iğnenin açtığı küçük delik etil 2-siyanoakrilat yapıştırıcı
madde ile doldurulur. Telin esnekliği batık tırnağın şekil bozukluğunu
iyileştirmeye yardımcı olur. Tedaviden altı ay sonra nüks olmadığı beş
hastada bildirilmiştir (31).

4.1.6. Açı Düzeltme Tekniği
Bu prosedürün prensibi, tırnağın tüm yüzeyini törpüleyerek kalınlığını
%50-75 oranında azaltarak tırnağın dışbükeyliğini düzeltmektir. İşlem
hasta tarafından iki ayda bir tekrarlanarak tırnağın ince ve yumuşak olması
sağlanır. Altı ay sonunda sekiz hastanın hiçbirinde nüks görülmediği
raporlanmıştır (32).

4.1.7. Diğer Yöntemler
Akrilik yapay tırnak (33) ve tırnak desteği (34) kullanmak, kullanılan
diğer koruyucu teknikler arasında sayılabilir.

4.2. Cerrahi Tedavi Yöntemleri
Cerrahi tedaviler; tırnak yatağı, tırnak plağı ve tırnağı çevreleyen
yumuşak dokulara uygulanan çeşitli teknikleri içerir. Temelde iki farklı
yaklaşım vardır. Birincisi, batık ayak tırnağının nedenini yumuşak doku
olduğu düşüncesinde olan yazarlar tırnağın büyümesi için hiçbir substrat
kalmaması için yumuşak dokunun alınmasını önermektedir (14,15,23).
İkincisi ise çoğu yazarın görüşü olup, nedenin dar bir tırnak yatağına göre
geniş bir tırnağın olduğudur ve sonuç olarak tırnak plağının daraltılarak
tırnak kıvrımı içine büyümemesini önermektedir (24). Yaygın cerrahi
teknikler, total tırnak avulsiyonu, kısmi tırnak avulsiyonu veya kama
rezeksiyonu, lateral tırnak kıvrımının çıkarılması veya azaltılması, tırnak
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yatağının çıkarılması, cerrahi segmental matris eksizyon, segmental
matris boynuz koterizasyonudur. Tırnak batması tedavisi için uygulanan
cerrahi yöntemlerin hiçbiri tek başına en iyi yöntem olarak ifade edilemez.
Herhangi bir tekniğin üstünlüğüne dair bilimsel kanıt olmamasına
rağmen, birçok çalışmada diğer tekniklere kıyasla cerrahi teknikler
arasında fenol-alkol tekniğinin daha fazla başarı gösterdiği bildirilmiştir
(35-37).

4.2.1. Total Tırnak Avülsiyonu
Tırnak avulsiyonu ameliyat sonrası önemli morbiditeye neden olur.
Tırnak yeniden çıktığında tırnak plağı eskisi kadar geniştir ve bu nedenle
tekrar uzayacaktır. Ayrıca, plağın olmadığı dönemde tırnak yatağı
genellikle hem boyuna hem de enine olarak küçülür. Ayak tırnağının
yokluğu, yürüme sırasında tırnak plağının karşı basıncının olmaması
nedeniyle, ayak parmağının pulpasının en distal kısmının dorsal
yerinden çıkmasına ve bunun sonucunda yanlış distal tırnak duvarına
yol açar. Çok kısa bir süre için tüm vücut ağırlığı ayak başparmağının
ucunda olur ve ileriye doğru itmenin kinetik enerjisi vücut ağırlığının
iki ile iki buçuk katı ile sonuçlanır. Bu durum spor aktiviteleri sırasında
daha da fazladır. Bir distal tırnak duvarı olduğunda tırnak plağı onu
fazla büyütemez. Matris, belirgin bir onikoliz ile kalınlaşmış, sarımsı ve
opak bir tırnağa dönüşen tırnak maddesini üretmeye devam eder. Yine
de, hala batık tırnaklarının tedavisinde tırnak avülsiyonu uygulanması
devam etmekte ve bunu hemen hemen her zaman bir tekrarlama
izlermektedir. Total tırnak avulsiyonunun tırnak batması tedavisinde
tek teknik olarak kullanıldığında %70’lere kadar yüksek nüks oranlarına
yol açtığı (27, 38), çeşitli yazarlar tarafından da %64-83 aralığında
yüksek bir genel nüks oranına sahip olduğu belirtilmiştir (39-41).
Fenol ile yapılan total matrisektomi tekniği, erişkin hastalarda evre IV
onikokriptoz, onikogrifoz, onikodistrofi ve distal ve lateral kıvrımların
kronik hipertrofisi için endikedir. Fenol ile tırnak eksizyonu ve total
matrisektomi yapılır (42, 43).
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4.2.2. Kimyasal Kısmi Matrisektomi: Fenol‑Alkol
Tekniği
Bu teknikte fenol, tırnak parsiyel çekimi sonrasında ucunda bir
pamuk bulunan aplikatör yardımıyla tırnak matriksini koterize etmek
için uygulanır. Fenolik ablasyon için endikasyonlar; Evre I, Evre IIa
onikokriptoz ve doku rejenerasyonu daha yüksek olduğu için genç veya
ergen hastaları ve kontrollü tip 1 ve tip 2 diyabet hastaları içerir. Fenolalkol tekniği; vasküler riski olmayan diyabetik hastalar ve iyi kontrol
edilebilen diyabet hastalarında güvenlidir (10). Fenol uygulamasından
sonra bildirilen sistemik yan etkiler arasında, kimyasal yanık ve enfeksiyon
sayılabilir. Tekrarlama oranı düşük olmasına rağmen, gecikmiş iyileşme
ve akıntı gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar daha yaygındır (44).

4.2.3. Kama Eksizyonları
Kama eksizyonu tırnak plağını, matriksini, tırnak yatağı ve hipertrofik
tırnak kıvrımını içine alacak şekilde kama şeklinde eksize edilmesidir.
Birçok varyasyonlarında kama eksizyonları başparmağın matriksinin gerçek
şeklini dikkate almaz (27, 36). Yaranın iyileşmesi birçok hastada üç ile altı
hafta sürdüğü için kama eksizyonlarının morbidite oranı çok yüksektir.
Ayrıca lateral tırnak kıvrımları çıkarıldığı ve tırnağı kaplayacak kıvrım
kalmadığı için sekel bırakıcıdır. Çoğunlukla bu teknik tırnak avulsiyonu
ile gerçekleştirildiğinde tırnak distrofik hale gelir. Tırnak belirgin şekilde
daralır, çarpık, onikolitik, kalınlaşmış, rengi değişmiş olacaktır.

4.2.4. Lateral Tırnak Kıvrımının Azaltılması ve
Giderilmesi
Batık tırnak tarafından yabancı cisim tahrişinin bir sonucu olarak, lateral
tırnak kıvrımı sıklıkla şişer ve tırnak plağının lateral yüzünü kaplayarak
granülasyon dokusu geliştirir. Uzun bir süre boyunca tırnak kıvrımı
fibrotik hale gelir ve normal boyutuna dönme eğilimi göstermez. Distal
falanksın lateral yönünden fusiform bir deri parçasının eksizyonu ve
sütür, taşan tırnak kıvrımını laterale ve tırnaktan uzağa çeker (45).
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4.2.5. Tırnak Yatağının Eksizyonu
Zadik prosedürü olarak bilinen bu teknikte tırnak yatağı ve matriks
ablasyonunu içermektedir. Karşılaştırmalı bir çalışmada Zadik
prosedürünün sonuçlarında %60,5 nüks gösterdiği bildirilmiştir (46).

5. SONUÇ
Tırnak batması dünya çapında yaygın bir morbidite kaynağı olmaya devam
etmekte ve bireyin yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır.
Onikokriptozun doğru yönetimi evresinin tanımlanmasını ve etkilenen
dokuların değerlendirilmesini gerektirir. Tırnak batması tedavisinde
kullanılan çeşitli konservatif ve cerrahi yöntemler bulunmaktadır. Bu
teknikler arasından; semptomları hafif olan ve cerrahi komplikasyon
riskleri nedeniyle cerrahiyi tercih etmeyen hastalarda konservatif
yöntemler tercih edilirken, daha ağır vakalarda ve konservatif tekniklerle
tedavi edilemeyenlerde cerrahi yöntemler uygulanabilir. Semptomların
ortadan kaldırılması, iyileşme sürecinin en aza indirilmesi ve hasta
memnuniyeti, uygulanan tedavi yöntemlerinden beklenen sonuçlardır.
En uygun yöntem hem fonksiyonel hem de estetik olarak yüksek hasta
memnuniyeti sağlayan, nüks oranı düşük, hastanın hızla iyileşmesini ve
günlük aktivitelerine çabuk dönmesini sağlayan yöntemdir.
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1. Giriş
Lityum bipolar bozuklukların akut ve idame sağaltımında ve özkıyım
riskinin azaltılmasında 60 yılı aşkın süredir kullanılmakta olup keşfedilen
alternatif ilaç tedavilerine rağmen “altın standart” tedavi olarak güncel
kılavuzlarda yer almaktadır (1-3). İlk kez 1949 yılında John F. Cade
tarafından etkinliği gösterilen lityum (4), 1995 yılına kadar bipolar
bozuklukların tedavisinde FDA onayı olan tek ilaç olarak kullanımını
sürdürmüştür (5). Lityumun geniş etkinlik yelpazesine rağmen, dar
bir terapötik aralığa sahip olması, buna bağlı olarak düzenli serum
konsantrasyon düzeyinin takip gerekliliği, endokrin ve böbrek işlevleri
üzerine olumsuz etkileri, akut etkisinin geç başlaması, toleransı zor
olabilen akut yan etkilerinin ve terotojenik etkilerinin olması gibi bazı
dezavantajları mevcuttur (6).
Uzun soluklu bir tedavi olması itibariyle klinisyenin lityumun klinik
etkileri kadar yan etkileri konusundaki farkındalığı ve çözüm yolları
hakkındaki bilgi ve deneyimi, uzun süreli bir işbirliğini gerektirecek
bu süreçte tedavi performansı arttıran en önemli unsurdur. Bu yazıda
lityumun tiroid ve böbrek yan etkileri, bu yan etkilerin görülme sıklıkları,
oluşum mekanizmaları ve bu yan etkilerle baş etme yollarının tartışılması
amaçlanmaktadır.
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Lityum kullanımına bağlı yan etkilerin oluşum mekanizmalarının
daha iyi anlaşılabilmesi açısından lityumun farmakokinetik ve
farmakodinamik özelliklerini de gözden geçirmekte yarar vardır.

1.1. Lityumun Farmakokinetik Özellikleri
Lityum suda çözünen, plazma proteinlerine bağlanmayan ve kan beyin
bariyerini geçebilen alkali bir iyondur. Büyük bir bölümü metabolize
olmaksızın mideden emilir ve tamamına yakını böbreklerden idrarla, az
bir kısmı ise ter ve dışkı ile atılır (7-11). Bu yüzden lityum başlanması
planlanan hastaların, tedaviye başlanmadan önce böbrek işlevlerinin,
üre, elektrolit ve kreatinin düzeylerinin belirlenmesi ve tedavi süresince
de her 6 ayda bir böbrek fonksiyon testi yapılarak, özellikle üre ve
kreatinin seviyelerinin korunduğundan emin olunması önemlidir (12,
13).
Lityumun orta hızda salınan formu, alımından 1-3 saat, yavaş salınan
formu ise 4-12 saat sonra plazmada pik yapar. Beyinde ise kan beyin
bariyerinin geçirgenliğinin daha düşük olmasına bağlı olarak yaklaşık 24
saatte en yüksek seviyesine ulaşır (11, 13). Ortalama yarı ömrü 18-24
saattir (14). Lityumun hemen tamamı glomerüllerden süzülür ve yaklaşık
%80’i proksimal tübüllerden geri emilir (15). Sağaltım süresi uzadıkça
yarı ömrü uzayabilir. İlacın kullanıldığı dönemde GFR’de azalma
gözlense de ilaç kesildikten sonra GFR’nin kısmen normale dönmesi
beklenmektedir İlacın klirensini etkileyen bir başka faktör beden kitle
indeksidir. Obezitenin lityum klirensini %50 oranında arttırabildiği
gözlemlenmiştir (16).

1.2. Lityumun Farmakodinamik Özellikleri
Lityumun farmakodinamik özellikleri yaş, böbrek işlevleri, gebelik,
laktasyon ve eşlik eden ilaç kullanımı gibi birçok faktörden etkilenmektedir.
Bu nedenle klinisyenin lityum dozunu, hastanın bireysel özelliklerini
gözeterek başlaması, ilaç toksisitesini en aza indirmek için ilacın plazma
konsantrasyonunu yakından takip ederek hastanın terapötik dozda ilaç
kullandığından emin olması gerekmektedir (12).
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Yaşla birlikte böbrek işlevlerindeki azalma lityumun klirensinin
düşmesine yol açmaktadır (15). Yine yaşla birlikte artış gösteren, kalp
hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar da renal klirensi
olumsuz yönde etkilediğinden, bu gruptaki hastalar daha düşük plazma
düzeyinde ilaç kullanmalıdırlar (17, 18). Ayrıca yaşlı hastalar çoğunlukla
lityum konsantrasyonunu etkileyebilen ek ilaçlar kullanmaktadırlar.
Örneğin diüretik ajanlarla sodyum kaybı, proksimal tübülde lityumun
emiliminde artışa sebep olacağından plazma lityum konsantrasyonu
artmaktadır. Bu nedenle yaşlı hastalarda, lityum veya ek ilaçlarda
değişiklik yapıldığı dönemlerde lityum kan düzeyi takibinin daha
yakından yapılması gerekmektedir (19).

2. Tiroid İşlevleri Üzerine Etkileri
Lityumun bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmaya başlandığı ilk
yıllardan beri tiroid bezini etkilediği fark edilmiş ve hem hastayı
hem de hekimi endişelendiren bu yan etki üzerine kontrollü klinik
çalışmalar başlatılmıştır (20). Yapılan çalışmalarda lityumun farklı
mekanizmalar üzerinden tiroid bezi üzerine birçok etki yaptığı
gösterilmiştir. Bunlardan klinik açıdan en önemlisi lityumun tiroid
hormon salınımını inhibe ederek guatr ve hipotirodiye yol açmasıdır
(21). Daha az görülmekle birlikte lityumun otoimmunite, morfolojik
değişiklikler ve hipertiroidi gibi daha farklı yan etkilere yol açtığı da
gözlemlenmiştir (20).
Lityuma bağlı gelişen tiroid işlev bozuklukları arasında en sık görüleni,
yüksek düzeyde tiroid stimülan hormon ve normal sınırlarda serbest T4
hormonu ile karşımıza çıkan subklinik hipotiroididir. Bulgu vermemekle
beraber bipolar depresyonda sağaltıma yanıtsızlık, kısmi yanıt, yavaş
yanıt veya hızlı döngülü seyir görülmesi halinde akla gelmesi gereken en
önemli sebeplerden biri subklinik hipotiroididir (5). Çalışmalar düşük
serum tiroid hormon düzeyleri ile lityum kullanan bipolar hastalarda
depresyonun şiddeti ve sık duygudurum atağı yaşanması arasında anlamlı
ilişki olduğunu göstermiştir (22). Bu nedenle, tedavinin seyri açısından,
lityuma bağlı gelişebilecek hipotiroidinin erken evrelerde tespit edilmesi
büyük önem taşımaktadır.
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2.1. Guatr
Guatr lityumun tiroid bezi üzerinde tanımlanan ilk yan etkisidir. Schou
ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada düzenli lityum kullanımı
olan hastalarda, guatr prevalansı %3.6, yıllık insidansı ise %4 olarak
saptanmıştır (23). Kronik lityum kullanan hastalarda guatr oranının
çeşitli çalışmalarda %30 ile %60 arasında değişen oranlar bulunmuş
olduğu görülmüş, meta-analizlerle de bu oranın %50’nin üstünde olduğu
gösterilmiştir (6). Sonuçların bu denli geniş bir aralıkta saptanmasının ise
çalışmalarda kullanılan yöntem farklılıkları ve hastaların coğrafi orijinleri
arasındaki varyasyonlardan kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir
(11, 20). Guatr gelişimini arttıran risk faktörleri arasında lityum kullanım
süresinin artması ve iyot eksikliği olan bölgelerde yaşama ön sıralardadır
(11).
Lityuma bağlı olarak tiroid hormonlarının sentez ve salınımındaki
azalma TSH düzeyinin artmasına ve tiroidin hacminin büyümesine
yol açmaktadır. Ancak bu mekanizma tek başına guatr gelişimini
açıklamamaktadır. Lityum hücre içi sinyal iletimini etkilemekte ve
insülin benzeri büyüme faktörü işlevi göstermektedir. Bu durum hücre
proliferasyonunu indükleyen tirozin kinazı aktive ederek tiroid hacminde
artışa neden olmaktadır (21). Ayrıca terapotik düzeyin üzerindeki
lityum kullanımının tiroid bezi üzerinde mitojenik bir etki gösterdiği de
bildirilmiştir (24). Bu yan etki ilaç başlandıktan birkaç hafta sonra ortaya
çıkabileceği gibi uzun yıllar sonra da gelişebilmektedir (25).
Guatr, klinik hipotiroidi ile birlikte ya da hipotiroidi olmaksızın tek
başına görülebilmektedir (26). Tiroid otoantikorları varlığında guatra ek
olarak hipotiroidi gelişme riski artmaktadır (27). Bunun yanında yetersiz
iyot alımı, guatrojen maddelerin fazla tüketilmesi, hastanın genetik ve
immunolojik özellikleri lityuma bağlı guatr ve hipotiroidi görülme
sıklığını arttırmaktadır (28).
Lityum kullanımına bağlı guatr gelişimi konusunda fikir birliği
bulunmamaktadır. Hipotiroidi olmaksızın guatr tespit edilen hastalara
TSH baskılayıcı tedavi başlama tartışmalıdır (11). Bazı çalışmacılar guatrın
endemik olduğu bölgelerden gelen hastalara lityum ile birlikte profilaktik
olarak levotiroksin başlanmasını önerirken, aksini düşünenler lityuma
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bağlı tirotoksikoz olgularının görülebileceğini, ayrıca TSH baskılayıcı
tedavinin osteoporoz ve kardiyak komplikasyonlara yol açabileceğini öne
sürerek bu tedavinin uygun olmadığını savunmaktadırlar (29, 30).
Yine önemli sonuçlardan bir tanesi de gözle görünür veya palpe
edilebilen düzeyde guatrı olan hastalarda, TSH baskılayıcı tedavi
olmaksızın, takipte lityum kullanımı devam etmesine rağmen, guatrın
gerilediğinin gözlemlenmiş olmasıdır. Bu nedenle hipotiroidi olmaksızın
guatrı olan hastalara tedavi başlama kararı, guatrın şiddeti ve hastada ek
risk faktörlerinin olup olmadığı göz önünde bulundurularak verilmelidir
(20). Guatr tespit edilen hastalarda, lityum tedavisi boyunca, tiroid
hormonlarının takibinin yanı sıra tiroid hacmindeki farklılıkların
kaydedilebilmesi için görüntüleme yöntemlerinin de kullanılması
önerilmektedir (26). Ayrıca gebelik sırasında lityum kullanımı olan
annelerin bebeklerine de doğum sonrası tiroid işlev testlerine ek olarak
tiroid ultrasonu önerilmektedir (31).

2.2. Hipotiroidi
Birçok çalışmada lityumun klinik hipotiroidi ile ilişkisine dair kesin
kanıtlar elde edilmekle birlikte lityuma bağlı hipotiroidi ortaya çıkma
sıklığı farklı çalışmalarda değişen oranlarda bildirilmiştir (32, 33).
Bazı çalışmalar bu oranın nüfusa göre göre altı kat artmış olduğunu
bildirirken, normal popülasyondan farklı olmadığını ileri süren çalışmalar
da bulunmaktadır. Farklılıklar olsa da lityumla tedavi edilen hastalarda
klinik hipotiroidi oranlarının %30 üzeri gibi yüksek oranlarda olduğu
düşünülmektedir (21).
Lityuma bağlı hipotiroidi, ilacın hem doğrudan beze hem de bezin
hormon salınımını uyaran daha üst merkezlere yaptığı etkilerle ortaya
çıkmaktadır. Lityum tiroid bezinde konsantre edildiğinden beze iyot
alımını inhibe etmekte, ayrıca iyodotirozin eşleşmesini ve bezden
tiroid hormon salınımını bozmaktadır. Ayrıca periferdeki etkilerine
bakıldığında lityum T4’ün deiyonize aktif formu olan T3’e dönüşümünü
azaltmaktadır (34).
Lityum hipotalamo-pituiter-tiroid aksında (HPA) da bazı etkiler
yaratarak hormonun sentezini etkilemektedir. Tiroid hormonlarının
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salınımı hipotalamustan salınan tirotropin salgılatıcı hormon (TRH)
tarafından düzenlenir. TRH, TSH’ın sentez ve salınımını uyarır ve sonuç
olarak TSH’da siklik adenozin monofosfatın (cAMP) aracılık ettiği
bir mekanizma ile tiroid bezinden T3 ve T4’ün sentez ve salınımını
uyarır. Lityumun cAMP etkinliğini ve TSH salınımını baskıladığı
düşünülmektedir. TSH düzeyindeki değişiklikler sonucunda T3 ve
T4 uyarımında da düşüş görülmektedir. HPT aksında homeostazın
sağlanması amacıyla tiroid hormon düzeylerindeki azalma bir geri
bildirim mekanizması ile TSH salınımını uyarır. TSH düzeylerindeki bu
artış hipotiroidi geliştiğinin habercisi olarak yorumlanmaktadır (5).
Lityuma bağlı gelişen hipotiroidi ile diğer sebeplerle ortaya çıkan
hipotiroidi arasında bir fark görülmemektedir. Guatrda olduğu gibi
hipotiroidi de ilaç başlandıktan kısa bir süre sonra görülebileceği gibi
aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabilmektedir. Lityuma bağlı hipotiroidi
gelişimini arttıran risk faktörleri arasında, kadın cinsiyet, ilacın orta
yaşlarda başlanması, ailede hipotiroidi öyküsü, lityum öncesi subklinik
hipotiroidi varlığı, tiroid otoantikorlarının varlığı ve diyetle düşük miktar
iyot alımı bulunmaktadır (35-37).
Lityum başlanması planlanan hastalarda öncelikle hipotiroidi
açısından risk faktörlerinin olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir
(21). Ailesinde tiroid hastalığı olan bireylerin tiroid işlevlerinin yanı
sıra tiroid antikorlarının da kontrol edilmesi önerilmektedir. Tedaviye
başlandıktan üç ay sonra tetkikler tekrarlanmalı, sonrasında hasta 6-12
ayda bir hipotiroidi açısından yeniden değerlendirilmelidir (7, 13).
Lityum tedavisi sırasında ortaya çıkan tiroid patolojilerinin yönetimi
ile ilgili öneriler değişkenlik gösterse de en önemli kurallardan biri
lityumu kesmemektir (7). Klinik hipotiroidi tespit edilirse uygun dozlarda
tiroksin ile tedaviye başlanmalı ve hasta tiroid işlevleri açısından yakın
takibe alınmalıdır (38).
Subkinik hipotiroidi durumunda ise tedavi başlanması tartışmalıdır.
Kleiner ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve yaygın olarak kabul
gören algoritmaya göre, TSH 5-10 mU/L arasında ve klinik hipotiroidi
bulgusu yok ise TSH’nın yakın takibi (bir ay sonra tetkiklerin tekrar
edilmesi ve ardından 3 ayda bir görülmesi şeklinde), TSH 5-10 mU/L
ve klinik hipotiroidi bulgusu var ise tiroksin tedavisi başlanması (TSH

LİTYUMUN TİROİD VE BÖBREK YAN ETKİLERİ

201

düzeylerinin referans aralığın altına inmesini sağlayacak tiroksin dozu
uygun doz kabul edilmektedir) ve TSH takibinin yapılması, eğer TSH
10 mU/L ve üzerinde ise klinik hipotiroidi ortaya çıkma riskinin yüksek
olduğu düşünüldüğünden klinik bulgu olmasa da tiroksin tedavisinin
başlanması önerilmektedir (7).

2.3. Hipertiroidi
Lityum kullanımına bağlı ortaya çıkan hipotiroidi ve guatrdan çok daha
seyrek görülen hipertiroidi tablosu yapılan çalışmalarda %0.1-%1.7
oranında bulunmuştur (11). Hatta lityumun tiroid bezi üzerine esas
yan etkisi tiroid hormonlarını azaltması şeklinde olduğundan lityum
geçmişte tirotoksikozun tedavisinde kullanılmıştır (39, 40). Boccettha ve
arkadaşları tarafından, 680 hasta-yıllık çalışmada da yalnızca bir kadın
hastada hipertiroidi geliştiği bildirilmiştir (20).
Nadir görülen bu yan etkinin nedenleri henüz tam olarak
aydınlatılamamış olsa da, olası mekanizmalar arasında lityumun
otoimmuniteyi tetikleyerek veya tiroid foliküllerine direk toksik
etkisi sonucu tiroglobulin salınımını arttırabileceği bulunmaktadır.
Ayrıca hipertiroidi tetiklenenlerin önceden multinodüler toksik guatr,
Graves Hastalığı ve sessiz tiroiditi olan duyarlı bireyler olabileceği
düşünülmektedir (21, 41-43).
Tedavide öncelikli olarak antitiroid ilaçların kullanılması, yetersiz
kaldığı durumlarda radyoaktif iyot tedavisine geçilmesi önerilmektedir
(11).

2.4. Tiroid Otoimmunitesi
Yapılan çalışmalarda, lityumun humoral ve hücresel immuniteyi etkilediği
gösterilmişse de mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamıştır (11,
44). Lityuma bağlı hipotiroidi gelişen hastalarda antitiroid peroksidaz
(anti-TPO) antikorlarının %8-%49 gibi yüksek oranlarda bulunmuştur
(11, 45). Ancak lityum ile tedaviye başlamadan önce de tiroid otoantikorları
mevcut olan bireylerde lityum tedavisi ile birlikte tiroid otoantikorlarının
titrasyonunda artış olduğu saptanmıştır (45).
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Önemli bir nokta da lityum tedavisinden bağımsız olarak bipolar
bozukluk hastalarında, diğer ruhsal hastalıkları olan bireylere ve genel
popülasyona göre daha sık anti-TPO antikorlarının saptanmış olmasıdır
(46). Bir diğer çalışmada ise lityum kullanan, majör depresyon, bipolar
bozukluk ve şizoafektif bozukluk gibi majör duygudurum bozukluğu olan
hastalarda tiroid antikorları sağlıklı kontrollerden farksız bulunmuştur
(47).
Antitiroid otoantikorlarının lityum tedavisi ile tetiklenebileceği
ancak otoantikor uyarımının lityumun etkisi olmadan da meydana
gelebileceği düşünülmektedir (11). Lityum tedavisi başlanmadan önce
hastaların ailelerinde tiroid hastalığı öyküsü olup olmadığı ayrıntılı
olarak sorgulanmalı, kadınların ve orta yaş grubundaki hastaların tiroid
otoimmunitesi açısından daha yüksek riske sahip oldukları unutulmamalı
ve riskli olduğu düşünülen hastaların anti-TPO antikor düzeyleri
araştırılmalıdır (33).

2.5. Malignite Gelişimi
Lityum kullanımı ile nodüler guatr dışındaki tiroid tümörleri arasında
bir ilişki saptanmamıştır. Multinodüler guatr, iyot eksikliğinin olduğu
bölgelerde, kadınlarda ve yaş arttıkça daha fazla görülmektedir. Yapılan
çalışmalarda kadınlarda lityum kullanımı ile birlikte tiroid malignitesi
görülme oranı % 0.1 olarak bulunmuştur. Çok nadir olsa da nodüllerin
maligniteye dönüşme riski bulunduğundan nodül saptanan hastalara
maligniteyi ekarte etmek amacıyla ince iğne aspirasyon biyopsisi
önerilmektedir (20).

3. Paratiroid İşlevleri Üzerine Etkileri
Hiperparatiroidi uzun süreli lityum kullanımı olan hastalarda nüfusa
oranla yaklaşık 6-10 kat daha fazla görülmektedir (48). Yapılan çeşitli
çalışmalarda %6.3 ile %50 oranlarında saptanmış olup kadınlarda daha
sık görülmektedir (21).
Lityumun kalsiyuma duyarlı reseptörleri (CaR) inaktive ederek ve
hücre içi ikincil haberci sinyalizasyonunu bozarak parathormon salınımını
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arttırdığı, bu duruma bağlı olarak da kan kalsiyum seviyelerinde artışa
sebep olduğu düşünülmektedir (48). Uzun süreli lityum kullanımına
bağlı gelişebilen bu yan etki hiperkalsemi ile seyretmekte ve primer
hiperparatiroidi ile benzer özellikler sergilemektedir. İlaca bağlı gelişen
hiperparatiroidide, hiperkalsemi ve yüksek parathormon düzeyleri
olmasına rağmen primer hiperparatiroididen farklı olarak hiperkalsiüri
yoktur ve serum fosfat düzeyi normal sınırlardadır (48).
Hiperparatiroidi nadir de olsa böbrek taşları, osteopeni, osteoporoz,
hipertansiyon, dehidratasyon, peptik ülser, kas güçsüzlüğü, kalpte ritim
bozukluğu ve böbrek işlevlerinde bozulma gibi ciddi sonuçlara yol
açabilmektedir (38). Nefrotoksik bir etki saptanamamış olmamakla
birlikte yüksek plazma kalsiyum düzeylerinin böbrek işlevlerini bozduğu
bilindiğinden (48), uzun dönem etkileri hakkında daha ayrıntılı
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (6).
İzlem sırasında kan kalsiyum düzeyinde hafif yükselme (3mmol/L
altı) görülmesi halinde olguların yakın takibi, 3 mmol/L’nin üstünde olan
veya klinik bulgular gözlenen olgularda lityumun kesilmesi önerilmektedir.
Ancak depresif belirtilerin şiddeti nedeniyle lityum kesilemediği olgularda
sinakalset uygulaması ile olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Sinakalset,
lityumun CaR’ü antagonize etmesini engellemektedir ve serum kalsiyum
ve PTH düzeylerinde lityuma bağlı gelişen yükselmeyi ortadan kaldırır
(21, 49). Benzer şekilde lityuma bağlı hiperparatiroidi gelişmiş ve
paratiroidlerin cerrahi olarak çıkarılmasına rağmen hiperkalsemik olan
başka bir bipolar hastada da sinakalset ile hiperkalsemi kontrol altına
alınabilmiştir (50).
Lityumdan başka tedavi seçeneği olmayan veya primer
hiperparatiroidisi olan hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir. Cerrahi
müdahalenin yapıldığı olgularda işlem sonrasında da ilaca bağlı kalsiyum
artışı görülebildiğinden operasyon sonrası lityumun yeniden başlanması
halen tartışmalı bir konudur (5).
Lityuma bağlı gelişen hiperkalseminin genel popülasyona göre 6-10
kat artış gösterdiği göz önüne alındığında hastaların uzunlamasına
izleminde kan kalsiyum ve PTH düzeylerinin takibi önemlidir (12,
48). Lityum tedavisi planlanan hastaların ilaç başlanmadan ve ilaç
başlandıktan altı ay sonra kan kalsiyum düzeylerinin ölçülmesi, izlem

204

TIP VE SAĞLIK BILIMLERI ÇALIŞMALARI

sırasında yükselme saptandığı takdirde PTH düzeyinin araştırılması
gerekmektedir. Tedaviye başlamadan önce semptomatik primer
hiperparatiroidi saptandığı takdirde lityum başlamak yerine tedavide
alternatif bir duygudurum düzenleyici düşünülmelidir (51).

4. Böbrek İşlevleri Üzerine Etkileri
Lityumun tamamı glomerüllerden filtre edilir ve yaklaşık %80’i proksimal
tübülden geri emilir. Kalan kısım ise Henle kulbundan ve distal tübülden
geri emilirken çok küçük bir kısım toplayıcı kanallarda birikir (5).
Lityum sıklıkla tübül işlevleri üzerine olan etkisiyle açıklanan nefrojenik
diyabetes insipidus tablosuna yol açar. Lityumun glomerül işlevleri ve
bununla ilişkili olarak böbrek yetmezliğine yol açma riski ise yeterince
aydınlatılamamış, tartışmalı bir konudur (52).

4.1. Tübüler İşlevler Üzerine Etkisi
Uzun süreli lityum tedavisi böbreğin konsantrasyon yeteneğini bozarak
poliüri ve susuzluk hissi gibi yan etkilerin ortaya çıkmasına neden
olur (52). Tübüler konsantrasyon yeteneğindeki azalma ortalama
%15 düzeyindedir ve uzun süreli lityum kullanan hastaların %5073’ünde ortaya çıkar (52). Bu durum, hastaların büyük kısmında ilacın
bırakılmasıyla kısa sürede düzelir. Hastaların %20’sinde ise klinik açıdan
belirgin ve geri dönüşümsüz diyabetes insipidus tablosu ortaya çıkar (7,
53). İdrarı konsantre etmeye bağlı ortaya çıkan semptomların şiddeti
lityum tedavisinin süresi ile korelasyon göstermektedir (54). Hastaların
yaklaşık %40’ı nefrojenik diayabetes insipidus tablosu nedeniyle günlük
işlevlerini sürdürmekte güçlük yaşamaktadır (52).
Glomerüller üzerindeki aydınlatılamamış etkisinin aksine, lityumun
tübüler işlevleri ne şekilde etkilediği ve diyabetes insipidus tablosuna
yol açtığı görece daha iyi aydınlatılmıştır. Olası mekanizmalardan biri
lityumun toplayıcı tübüllerde ADH’nin reseptörüne bağlanmasını
engelleyerek G proteininin aracılık ettiği adenilat siklaz yolağını
baskıladığı, diğer taraftan doğrudan adenilat siklaz inhibisyonuyla
cAMP oluşumunu engellediği yönündedir. Sonuçta protein kinaz aracılı
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fosforilasyon gerçekleşemediğinden akuaporinlerinler hücre yüzeyine
taşınamaz ve toplayıcı tübülden su emilimi sekteye uğrar (55). Nefrojenik
diyabetes insipidus oluşumuna yönelik ileri sürülen bir diğer mekanizma
ise epiteliyal sodyum kanallarının (ENaC) işlevinin bozulması esasına
dayanır; buna göre lityum kullanımı ile birlikte, sodyum geri emiliminde
önemli rol oynayan, toplayıcı kanalların kortikal ve dış medullar
kısımlarında ENaC’nın iki alt biriminde down-regülasyon meydana gelir
(56). Böbrek konsantrasyon yeteneğini gösteren başlıca parametreler
maksimal idrar osmolalitesi ve 24 saatlik idrar hacmidir. Tübüler işlevlere
yönelik çalışmaların önemli bir kısmında lityumun maksimal idrar
osmolalitesinde bir azalmaya ve 24 saatlik idrar hacminde artışa yol
açtığı gösterilmiştir. İzlem çalışmalarının çoğunda ise tübüler işlevlerdeki
bozulmanın zaman içinde ilerleyici nitelikte olmadığı ve konsantrasyon
yeteneğindeki bozulmanın belirgin olarak tedavinin ilk yıllarında ortaya
çıktığı sonucuna varılmıştır (6).
Nefrojenik diyabetes insipidus varlığı araştırılırken, günlük idrar
miktarı ve susamanın sorgulanması klinisyene fikir verebilir, öte yandan 24
saatlik idrar toplanması ve idrar osmolalitesinin tayini değerlendirmenin
daha objektif olmasını sağlar. Nefrojenik diyabetes insipidus tablosunda
idrar çıkışının 24 saatte >3000 ml olması ve idrar osmalaritesinin <300
mOsm/kg olması beklenmektedir (53).
Tedavide idrar osmolaritesi ve 24 saatlik idrar takibi, sıvı alımının
kontrolü, yavaş salınımlı tabletlere geçilerek lityumun tek dozda alınması
ve potasyum tutucu diüretiklerin (amilorid) kullanılması önerilmektedir
(55). Distal tübüle etki eden kullanılabilecek bir diğer diüretik
hidroklorotiaziddir ancak etkinliği konusunda kanıtlar sınırlıdır (53).
Lityum kullanımı ile daha az sıklıkta ortaya çıkan ve böbrek
yetmezliğine sebep olan bir diğer patoloji kronik tübülointerstisyel
nefrittir. Hastalığın şiddeti tedavinin süresi ve alınan kümülatif lityum
dozu ile ilişkili bulunmuştur (52). Lityuma bağlı son dönem böbrek
yetmezliği olan hastaların böbrek biyopsilerinde, nefron atrofisi ve
interstisyel fibrozis ile karakterize kronik tübülointerstisyel nefrit ve bazı
hastalarda kortikal ve medüller kistler görülür (52).
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4.2. Glomerüler İşlevler Üzerine Etkisi
Lityum kullanan bir hastada, lityuma bağlı gelişen glomerüler işlevlerdeki
azalmanın ve uzun vadede renal yetmezlik risk artışının gerçekte ne
düzeyde olduğu yeterince iyi tanımlanamamıştır.
Lityumun GFR ve tübüler işlevler üzerine etkisini araştıran 30
çalışmanın dahil edildiği bir meta-analizde, lityum kullanan hastalarda
ortalama 1 yıllık izlem sonucu GFR’de küçük bir azalma (0-5 mL/dk)
meydana geldiği, 9 vaka-kontrol çalışmasının meta-analizinde de lityum
alan hastaların GFR’lerinin kontrollerinkinden düşük olduğu saptanmıştır.
Lityumla tedavi edilen hastaların GFR lityum almayanlara göre daha
düşük GFR’ye sahip olmalarına rağmen bu durumun ilerleyici olmadığı
bulunmuştur. Bununla birlikte, lityum ile tedavi edilen hastalardan oluşan
bir alt grupta son dönem böbrek yetmezliği gelişmektedir (7). Kimlerde
gelişeceğini tahmin etmek güç olmakla birlikte riskin normal popülasyona
göre 8 kat daha yüksek olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (57).
Riski yordayan özellikleri araştıran bir çalışmada kadın cinsiyetin, uzun
süre lityum kullanımının (15 yıl ve üzeri), yüksek doz kullanımının (1.0
meq/l ve üzeri), tip 2 diyabet, hipertansiyon varlığının, geçirilmiş lityum
intoksikasyonlarının varlığının, başlangıç kreatinin düzeyi yüksekliğinin,
alkol, sigara kullanımının, obezitenin riski arttırdığı tespit edilmiştir (58).
Güncel klinik öneriler, lityum tedavisine başlamadan önce böbrek
işlevlerinin değerlendirilmesi, 6-12 ayda bir düzenli olarak kreatinin
ve GFR değerlerinin takibi, lityum düzeyinin mümkün olan en düşük
koruyucu seviyede tutulması, toksik dozlara çıkmasına izin verilmemesi
önerilmektedir (7).
Ardışık ölçümlerde serum kreatinin düzeylerinin 1.6 mmol/l üzerinde
olması durumunda ayrıntılı değerlendirme için gerekli konsültasyonların
yapılması ve uygun alternatiflerin denenmesi görüşü ağır basmaktadır
(7) Ayrıca serum lityum düzeyini yükselterek intoksikasyona yol açabilen
ilaçlar (tiazid diüretikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
ve non-steroid antiinflamatuar ajanlar gibi) dikkatle kullanılmalı; ciddi
dehidratasyona neden olabilen gastrointestinal sistem hastalıklarında da
lityum düzeyi yakından takip edilmelidir (5).
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5. Sonuç
Lityum, bipolar bozukluğun tüm evrelerinin sağaltımında ilk sıra
seçenekler arasında olmasına karşın çeşitli güvenlik kaygıları ilacın
kullanımını kısıtlamaktadır. Yol açtığı yan etkiler ve çözüm yöntemlerinin
iyi bilinmesi bu kaygıların hafiflemesine ve daha yaygın bir şekilde
kullanılmasına katkı sağlayabilir.
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1. Giriş
Radyoterapi, baş&boyun kanserleri, lenfoma ve merkezi sinir sistemi
vb. tümörlerini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan etkin bir
yöntemdir (1). Radyoterapide temel amaç, tümöre verilebilecek mümkün
olan en yüksek dozu verirken çevresindeki sağlıklı dokuların en düşük
doz almasını sağlamaktır. Bu nedenle tümörün radyasyona duyarlılığı
kadar, çevre normal dokularında radyasyona duyarlılıkları önemlidir.
Baş boyun bölgesi tümörleri, iyonize X-ışınları ile tedavi edildiği zaman
planlanan hedef hacmin bir parçası olmayan beyin sapı, gözler, optik sinir,
hipofiz, tiroid, parotis bezleri gibi sağlıklı dokular radyasyondan sıklıkla
etkilenmektedir (2). Bunun sonucunda etkilenen tiroid dokusunda
Hipotiroidi, Graves hastalığı, adenoma ve karsinom gibi hastalıklar,
radyasyona bağlı sekonder olarak gelişebilir (3). Baş&boyun bölgesine
uygulanan iyonize radyasyonun en önemli yan etkilerinden bir diğeri de
tükrük bezlerinin etkilenmesi sonucunda ortaya çıkan ağız kuruluğudur
(xerostomia) (4). Bu bölgelere uygulanan radyoterapiden sonra meydana
gelen ağız kuruluğu, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen
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ağız içi enfeksiyonlara, diş çürüklerine, tat alma hissindeki azalmalara,
yutma ve konuşma bozukluklarına neden olmaktadır (5).
Gelişen teknolojiye bağlı olarak radyasyon düzleştirici filtrenin
olduğu Flattening Filter (FF) standart lineer hızlandırıcı cihazlarının
yerine; düzleştirici filtrenin kullanılmadığı Flattening Filter Free (FFF)
tabanlı modern radyoterapi cihazları üretilmiştir (6,7). FFF teknolojisi
sayesinde ani yüksek doz hızlarının elde edilmesiyle birlikte uzun tedavi
sürelerinin kısalması ve saçılan radyasyonun az olması sebebiyle çevre
sağlıklı dokulardaki ikincil kanser riskinin azalması bu tedavi tekniğini
üstün kılmıştır (8). FFF tabanlı radyoterapi cihazlarında, yüksek doz hızı
seçeneği kullanılarak, FF tabanlı eski nesil radyoterapi cihazlarına göre
üç-dört kat fazla maksimum doz hızları elde edilmektedir. Bu yüksek doz
hızları seçeneği, tedavi sürelerini kısaltırken başarı oranını arttırmaktadır
(9). Modern radyoterapide, FFF teknolojisi ile yoğunluk ayarlı
radyoterapi (IMRT), hacim ayarlı arc-terapi (VMAT) ve stereotaktik
radyocerrahi (SRS) ve stereotaktik vücut radyoterapi (SBRT) teknikleri
yardımıyla tümörlü dokuya radyoterapi uygulanmaktadır. Yüksek
oranda artan doz hızına rağmen FFF tekniği, hedef hacmin dışındaki
dozu düşürerek sağlıklı dokuların en az doza maruz kalmasını sağlar.
FFF ışınlarının ortalama penumbrasının FF ışınlarına göre daha küçük
olması, alan dışı dozların FFF ışınlarda FF’lere oranla daha az olmasıyla
birlikte saçılan dozlarda azalma ve FFF düzleştirici filtrenin olmaması
ile saçılan radyasyona bağlı olarak ikincil kanser riskini azaltmış olması
gibi durumlar FFF teknolojisinin en önemli dozimetrik avantajlarıdır
(10,11). Fakat bu dozimetrik avantajlara rağmen FFF yüksek enerjili
iyonize X-ışınları kullanılarak, radyoterapi uygulanan tümörlü dokuda
ve çevre sağlıklı dokularda yüksek doz hızının neden olabileceği fiziksel
etkileşmeler sonrası ilgili dokuda bırakacağı hücre hasarının letal ve
subletal radyobiyolojik etkileri hakkında kanıta dayalı bilgiler literatürde
henüz mevcut değildir.
Konvansiyonel FF tekniğinin olduğu düşük doz hızlarında ve
güncel radyoterapi FFF teknolojisi ile yüksek ani doz hızlarındaki
ışınların, farklı hücre hatlarına uygulanarak hücre sağ kalımı üzerinde
doz hızının önemli bir dozimetrik parametre olup olmadığı yönünde
yapılmış birçok karşılaştırılmalı çalışma literatürde mevcuttur. Ancak
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hem tümör dokusunda hem de hipofiz, kiazma, beyin sapı, parotis, tiroid
gibi tümörlü hacmin herhangi bir parçası olmayan sağlıklı dokulardaki
yapacağı fiziksel etkileşmeler sonrası ilgili dokuda bırakacağı hücre hasarı
hakkında yeterli bilgi yoktur.
Ek olarak, serbest oksijen ve nitrojen radikallerine (reactive oxygen
species, ROS) karşı savunma sistemin en önemli parçasını oluşturan
oksidatif stresi azaltarak immünomodülatör (immün yanıtı düzenleme),
anti-inflamatuar ve anti-tümör etkilerine sahip olan Melatoninin, FFF
yüksek ani doz hızında verilen iyonize X-ışınlarının neden olabileceği
sağlıklı dokularındaki radyasyona bağlı DNA kırıklarını önleme ve DNA
hasarının ilerleyişinin yavaşlatılmasındaki etkinliği bir çok çalışmada
gösterilmiştir (12,13). Melatonin, radyasyona bağlı doku hasarlarını
önlemesindeki etkinliği birçok çalışmada gösterilmiş olmasına rağmen
teknolojisi ile ani yüksek doz hızlarında çevre sağlıklı dokularda meydana
radyasyona bağlı doku hasarlarını önlemedeki etkinliğini kanıtlayan
çalışmalara literatürde henüz rastlanılmamıştır.

2. Konu ve Kapsam
Kanser, günümüzde hasta sağ kalımını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde
azaltan hastalıklardan biri olma özelliğini korumaktadır. Genel tedavi
yöntemi olarak cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yaklaşımları koordineli
bir şekilde uygulanmaktadır. Radyoterapi, halen kanser tedavisinde en çok
başvurulan tedavi yöntemlerinden biri olup, kanser hastalarının yaklaşık
%60’ı tedavilerinin belirli bir aşamasında radyoterapi görmektedir.
Baş&boyun kanserli vakaların radyoterapisinden sonra beş yıl boyunca
hastaların yaşam kalitesi değerlendirildi ve hastalar, gırtlak (glottic),
nazofarenks ve diğer baş-boyun kanserleri olarak üç gruba ayrıldı. Bu
çalışmamın sonunda hastaların yaşam kalitesi açısından ağız kuruluğu,
tüm gruplarda en önemli yan etki olarak tespit edildi (14).
Görülme sıklığı ve ölüme yol açması nedeniyle baş&boyun
kanselerinin oluşması ve ilerlemesinin önlenmesi amacıyla modern
radyoterapi tekniklerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Son
yıllarda radyoterapi kliniklerinde sıklıkla tercih edilen, IMRT, VMAT,
SBRT ve SRT gibi modern radyoterapi cihazlarında yeni kullanıma
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giren bir yöntem olan FFF ani yüksek doz hızları metodu ile hem uzun
tedavi sürelerini azaltmak hem de hastaya verilen doz açısından çok daha
iyi dozimetrik sonuçlar elde edilmesi mümkün olmuştur. FFF yüksek
ani doz hızlarının kullanıldığı modern radyoterapi teknikleri ile tümör
bölgesine letal (öldürücü) dozu kontrollü ve kesin bir şekilde verirken,
hedeflenen hacmin dışında kalan sağlıklı doku ve hücre hasarlarını
mümkün olduğunca azaltarak tedavi edilmektedir. Ancak, verilen bu
radyasyon dozlarının hem tümör dokusunda hem de parotis, tiroid gibi
tümörlü hacmin herhangi bir parçası olmayan çevre sağlıklı dokularda
yapacağı fiziksel etkileşmeler sonrası ilgili dokuda bırakacağı hücre
hasarının sonuçları, radyobiyolojik açıdan literatürde tam olarak henüz
ortaya konamamıştır.

1.1. Radyoterapinin Biyolojik Etkileri
Hücredeki tüm moleküller, iyonlaştırıcı radyasyondan zarar görebilmekle
beraber, en çok hücrenin bölünmesi ve gelişimi ile ilgili genetik bilgileri
taşıyan DNA molekülleri etkilenir. Biyolojik bir ortamda geçen
iyonlaştırıcı radyasyon, fiziksel, fizikokimyasal, biyokimyasal ve biyolojik
evre sonucu oluşabilecek, iyonlaştırıcı radyasyon ile canlı sistemler
arasındaki etkileşimler ve bunların sonuçları literatürde tartışma
konusudur.
İyonize radyasyon DNA›ya zarar verir ve hücreyi apoptoza
yönlendirir. DNA›ya yapılan bu ölümcül hasar ya radyasyonun direkt
iyonlaştırıcı etkisi ya da indirekt iyonizasyon ile oluşabilir; serbest
oksijen radikallerinin suyun iyonlaştırılması sonucu meydana gelir (15).
İyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkileri esas olarak, su ayrışması ile
üretilen süperoksit radikalleri (O2-), hidroksil radikalleri (OH-) ve hidrojen
peroksit (H2O2) dahil olmak üzere ROS tarafından kaynaklanmaktadır.

1.2. Radyokoruyucu Ajanlar ve Melatonin
Kanser araştırmalarının temel hedeflerinden biri olan; kanserin
daha etkili ve güvenli bir şekilde tedavi edilmesi için yüksek dozlarda
uygulanan radyoterapinin, toksik etkilerinden sağlıklı dokuları koruyucu
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ve radyasyonun tümörlü dokularda etkinliğini arttırıcı yeni yöntemler
öngörülmektedir (16). Radyoduyarlılığı artıran tedavi yöntemleri
için antihipoksik tedaviler; radyasyondan koruyucu tedaviler için ise
radyasyon koruyucu farmasotiklerin kullanımları araştırılmaktadır. Tüm
bu yaklaşımlardaki temel hedef, tümörlü dokudaki hipoksik ortamın
giderilmesi veya çevre dokulardaki iyi oksijenlenen normal dokuları
korumaktır. Çünkü dokulardaki oksijenlenme durumu, radyasyonun
biyolojik etkinliğini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesidir.
Serbest radikaller ile antioksidanlar arasındaki dengenin korunması,
organizmanın hayati fonksiyonlarını sürdürmesi açısından oldukça
önemlidir. Serbest oksijen radikalleri araştırmacılar tarafından kabul
edilen baş ve boyun bölgesi üzerine radyoterapiye takiben ağız kuruluğu
mukozit gibi yan etkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Antioksidanların etki mekanizmalarında süpürücü etki (serbest oksijen
radikallerini etkileyerek onları tutma veya çok daha zayıf yeni bir
moleküle çevirme işlemi), bastırıcı etki (serbest oksijen radikalleriyle
etkileşip onlara bir hidrojen aktararak aktivitelerinin azaltılması veya
inaktif şekle dönüştürülmesi), onarıcı etki (serbest oksijen radikallerinin
oluşturdukları hasarın onarılması) ve zincir kırıcı etki (serbest oksijen
radikallerini kendilerine bağlayarak zincirlerini kırıp fonksiyonlarını
engelleyici etki) olmak üzere özellikleri vardır.
Radyasyon, etkilenen dokudan ve hücrelerde reaktif oksijen
türlerinin (ROS) salınmasına neden olur ve biriken ROS, lipitler ve
proteinler gibi makromoleküllere saldırır. Dokudaki yüksek ROS
seviyeleri, kemokinlerin, sitokinlerin ve endotel lökosit adezyon
moleküllerinin artmasına yol açar ve sonuç olarak bir enflamatuar yanıt
kaskadı aktive edilir (17). Radyasyonun zararlı etkisi, serbest radikallerin
ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretiminden kaynaklanır. ROS,
özellikle hidroksil radikalleri, membran lipit peroksidasyonuna, hücre
proteinlerinin oksidasyonuna, deoksiribonükleik asit (DNA) sarmalında
ve hücre ölümüne neden olur.
Melatonin, epifiz bezi tarafından üretilen güçlü bir antioksidan
hormon ve endojen hidroksil radikal temizleyicisidir. Melatonin ve
metabolitleri güçlü antioksidanlardır. Serbest radikallerin doğrudan
atılması da dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar yoluyla oksidatif stresi
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azaltırlar. İlk olarak, melatonin seçici ve etkili bir şekilde bir elektron
vererek-kopararak yüksek derecede reaktif oksidanları detoksifiye eder.
Melatonin ayrıca antioksidan enzimlerin ekspresyonunu artırarak ve
pro-oksidan enzimleri baskılayarak mitokondriyal homeostazı ve gen
regülasyonunu arttırır (18,19). Ek olarak Melatonin, süperoksit dismutaz
ve glutatyon peroksidaz gibi endojen antioksidan enzimleri destekleyerek
hücreleri savunur.

1.3. Radyoterapide FF ve FFF Işınları
Gelişen teknolojiye bağlı olarak modern radyoterapi cihazlarında, uzun
tedavi sürelerini azaltmak için lineer hızlandırıcı cihazının başlığındaki
FFF teknolojisi ile ani yüksek doz hızları elde edilmiştir. FFF yüksek
ani doz hızlarının kullanıldığı IMRT, VMAT, SRS ve SBRT gibi
modern radyoterapi teknikleri, tümör bölgesine letal (öldürücü) dozu
kontrollü ve kesin bir şekilde verirken, hedeflenen hacmin dışında kalan
sağlıklı doku ve hücre hasarlarını mümkün olduğunca azaltarak tedavi
etmektedirler. Kliniklerde hastalara uygulanan bu modern radyoterapi
teknikleri, 3-boyutlu konformal radyoterapiye (3D-CRT) göre doz
dağılımı, doz uyumu, doz kapsaması ve sağlıklı dokuların gereksiz doz
maruziyeti açıdan oldukça üstündür. Ancak IMRT, VMAT, SBRT ve
SRS gibi modern radyoterapi tekniklerinde, yüksek ışınlama süresi
monitor unit (MU) yüzünden doz verme süreleri, 3D-CRT’ye göre
oldukça uzundur. Bu modern radyoterapi tekniklerinin radyobiyolojik
avantajları literatürde tartışma konusu olmasına rağmen yüksek MU
yüzünden bu tekniklerin tümör kontrolünü azalttığı yönünde herhangi
bir şüphe klinik kanıt olarak gösterilmemiştir. Bununla birlikte FFF
teknolojisi ile radyoterapide verilen fiziksel radyasyon dozlarının hem
tümör dokusunda hem de parotis, tiroid gibi tümörlü hacmin herhangi
bir parçası olmayan sağlıklı dokulardaki yapacağı fiziksel etkileşmeler
sonrası dokuda bırakacağı hücre hasarının radyobiyolojik sonuçları,
literatürde tam olarak henüz ortaya konamamıştır.
Kanser tedavisinde radyoterapi amaçlı kullanılan yüksek enerjili
X-ışınları, tümör dışı alanda normal doku yaralanması olarak adlandırılan
hasarlar oluşturmaktadır.Akut ve kronik yönde çeşitli semptomlarla kendini
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gösteren bu etkilerin indirgenmesinde çeşitli sentetik radyoprotektif
ajanlar geliştirilmiştir (20,21). Melatonin gibi radyoprotektif ajanlar,
iyonize radyasyonun sebep olacağı normal doku hasarını indirgeyen
sentetik ve doğal serbest radikal indirgeyicileridir (22). Radyasyon
ışımasını takiben hücrede serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin
oluşması ve serbest radikalleri indirgeyen özellikteki antioksidanların
kullanımıyla yapılmış deneysel çalışmalarda antioksidanların, DNA
üzerinde iyonizan radyasyonun oluşturduğu oksidatif hasarı indirgediği
bilinmektedir. Normal doku üzerindeki radyasyon yaralanmaları, serbest
radikallerdeki artış ve buna bağlı oksidatif stresle biyokimyasal olarak
kısa süre içerisinde kendini göstermektedir. Histolojik değişikliklerin
gözlenmesi tedaviyi takip eden günler, haftalar, aylar hatta yıllar içerisinde
gözlenmeyebilir. Bu anlamda histolojik olarak doku üzerindeki hasarın
mikroskobik olarak ortaya çıkış süresi dokudan dokuya ve uygulanan
ışınlama protokolüne göre değişiklik göstermektedir.
Canlı doku üzerinde yüksek enerjili iyonize X-ışınlarının kullanılması
sırasında moleküler oksijenin varlığı, o sistemi hipoksik (düşük oksijen)
koşullara oranla radyasyona daha duyarlı hale getirir. Bununla beraber,
oksijen belli bir radyobiyolojik etkinin ortaya çıkması için gerekli dozu
azaltır. Melatonin, radyasyona bağlı doku hasarlarını önlemesinde birçok
çalışmada mevcuttur. Arıcıgil ve ark. iyonize radyasyona bağlı tiroid
ve parotis dokusu gibi sağlıklı dokularda meydana gelebilecek hücre
hasarlarını tamir etmede kullanılan melatonin, güçlü bir antioxidant
hormon olduğu ve tükrük bezi ve tiroid gibi dokularda, radyoterapiye
bağlı serbest oksijen radikallerinin hücre hasarlarını önlemede ve normal
doku yapısını korumada etkili olduğu yapılan çalışmada göstermişlerdir
(23). Karaer ve ark. ratlarda iyonize radyasyon hasarına karşı tükrük bezi
üzerine melatoninin koruyucu etkisi incelendi ve melatoninin iyonize
radyasyona karşı tükrük bezi hasarlarında önemli bir koruyucu etkiye
sahip olduğu vurgulandı (24). Tüm bu bulgular ışığında, melatoninin
kanser tedavisinde muhtemel etkilerinin olduğu ve konu dahilinde
yapılacak olan her türlü çalışmanın onkoloji alanında çok değerli olduğu
anlaşılmaktadır. Radyasyona bağlı doku hasarlarını önlemesinde, serbest
oksijen ve nitrojen radikallerine (reactive oxygen species, ROS) karşı
savunma sistemin en önemli parçası olup oksidatif stresi azaltarak
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immünomodülatör (immün yanıtı düzenleme), anti-inflamatuar ve antitümör etkilerine sahip olduğu bilinmektedir. Melatonin, tükrük bezi,
üriner mesane, akciğer ve kan dolaşımı gibi vücudun değişik organlarında
radyasyona bağlı doku hasarlarını korumada etkinliği kanıtlanmıştır
(25). Aynı zamanda melatonin, radyasyona karşı normal doku yapısını
korumada önemli bir role sahip olduğu bu çalışmalarda gösterilmiştir.

1.4. Literatür Özeti
Konvansiyonel FF ve güncel radyoterapi teknolojisindeki FFF yüksek
ani doz hızlarındaki ışınların, farklı hücre hatlarına uygulanarak doz
hızının, hücre sağ kalımı üzerinde önemli bir dozimetrik parametre olup
olmadığı yönünde birçok çalışma literatürde mevcuttur. Sorensen ve ark
lineer hızlandırıcıdaki yüksek ani doz hızlarının hücre sağ kalımına olan
etkisini incelediler ve V79 ve FaDu (DD) hücre hatlarına 56MU/min,
112 MU/min ve 338 MU/min üç farklı doz hızlarında 1-10Gy arasında
radyasyon uygulanarak doz yanıt eğrilerini oluşturdu. Her iki hücre
hattında da radyobiyolojik etkileşimler ve hücre sağ kalımı üzerine FFF
linak yüksek ani doz hızlarının etkili olmadığını vurguladı (26). Lohse
ve ark. kanser hücre sağ kalımı üzerine yüksek doz hızı FFF ışınlarının
etkisini incelediler. İki farklı glioblastoma hücre hattına farklı doz hızları
kullanarak 5Gy ya da 10Gy ile tedavi ettiler ve FFF ışınlarının, standart
FF ışınlarından daha fazla glioblastoma hücre hatlarının azalmasında
etkili olduğunu vurguladılar. FFF ışınlarının radyobiyolojik etkisi
incelendiğinde, ışınlama süresinden ziyade doz hızının daha önemli bir
dozimetrik parametre olduğu gösterilmiş ve doz hızının kanser hücre
hattını etkileyen önemli bir faktör olduğu kanıtlanmıştır (27). King ve
ark. FFF teknolojisi ile yapılan radyoterapi tedavilerinin radyobiyolojik
etkilerini inceledikleri çalışmalarında, DU-145 prostat ve H460 küçük
hücre dışı akciğer hücre hatlarının FFF 6MV iyonize X-ışınları ile
tedavi ettiler ve toplam hasar davranışlarında iki hücre hattında da hücre
sağ kalımının, ani yüksek doz hızına bağlı olmadığını gösterdiler (28).
Verbakal ve ark. FFF yüksek doz hızı ve FF konvansiyonel doz hızı
ışınlamalarında hücre sağ kalımlarını karşılaştırdılar ve astrocytoma
D384, glioma T98 ve akciğer karsinom SW1573 hücre hatları tek doz
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12Gy ve fraksiyone 2Gy (D384) ve 3Gy (SW1573) ile tedavi ettiler.
FF 6MV enerji 600MU/min ve FFF 10MV enerji 2400MU/min doz
hızlarında hücre hatlarına radyasyon verdiler. Tüm hücre hatlarında hem
FF hem de FFF yüksek doz hızlarında sağ kalım açısından anlamlı fark
gözlemediklerini belirttiler (29). Ling ve ark. eksternal radyoterapide doz
hızını etkileyen parametreler olarak, serbest oksijen radikalleri, normal
ve tümör dokuları için subletal hasar tamiri ve radyasyona maruz kalan
dokulardaki erken ve geç etki farklılıkları (α/β) gibi durumlara bağlı
olduğunu vurguladılar (30). Yapılan tüm bu çalışmalarda FFF yüksek ani
doz hızları, farklı tümör hücre hatlarına uygulanarak tümör hücre sağ
kalımı üzerinde yüksek doz hızlarının, radyobiyolojik olarak önemli bir
dozimetrik parametre olup olmadığı araştırılmıştır. Kanser tedavisinde
tümörlü dokunun yok edilmesi kadar sağlıklı dokunun korunması da
yaşamsal işlevler açısından büyük önem arz etmektedir.

2. Sonuç
Sonuç olarak, FFF tekniği ile radyoterapi tedavi kararı alınmadan önce hem
kanserli hem de sağlıklı doku ve hücrelerin maruz kalacağı radyasyonun
göz önünde bulundurularak, sadece fiziksel radyoterapi dozunun değil aynı
zamanda oluşacak radyobiyolojk yanıtın da hesaba katılmasının mutlak
gerekliliğinin hasta açısından önemli olduğunun ve bu tedavi tekniğine
hasta bazlı olarak karar verilmesi gerektiğinin düşünülmektedir.
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1. GİRİŞ
Diyabet, kronik ve yıkıcı bir hastalık olan ve patogenezine katkıda bulunan
artan oksidatif stresin olduğu çok yönlü bir metabolik bozukluktur.
Tamamlayıcı bir terapötik yaklaşım olarak antioksidanların kullanımına
ilişkin bir çok çalışma yapılmaktadır. Mitokondriyal biyoenerjetik
reaksiyonlarda önemli bir rol oynayan doğal olarak oluşan bir ditiol
bileşiği olan alfa lipoik asit, diyabetik komplikasyonları yönetmede bir
antioksidan olarak büyük ilgi görmüştür. Lipoik asit, reaktif oksijen
türlerini ortamdan temizlemekte, metal iyonlarını şelatlar ve C vitamini, E
vitamini ve glutatyon gibi diğer antioksidanların oksitlenmiş formlarının
seviyelerinin düşüşünü engellemektedir. Aynı zamanda, Nrf-2 aracılı
antioksidan gen ekspresyonu ve peroksizom proliferatörü ile aktive
olan reseptörler tarafından düzenlenen genlerin modülasyonu yoluyla
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antioksidan savunma sistemini güçlendirmektedir. ALA, nükleer faktör
kappa B’yi inhibe eder ve iskelet kaslarında AMPK’yi aktive eder, bu
da çok sayıda metabolik sonuca neden olur. Tüm bu fonksiyonlar, lipoik
asidin, çoğu yakın zamanda ortaya çıkarılan birden fazla mekanizma
ile hareket ettiğini göstermektedir. Bu derlemede, lipoik asidin bilinen
biyokimyasal özelliklerini kısaca özetleyip ve ardından diyabetik
komplikasyonlarda rol oynayan oksidatif mekanizmaları ve lipoik asidin
bu reaksiyonları iyileştirebileceği mekanizmaları inceledik. Lipoik asit
takviyesinin en net faydasının diyabetik nöropatisi olan hastalarda olduğu
görülmektedir bununla birlikte lipoik asidin, çoğu yakın zamanda ortaya
çıkarılan birden fazla mekanizma ile hareket ettiğini gösterilmiştir.

2. ALFA LİPOİK ASİT VE DİYABET
Alfa-Lipoik Asit (ALA) en küçük organizmalar olan mikroorganizmalardan
en karmaşık yapıya sahip olna insanlara kadar bütün canlı organizmalarda
özellikle mitokondrideki enerji metabolizmasında görev alan ve literatürde
önemli bir antioksidan özelliği taşıyan; 1,2- dithiolan-3-pentanoik asit
ve 6,8-dithio-oktanoik asit şeklinde adlandırılan bir moleküldür (1, 2).

2.1. Alfa lipoik asidin tarihçesi
Alfa-Lipoik Asit ile ilgili 1930’lu yıllarda ilk çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır. 1937’de yapılan çalışmalarda bazı mikroorganizmaların
gelişimleri için patatesten elde edilen yoğun alfa lipoik asit potato
growth factor olarak adlandırılmıştır. Biyoteknolojinin gelişimine bağlı
olarak 1951 yılında karaciğerden bi izole edilmiş ve alfa lipoik asit olarak
literatüre geçmiştir (2, 3).

2. 2. Alfa lipoik asidin genel özellikleri ve
kaynakları
Doğal bir kofaktör olan ALA, bakteriler ve insanlar gibi birçok canlı
organizmada sentezlenip, insanlarda özellikle karaciğer tarafından
sentezlenmektedir (4). Alfa Lipoik Asit memelilerde başta karaciğer olmak
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üzere böbrek dokusunda, beyin sinir hücrelerinde, ince bağırsak epitel
dokusunda ve tüm kas dokusunda bulunmaktadır. İleri canlı organizma
dokularında 5-25 nmol/g civarında bulunan lipoik asidin büyük bir kısmı
proteinlere bağlı olarak bulunur, dışardan takviye olarak alınan miktarlar
serbest halde bulunabilir (5). Lizin aminoasidine bağlı (lipolizin) halde
bulunan ALA’nın büyük bir kısmı besinlerle lipoamid içeren enzimlerden
elde edilmektedir. Karaciğer, böbrek ve kalp lipolizin açısından zengin
hayvan dokularıdır. Lipolizin açısından zengin bitkisel kaynaklar ise;
ıspanak, brokoli ve domates, bezelye, bürüksel lahanası ve pirinçtir (3, 6).
Oral LA alımının potansiyel biyokimyasal ve terapötik etkileri, ancak
biyoyararlanımı, doku birikimi ve metabolik etkilerinin görülmesiyle
anlaşılabilir. Hücrelerin proteine 
bağlı olmayan LA’yı taşımak,
kullanmak ve salgılamak için aktif sistemleri sürdürdüğü açık bir şekilde
vurgulanmıştır.

2.3. Alfa lipoik asidin yapısı ve formları
Okside formu yapısında iki sülfür atomu ve bir karboksilik asit grubu
bulunduran ALA, redükte formda dihidrolipoik asit (DHLA) şeklinde
bulunmaktadır. Alfa-Lipoik asitin okside ve redükte formları organizmada
aktivite göstermekte olup DHLA’nın lipofilik özelliği ve daha küçük
yapıda olmasından dolayı biyolojik olarak daha aktiftir (3, 7)(Şekil 1).

Şekil 1. ALA ve DHLA’nın moleküler yapıları
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Alfa-Lipoik Asidin R-α-lipoik asit ve S-α-lipoik asit olmak üzere
iki ayrı enantiyomeri vardır. Bu iki form aynı sayı ve pozisyonda atom
içeriyor olmalarına rağmen molekül yapılarında atomlarının farklı
düzenlemelerine sahiptirler. İzomer olan R ve S formları bulunmaktadır.
S-enantiyomer R-enantiyomerden 28 kat daha yavaştır (8) (Şekil 2).

Şekil 1. ALA ve DHLA’nın moleküler yapıları

2.4. Alfa lipoik asidin fonksiyonları
Alfa-Lipoik Asidin insan vücudunda metabolik proseslerde koenzim
olarak görev almakta ve antioksidan özellik göstermektedir.
Lipoik asit; enerji metabolizmasında α-ketoglutarat dehidrogenaz, dallı
zincir α-ketoasit dehidrogenaz, pirüvat dehidrogenaz gibi mitokondriyal
enzimlerin kofaktörü olarak çok önemli bir yere sahiptir (9). Pirüvat
dehidrogenaz komplekslerinin dihidrolipoil transasetilaz subünitine (E2)
spesifik lizin -amino grubu ile alfa lipoik asidin karboksilik grubu amid
bağı ile kovalent olarak bağlanır. Aynı zamanda ALA glisin dekarboksilaz
kompleksinin H proteinine de bağlanarak glisin cleavage sistemin bir bileşeni
olarak glisinin reversible oksidasyonunu katalize etmektedir (10, 11).
Lipoik asitin antioksidan fonksiyonları; C ve E vitaminlerinin
rejenerasyonu, indirgenmiş glutatyon, serbest radikalleri uzaklaştırma,
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süperoksit dismutaz ve katalaz enzimlerinin aktivitesini arttırma, lipit
peroksidasyonuna karşı koruma, gen ekspresyonu, metal şelasyonu, kolin
asetiltransferaz aktivasyonu ile asetilkolin üretimini arttırmak, moleküler
hasar onarımı, hücre içi sinyal iletim yollarını etkileyerek anti-inflamatuar
özellik göstermek şeklindedir (2, 4, 11).

2.5. Alfa lipoik asidin antioksidan özellikleri
Alfa Lipoik Asidin kimyasal reaktivitesi esas olarak ditiolan halkası
tarafından sağlanır. Oksitlenmiş (LA) ve indirgenmiş (DHLA) formları
standart bir indirgeme potansiyeline sahip güçlü bir redoks çifti oluşturur.
Bu durum DHLA’yı en güçlü doğal olarak oluşan antioksidanlardan
biri yapar. Aslında, hem LA hem de DHLA’nın çeşitli reaktif oksijen
türlerini temizleme yeteneğine sahip olduğuna dair kanıtlar vardır. Hem
LA hem de DHLA, hidroksil radikallerini ve hipokloröz asitlerine
karşı savaşabilir (12). LA ayrıca singlet oksijeni de sonlandırabilir ancak
Lipoik asit hidrojen peroksite karşı aktif değildir , LA ve özellikle
DHLA, hipokloriti temizleyerek protein karbonil oluşumunu önleme
yeteneğine sahiptir. Ayrıca DHLA, diğer endojen antioksidanları (örn.
C ve E vitaminleri) yeniden üretiyor gibi görünmektedir ve süreçte çeşitli
formlara çevrilerek serbest radikalleri nötralize etme gibi antioksidan bir
özelliğe sahiptir (1).
Antioksidan özellikler değerlendirilirken; serbest radikalleri
temizleyebilme spesifitesi, diğer antioksidanlar ile etkileşim durumu,
metallerle şelat oluşturması, absorbsiyon yeteneği, biyolojik yararlılığı ve
hücredeki konsantrasyonu, gen ekspresyonuna etkileri, oksidatif hasarı
onarabilmesi, molekülün membran veya akuöz fazda lokalize olabilme
durumu değerlendirilmektedir (13). İdeal bir antioksidan bu kriterlerin
tümünü sağlamalıdır. Lipoik asit bu özelliklerinden dolayı “ideal”, “eşsiz”
ve “evrensel antioksidan” olarak tanımlanmaktadır (13-15).
Diyetle ya da supplement olarak alınan ALA hızlı bir şekilde
absorbe edilmektedir. Kan-beyin bariyerini geçebilmekte ve birçok
dokuya dağılmaktadır(16). Genelde antioksidan bileşiklerin sadece
indirgenmiş formları antioksidan özellik göstermesine rağmen rağmen
(örn: redükte glutatyon), ALA’nın her iki formu da (hem okside hem
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de redükte) kuvvetli antioksidanlar olarak özellik göstermektedir
(13). Başlıca endojen antioksidan olan glutatyon düzeyini ALA,
hücreleri stimüle ederek arttırmaktadır. Primer hücre içi antioksidan
olan glutatyon, tiyol grubunun önemli bir üyesi olup serbest radikal
deaktivatörüdür. Glutatyonun hızla tükendiği ağır metalleri ayırmada ya
da oksidatif stresin yüksek olduğu durumlarda glutatyon eksikliği ortaya
çıkabilmektedir. Glutatyon eksikliği; düşük diyetsel protein alımında,
diyabetes mellitus, karaciğer hastalıklarında, katarakt, HIV(insan immün
yetmezlik virüsü) enfeksiyonunda, respiratuar distres sendromunda,
kanser ve idiyopatik pulmoner fibroziste yüksek oranda görülmektedir
(1, 3, 17). C vitamini, E vitamini, glutatyon ve koenzim Q gibi çesitli
antioksidanları aktif formlarına dönüştürüp yeniden oluşturmaktadır
(18). Geçiş metal iyonlarıyla şelat yapma yeteneğine sahip olan ALA;
arsenik, kadmiyum, kursun, civa gibi toksik metallerle çözünmeyen
kompleksler oluşturabilmektedir. ALA ve DHLA’nın şelasyon yaptıgı
geçiş metalleri; Pb+2, Cu+2, Zn+2, Mn+2, Cd+2, Co+2, Hg+2, Fe+3/Fe+2,
Ni+2 şeklindedir (19). Oksidatif strese neden olan gibi çeşitli radikallere
karşı ALA ve DHLA antioksidan olarak görev yapmaktadır. ALA;
mantar zehirlenmesi ve metal toksisitesinin tedavisinde kullanılmaktadır.
Bununla birlikte iskemi-reperfüzyon hasarında, diyabetes mellitus,
katarakt oluşumunda, HIV aktivasyonunda, nörodejenerasyon ve
radyasyon hasarında ve çeşitli oksidatif stres durumlarında yararlı olduğu
ortaya konulmuştur(20).

2.6. Alfa lipoik asidin metabolizması
Alfa Lipoik Asit oral olarak alındığında büyük bir kısmı sindirim
sisteminde absorbe edilmekte ve karaciğer metabolizmaya uğradığı
ilk yerdir. Kan beyin bariyerini kolaylıkla herhangi bir sağlık sorunu
olmadan aşabilmektedir (21). İncebağırsakta hızlı bir şekilde emilerek
karaciğere gelen ALA hücre içinde DHLA’ye dönüştürülmektedir. En
aktif formu bu formudur. Bu dönüşümde NADH veya NADPH’nin yanı
sıra, dihidrolipoil dehidrogenaz ve GSH-redüktaz enzim aktiviteleri de
etkilidir. ALA’nın her iki formu oksidasyona uğrayabilmekte oksidasyona
uğramayan kısımları idrar ile atılmaktadır. Besinlerle birlikte alındığında
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biyoyararlılığının azaldığı görülmüştür bu nedenle yemeklerden 30 dk
önce veya iki saat sonra tüketilmesi önerilmektedir (6, 7, 16).

3. ALFA LİPOİK ASİT VE DİYABETTEKİ ROLÜ
Diyabet, dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olmaya devam eden
kronik bir metabolik bozukluktur. İnsülin sekresyonu ve/veya insülin
etkisindeki mutlak veya göreceli eksiklikler ile karakterizedir ve kronik
hiperglisemi ve karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması bozuklukları
ile ilişkilidir. Diyabetteki metabolik düzensizliklerin bir sonucu olarak,
hem makro hem de mikro vasküler işlev bozukluklarını içeren çeşitli
komplikasyonlar gelişir. Birçok çalışma, diyabetes mellitusun (tip 1 ve 2)
artan serbest radikal oluşumu ve azalan antioksidan potansiyel ile ilişkili
olduğunu ve bunun da hücre bileşenlerinin oksidatif hasarına yol açtığını
göstermiştir. Diyabette oksidatif stresin doğrudan kanıtı, plazma ve idrar
F2-izoprostan gibi oksidatif stres belirteçlerinin yanı sıra nitrotirozin
ve süperoksit radikallerinin plazma ve doku seviyelerinin ölçülmesiyle
sağlanır. Diyabette enzimatik olmayan, enzimatik ve mitokondriyal yollar
dahil olmak üzere birçok oksidatif stres kaynağı vardır (15, 22).
Oksidatif stresin enzimatik olmayan kaynakları, glikozun oksidatif
biyokimyasından kaynaklanır. Hiperglisemi, glikoz OH radikalleri
üretmek için otooksidasyona uğradığından ROS oluşumunu doğrudan
artırır. Ek olarak, glikoz proteinlerle enzimatik olmayan bir şekilde
reaksiyona girerek amadori ürünlerinin gelişmesine ve ardından gelişmiş
glikasyon son ürünlerinin (AGE’ler) oluşumuna yol açar. ROS, bu işlem
sırasında birden çok adımda oluşturulur. Hiperglisemide, poliol (sorbitol)
yolu yoluyla artan glikoz metabolizması vardır, bu da aynı zamanda artan
üretim ile sonuçlanır (22).
Mitokondriyal seviyede hiperglisemi kaynaklı oluşumun, diyabetteki
oksidatif stres kısır döngüsünün ana itici gücü olduğu düşünülmektedir.
Endotel hücreleri klinik olarak ilgili hiperglisemik koşullara maruz
kaldığında artan ROS üretimi (özellikle ) vardır. Hiperglisemik koşullar
altında hızlandırılmış glikoliz yoluyla artırılmış piruvat üretiminin
mitokondriyi doldurduğu ve bu nedenle solunum zincirinde Kompleks
II seviyesinde oluşum ürettiği düşünülmektedir (23, 24).
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Diyabet ile ilişkili kronik komplikasyonların gelişiminin altında yatan
mekanizmalar, ister mikro ister makrovasküler olsun, glisemik kontrol
ile ilişkilidir. Bununla birlikte, oksidatif stres, insülin direnci belirteçleri,
düşük dereceli inflamasyon belirteçleri, dislipidemi, hipertansiyon
gibi diğer birçok faktör bu komplikasyonlara katkıda bulunabilir veya
bunlarla doğrudan ilişkiye sahip olabilir. DM ile ilişkili komplikasyonlar,
DM’nin kendisi kadar çok faktörlü olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda,
oksidatif strese bağlı hipergliseminin DM’nin gelişmesinde olduğu
kadar, buna bağlı komplikasyonların gelişmesinde de giderek daha
önemli olduğu düşünülmektedir (25). Bu ikili ilişki, oksidatif strese bağlı
hiperglisemi, birkaç hücre içi süreçten sorumlu olan sinyal yolaklarında
modifikasyonları indükleyebilir. Bu süreçlerin bazıları insülin direnci,
bazıları insülin gen ekspresyonunun azalması ve sonuç olarak beta
hücreleri tarafından insülin sekresyonunun azalmasıyla sonuçlanan
insülin sinyal yolunun inhibisyonu ile ilgilidir. Ayrıca, şu anda bu ilişkiyi,
yakın zamanda tarif edildiği gibi genetik transkripsiyonun veya baskının
aktivasyonu ile sonuçlanan epigenetik modifikasyonlarla ilişkilendiren,
genetik transkripsiyonu durduran güçlü kanıtlar vardır. Alfa-Lipoik
Asitin Tip 1 ve Tip 2 diabetes mellitus (DM) ve ilişkili anormallikleri
açısından tedavisine ilişkin olumlu etkiler gösterilmiştir. T1DM’de
(IDDM), beta hücrelerinin harabiyeti, insülin sekresyonunun kaybına
neden olurken, T2DM’de (NIDDM) periferik dokuların insülin direnci
en büyük problemdir (13, 14, 26).

3.1. İnsülin direnci ve alfa lipoik asit
Alfa-Lipoik Asitin insülin direnci alanında terapötik potansiyeli
bulunmaktadır (11). T2DM’li hastalarda günde 600 mg oral ALA
kullanılarak yapılan dört haftalık plasebo kontrollü bir öglisemik glikozkelepçe çalışmasında, insülin uyarılmış glikoz atımında plaseboya kıyasla
%27’lik bir artış gösterilmiştir. Obez, normal vücut ağırlığına sahip olan
bireyler ve diyabetik bireylerde 6 hafta boyunca yapılan 1200 mg/gün
ALA takviyesinin plazma pirüvük asit ve laktik asit seviyesini azalttığı,
insüline karşı duyarlılığını artırdığı görülmüştür. Yine aynı çalışmada tip
2 DM’li hastalara 4 haftalık alfa lipoik asit desteği ile insülinin glikoz
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seviyelerine etkisi kontrol grubunda müdahale grubuna oranla daha
düşük bulunmuştur. Güçlü bir antioksidan olan ALA, insülin ile uyarılmış
glikoz atılımını artırarak, enflamatuar sitokinleri inhibe ederek ve ROS
üretimini azaltarak insülin direncini azaltmada güvenli bir alternatif
olarak etki göstermektedir (3, 27).
Alfa-Lipoik Asitin bir başka önemli etkisi, hipotalamusta ve periferik
dokularda AMP ile aktive olan protein kinaz (AMPK) üzerine olan
etkisidir. AMPK, hücrede bir yakıt sensörü olarak işlev görür ve AMP:
ADP oranındaki artışla hücresel enerji tükendiğinde aktive olur. İskelet
kasında AMPK aktivasyonu, glukoz alımını ve yağ asidi oksidasyonunu
artırarak insülin duyarlılığını arttırmaktadır. Bunu, GLUT-4’ün plazma
zarına translokasyonu yoluyla insülinden bağımsız bir şekilde glukoz
taşınmasını sağlayarak gerçekleştirmektedir. İskelet kası içindeki
trigliserit birikimindeki azalma ile insülin duyarlılığı da artmaktadır.
Bu, AMPK fosforilasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkar ve böylece
asetil-CoA karboksilaz 2’nin (ACC-2 veya β) etkisizleştirilmesi,
malonil-koenzim A’da (malonil-CoA) bir azalmaya neden olur. Azalan
malonil-CoA böylece uzun yağ zinciri asit oksidasyonunda bir artışa
neden olur. Ayrıca AMPK metformin ve peroksizom proliferatör ile
aktive olan reseptörler (PPAR) gama agonistleri gibi oral hipoglisemik
ajanların etkilerine de aracılık etmektedir. Son olarak, ALA, hipotalamik
AMPK aktivitesini azaltarak ve besin alımını azaltmakta ve böylece in
vivo olarak vücut ağırlığında düşüşe neden olarak güçlü obezite önleyici
etki göstermektedir (28, 29).

3.2. Diyabetik retinöpati ve nöropati tedavisinde
ALA’nın kullanımı
Alfa lipoik asidin, altı aylık zayıf metabolik kontrolden sonra iyi
kontrolün yeniden tesis edildiği bir modelde sıçanlarda retinal
mitokondri biyogenezini değerlendirmek için kullanılmıştır. ALA
takviyesi olmayan ve zayıf glisemik kontrol altındaki hayvanlarda, sitraz
sentaz ekspresyonunda azalma (mitokondri fonksiyonel bütünlüğünün
bir belirteci), azalmış sayıda mitokondri ve artan sayıda hücresiz kapiller
ile retinal mitokondri biyogenezinde bir düzensizlik gözlenmiştir. Ayrıca,
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bu çalışmada, DM’nin indüklenmesinden hemen sonra hayvanlarda
ALA’nın eklenmesi, yukarıda bahsedilen değişikliklerin çoğunu
önlemiştir. Başka bir deneysel çalışmada, diyabetik hayvanlarda ALA ile
tedavi, diyabetik retinada oksidatif stres, NfKB aktivasyonu ve vasküler
endotelyal büyüme faktörü belirteçlerini azaltmıştır (30, 31).
Diyabetli bireylerde yüksek kan glukozuna bağlı olarak polyol yolu aktive
olmakta, glikozillenmiş son ürünlerin artışına bağlı olarak reaktif oksijen
türevleri artmaktadır. Oksidatif stress artışı olarak tanımlanan bu durum
diyabetik komplikasyonların oluşumunda önemli mekanizmalardan biridir.
Diyabetik hastalarda en sık görülen komplikasyon diyabetik nöropatidir.
Diyabetik nöropati, çoğunlukla ilerleyici ve yıkıcı bir şekilde karşımıza
çıkmakta ve dejeneratif bir hastalık olarak görülmektedir. Diyabetik
nöropati tedavisinin en önemli tedavisi kontrollü hiperglisemidir. Diyabetik
nöropatide Lfa lipoik asit takviyesinin motor sinir koordinasyonunu
iyileştirdiği ve periferal sinir sistemini iskemiye karşı çok güçlü bir şekilde
koruduğu görülmüştür. Alfa Lipoik Asit Diyabetik Nöropati Çalışması’nda
3 hafta boyunca 600 mg/gün lipoik asit desteğinin nörolojik bozulma
skorunu anlamlı şekilde iyileştirdiği belirlenmiştir. Lipoik asidin retinopati
üzerindeki etkilerinin incelendiği bir çalışmada; R- lipoik asitin lens
üzerinde opaklaşma ve kalınlaşmayı önlediği, lens üzerinde antioksidan
aktivite sağlayarak lensin onarımını sağladığı görülmüştür. Alfa lipoik
asidin kan glikozu ve insülin hassasiyeti üzerindeki olumlu etkisinin 600
mg/gün’lük dozda optimal düzeydeyken bu dozunun üzerine çıkıldığında
herhangi bir farklılık görülmemiştir (32, 33).
Doğal bir antioksidan olan ALA, glikolizi sitrik asit döngüsüne
bağlayan piruvat dehidrojenaz ve a-keto-glutarat dehidrojenaz gibi
oksidatif metabolizmanın mitokondriyal enzimlerinin bir kofaktörüdür.
ALA ve indirgenmiş formu DHLA, farklı hücre içi sistemlerde,
antioksidan koruma, metal iyonlarının şelasyonu, vitamin C, E ve
glutatyon gibi diğer antioksidan ajanların rejenerasyonu gibi çok çeşitli
eylemlerle sonuçlanan birçok biyolojik fonksiyona sahiptir. Ayrıca
ALA/DHLA, insülin, nükleer faktör kappa B (NFkB), nitrik oksit
sentezi ve hücresel apoptoz gibi çoklu sinyal iletim yollarında da görev
yapabilmektedir. Ayrıca ALA/DHLA, her ikisi de birçok alt sistemde
anahtar enzim olan protein kinaz C ve AMPK’nin ekspresyonunu
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doğrudan veya dolaylı olarak modüle edebilmektedir. Yukarıda bahsedilen
tüm eylemler, ALA/DHLA’ya yalnızca reaktif oksijen ve nitrojen
türlerini süpürücüsü ile ilgili değil, aynı zamanda glikozun yıkımı,
iltihaplanma, tümörijenez, endotelyal işlev, iştah düzenlemesi ve bilişsel
işlev ile ilgili bazı özellikleri vardır. Bugüne kadar, bu eylemlerin çoğu,
geniş bir aralıkta ALA dozunun kullanıldığı in vitro ve in vivo olarak
deneysel çalışmalarda ele alınmıştır. Örneğin, kullanılan dozun, klinik
olarak kullanılan olağan oral ALA dozu ile ulaşılan fizyolojik dozdan
daha büyük olduğunu da düşünebiliriz. Ayrıca bu çalışmaların çoğunda
hangi tip ALA’nın kullanıldığı iyi tanımlanmamıştır. Son olarak, tüm
bu deneysel verilerin insan çalışmalarına çevrilmesi daha fazla araştırma
yapılmasını gerektirmektedir (33, 34).

3.4. Toksik etkileri ve kullanım dozu
Günlük besin alımına ek olarak alınan takviye ticari olarak satılan
ürünlerde 50-600 mg arasında ALA içermektedir. Yapılan bir çalışmada
günlük olarak 600-2400 mg/gün alınan miktarın güvenli doz aralığı
olduğu saptanmıştır. Alfa lipoik asidin çeşitli formlarının etkinliğinin
farklı olduğu belirtilmiştir.Tiamin eksikliği olan sıçanlarda intraperitoneal
olarak verilen düşük dozların ölümcül olduğu görülmüştür. Ancak tiamin
eksikliğinin giderilmesi ile ALA takviyesinin yan etkileri azaltılmıştır. Aşırı
doz alımına bağlı olarak zehirlenmelere nadir rastlanmaktadır. Diyabetik
hastalarda günlük 600 mg’ın güvenilir bir doz olduğu bildirilmiştir
(35). Alfa lipoik asit kullanımına bağlı olarak çok düşük düzeylerde
deri reaksiyonları, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal etkiler gibi yan
etkiler görülmüştür. ilaç etkileşimi olabileceği düşünüldüğünden düzenli
ilaç kullanımı olan bireylerin kullanıma dikkat etmesi gerekmektedir.
Gebelik veya laktasyonda kullanımı ile ilgili yeterli kanıt olmadığı için
önerilmemektedir (36).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Alfa lipoik asit, özellikle diyabette beta hücre yıkımını önler, glukoz
kullanımını ve antioksidan etkileri ile diyabetik nöropati gibi diyabetik
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komplikasyonların gelişimini yavaşlatmada özellikle yararlı olabilmekte.
Artan oksidatif stres ve diyabette aktive olan inflamatuar yolaklar için
artan kanıtlar göz önüne alındığında, terapötik paradigmaların ALA
gibi bileşiklerin kullanımı yoluyla bu süreçleri hedeflemek için değişmesi
gerekebilmektedir. Şimdiye kadar, ALA’nın klinik kullanımına ilişkin en
güçlü kanıt, LA uygulamasının diyabetle ilişkili polinöropatileri önemli
ölçüde iyileştirdiğini gösteren çift kör, plasebo kontrollü çalışmalardan
elde edilmiştir. Bununla birlikte, retinopati ve katarakt gibi diyabetle ilişkili
diğer komplikasyonların potansiyel terapötik rollerini değerlendirmek
için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu bildirilmiştir.
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1.Giriş
İshal, olağan bağırsak alışkanlığındaki değişiklikler sonucu dışkının
(gaitanın) miktarı, kıvamı veya dışkılama sayısındaki artışlar olarak
tanımlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ishali, bir günde normalden
daha sık (üçten fazla) ve sulu dışkılama olarak tanımlamıştır. İshal,
tüm dünyada yaygın olmakla birlikte az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde, özellikle çocukluk çağının en önemli morbidite ve mortalite
sebeplerinden biridir (1-4). DSÖ’ye göre, her yıl yaklaşık bir buçuk
milyon çocuk ishalden etkilenmekte ve beş yaş altı çocuk ölümlerinin
nedenleri arasında ikinci en büyük ölüm nedeni ishaldir (5,6). Birleşmiş
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, beş yaş altı
çocuklarda en önemli mortalite nedenlerinden bir tanesi ishaldir ve her
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gün 1300’den fazla beş yaş altı çocuk ya da yılda yaklaşık 480.000 çocuk
ishal nedeniyle ölmektedir (5,7).
İshal, beş yaş altı çocuklarda malnütrisyon, dehidratasyon, elektrolit
dengesizliği, ateş, metabolik asidoz, sepsis, konvülsiyon, şok, hemolitik
üremik sendrom gibi durumlara yol açabilmektedir (8).
İshal nedenleri arasında beslenme alışkanlıklarında yapılan
değişiklikler, hijyen yetersizliği ve bağırsak başta olmak üzere vücudun
herhangi bir bölgesinde meydana gelen enfeksiyonlar yer almaktadır
(9-11). Bu enfeksiyon etkenleri arasında intestinal protozoonlar da
önemli bir yer tutmaktadır (12).
Paraziter enfeksiyonlar, konak ile parazit arasındaki ilişkide çeşitli
etmenlere bağlı olarak, asemptomatik klinikten, şiddetli kronik ishale
kadar değişen klinik özellikler gösterebilir. İntestinal parazitler, bağışıklık
sistemi sağlam çocuklarda nadiren kronik ishale sebep olurken, bağışıklık
sistemi yetersiz çocuklarda sıklıkla kronik ishale neden olurlar (12,13).

2. Çocuklarda İshal ve İshalin Önemi
Dışkılamanın sayısı, miktarı ve kıvamı göz önünde bulundurularak ishalin
tanımı yapılmaktadır. İshal, DSÖ’ye göre bir günde üçten fazla normalden
daha sık ve sulu dışkılama olarak tanımlanır (1,2). İshal; gaitanın
yumuşak olması, normalden farklı olması, sayısının fazla olması olarak
da tanımlanmaktadır (3,8,14). En kabul gören tanımı ise; sayı ve miktarı
ne olursa olsun konulduğu kabın şeklini alan dışkılamadır. İshal, bağırsak
hareketlerinin normalden farklı çalışması ile su ve tuz emilim şeklinin
bozulması ve dışkı miktar ve sayısının artmasıyla değişebilmektedir (15).
Kişilerin yaşına göre dışkılama sayısı ve dışkının özellikleri
değişiklikler göstermektedir. Yeni doğan döneminde sık sulu dışkılama
ya da sadece emziren bebeklerde günlük 3 ile10 defa, büyüdükçe 12
ayından sonra günlük dışkı sayısı azalarak 2-6 defaya kadar düşebilir
(16). Bebekler günde 5-10 gr/kg kadar sulu dışkı yaparlar. Üç yaşa kadar
günlük dışkı miktarı giderek azalır ve 1-3 yaştan sonra erişkin düzeyine
ulaşır (17).
Enfeksiyonların yanı sıra temiz su ve sanitasyonun yetersiz olması
ishalin başlıca nedenlerindendir (18). Güvenli içme suyunun kullanımı,
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yeterli sanitasyon ve hijyeninin sağlanması ile ishaller azaltılabilir. Bebek
emziren annelerin ishal olması bebeğinde ishal olması anlamına gelir
(14). Annelerin el yıkamaya ve hijyene dikkat etmesi, ishalin oluşma
riskini %40’a kadar azaltmaktadır (19).
İshal, beş yaş altındaki çocuklarda pnömoniden sonra ikinci en çok
ölüm sebebidir (2,9). DSÖ’ye göre; ishal nedeniyle her yıl beş yaş altı
yaklaşık 525.000 çocuk ölmektedir (14).
İshal sebebiyle sıvı kaybeden bebek ve çocuklarda kusma, ateş, deri
turgorunun azalması, müköz kuruluk, aşırı idrar yapma, kilo kaybı,
büyüme ve gelişim geriliği görülür. Aşırı sıvı kaybı nedeniyle elektrolit
dengesizliği sonucu şok tablosu, metabolik asidoz ve böbrek rahatsızlıkları
görülebilir. Kronik ishal devam ederse kronik böbrek yetmezliği tablosu
da gelişebilir (8,19).
İshal sebebiyle aşırı sıvı kaybı sonucu dehidratasyon ve damar içi
sıvı yetersizliği gelişebilir (8,15). Ağır ishalde 40 °C’yi bulan ateş, hızlı
nabız, hiperkapni, sıvı elektrolit dengesizliği ve konvülsiyonlar meydana
gelebilir (8,19).

2.1. İshalin Sınıflandırması
2.1.1. Akut İshal
Akut enterit veya akut gastroenterit olarak da adlandırılan akut ishaller,
ani başlayan ve 14 günden kısa süren ishaller olarak bilinir. On dört
güne kadar süren ishaller akut ishal olsa da akut ishaller çoğunlukla yedi
gün içinde sonlanır. Akut ishalde, dışkıda kan yoktur ancak aşırı sıvı
kaybından dolayı ölüm riski yüksektir. Genellikle enfeksiyöz kaynaklı
olsa da enfeksiyon harici sebeplere bağlı olarak akut ishalin meydana
gelmesi mümkündür. Metabolik bozukluklar, mide bağırsak emilim
bozukluğu, antibiyotik kullanımı, kanser hastalıkları gibi sebepler
bağırsak çalışmasını bozarak akut ishallere sebep olabilirler. Beş yaş altı
çocuklarda sık görülen akut ishaller özellikle 0-24 ay arası çocuklarda
mortalite sebebi olabilir (9,14,20).
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2.1.2. Persistant İshal
Ani olarak başlayan ve 14 günden daha uzun süren ishal olarak
tanımlanmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde beş yaş altı çocuklarda
ishallerin %3-20›si persistant ishal olarak görülmektedir. Akut ishalde
mikroorganizmaların bağırsak duvarına yapışması sonucu bağırsak
hareketlerinin bozulması ve iyileşmesinin gecikmesi, su ve tuzların
emiliminin yavaşlaması, eser elementler ve A-B grubu vitaminlerin
emiliminin bozulması persistant ishal sebepleri arsında sayılabilir. Ayrıca
bazı mikroorganizmalar da persistant ishale sebep olabilir. Gelişmekte
olan ülkelerde persistant ishallerin yılda yaklaşık %15’i ölümle
sonuçlanmaktadır (14,21).

2.1.3. Kronik İshal
İshalin 3-4 haftadan daha uzun devam etmesi kronik ishal olarak kabul
edilebilir. Kronik ishalli çocuk ve beklerde genellikle büyüme ve gelişme
geriliği görülür (9,21). Kronik ishalli bebeklerde inek sütü alerjisi, 3-6
yaş çocuklarda irritable bağırsak sendromu ve laktoz intoleransı meydana
gelebilir (9).
İnce bağırsak mukoza bozuklukları veya ince bağırsakta meydana
gelen anatomik bozukluklar kronik ishale neden olabilir. İlaçlara,
kemoterapiye, enfeksiyonlara ve oral beslenmeye bağlı olarak ya da uzun
süren açlıktan sonra kronik ishal gelişebilir (21).

2.2. İshalin Etiyolojisi
Özellikle 6-24 aylık çocuklarda; dış dünyayla temasın artması ile
besin hijyenine dikkat edilmemesi ve yanlış beslenme alışkanlıkları
sonucu ishaller fazlaca görülür. Çocuklarda ve bebeklerde ek besinlere
başlanması 6-20 aylar arası dönemde daha çok görülür. İshal, özelikle
çocuklarda bağırsak enfeksiyonlarına bağlı çok sık meydana gelmektedir.
Temizlik ve kişisel hijyenin az olduğu, yetersiz ve dengesiz beslenmeye
bağlı ishaller artmaktadır (9-11).

ÇOCUKLARDA İSHALİN ÖNEMİ VE İSHALE

247

2.2.1. Beslenme Bozuklukları
Süt çocuklarında yapılan beslenme hataları ishal oluşumunu
kolaylaştırabilir. Çocuğa aşırı derecede gıda ve sıvı yüklemesi ishale yol
açar. Yeni gıdaya geçişler de gastrointestinal bozukluğa neden olabilir
(22).

2.2.2.Besin Zehirlenmesi
Besin zehirlenmesine neden olan en önemli etkenler bakterilerdir.
Bir mikroorganizma veya onun toksinleri ile bulaşmış bir yiyeceğin
yıkanmadan yenilmesi sonrası hastalık belirtilerin meydana gelmesi
sonucu besin zehirlenmesinden söz edilebilir. Bulantı, kusama, yüksek
ateş, kanlı ya da normal ishal, karın ağrısı, gelişirse besin zehirlenmesi
düşünülebilir. Ayrıca aynı yiyecek ve içeceği içen çok fazla çocuk ve bebekte
aynı belirtiler meydana gelirse yine besin zehirlenmesi düşünülebilir (9).

2.2.3. Antibiyotiklere Bağlı İshaller
Antibiyotikler normal bağırsak florasının dengesini ve işlevini bozarak,
patojen mikroorganizmaların çoğalmalarına sebep olup, bağırsak
mukozası üzerine alerjik ve toksik etki ederek bağırsak yapısını ve işlevini
değiştirip ishale neden olurlar (9).

2.2.4 Sistemik Enfeksiyonlar
İnce bağırsak enfeksiyonlarının sebep olduğu ishallerde genellikle dışkı
sulu, yeşil ya da açık sarı renkte ve kötü kokuludur. Kalın bağırsakta ishale
sebep olan mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar da ise, dışkı
az fakat mukuslu ve kanlıdır (8,21).
Çocuklarda akut ishal olgularının çoğunda enterik enfeksiyonlar
sorumludur. Özellikle iki yaş altındaki çocuklarda enterik enfeksiyonların
%60-80’ninden virüsler sorumludur (23).
İshale en sık neden olan ve hastane yatışı gerektiren virüsler rotavirüs
ve adenovirüslerdir. Çocukluk çağındaki ishallerin %60’ından ve viral
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ishal nedenlerinin yaklaşık %50’sinden rotavirüs sorumludur. Rotavirüs
fekal-oral yolla bulaşır. En sık 0-24 aylık bebekleri etkiler. Rotavirüste
korunmada, anne sütünün rolü önemlidir. Ebeveynlerin ya da bebek
bakıcılarının ellerini iyi yıkaması ve bebek bezleri değiştirilirken hijyene
dikkat edilmesi alınabilecek en önemli önlemdir (14,19,24).
Adenovirüsler, sıklıkla dışkıdan bulaşan bir solunum yolu hastalığı
etkenidir. Hastalığın meydana gelmesi sonucu gaitada fazla miktarda
bulunur. Gaitanın etrafa bulaşması ile yayılım mümkündür. 0-1 yaş
bebeklik döneminde rotavirüsten sonra ikinci en büyük hastalık
etkenidirler (25,26).
İshalin %20-30’u bakterilerden kaynaklanmaktadır. İshale en sık
neden olan bakteriler sırasıyla Esherishia coli, Salmonella, Campylobacter
jejuni ve Shigella’dır (19).

3. İshale Neden Olan İntestinal Protozoonlar
3.1. Entamoeba histolytica
Entamoeba histolytica, insan amoebiasisine neden olan ve dünya çapında
parazit kaynaklı ölümlerin en önemli üç etkeninden biri olmaya devam
eden protozoon bir parazittir. E. histolytica’nın trofozoit, prekist, kist,
metakist ve metakistik trofozoit formları vardır. Trofozoit formda
parazit aktif yalancı ayaklarla (psödopod) hareket eder, beslenir ve ikiye
bölünerek çoğalır. Sitoplazması ektoplazma ve endoplazma olarak iki
kısma ayrılır. Ektoplazma parmak gibi ince psödopodlar salar ve amip
bunlarla oldukça hızlı yer değiştirir. Trofozoit çekirdeği parazit canlı iken
fark edilmez, ancak tespit edilip boyanan preparatlarda karyozomu ortada
olan ve karyozom ile çekirdek zarı arasındaki linin iplikleri üzerinde her
biri aynı kalınlıkta olan kromatin taneciklerinin bulunduğu çekirdek
yapısı görülür (27-31).
Trofozoitin apotojen olarak kabul edilen bağırsak boşluğu şekli
ve potojen olup dokuların içine yerleşen doku şekli vardır. Doku şekli
dokuları eritici form olup endoplazmasında alyuvarlar bulunur. Bazı
hallerde dokularda yerleşen trofozitler tekrar bağırsak boşluğu şekline
döner. Doku içerisinde trofozoit kist formuna dönüşemez. Bağırsak
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boşluğundaki trofozoit ise yaşam döngüsünün devamı için önce prekist
forma ve daha sonra kist duvarının oluşmasıyla kist formuna dönüşür.
Kist formu çekirdek bölünmesi geçirerek iki çekirdekli ve daha sonra dört
çekirdekli kistleri oluşturur. Dört çekirdekli kistlerde glikojen vakuolleri
bulunmaz ve kromatoid cisimcikler belli bir süre sonra kaybolurlar (2731).
Enfeksiyon dışkıyla dış ortama atılan dört çekirdekli kistlerin
yiyecek, içecek veya bulaşlı ellerle yutulması sonucu gerçekleşir. Kistler
mide lümeninden ilerleyerek terminal ileuma gelir. Burada kist duvarı
tamamen açılır ve dört çekirdekli metakistik form oluşur. Metakistik
formda çekirdek bölünmesi ve daha sonra stoplazma bölünmesiyle
birlikte sekiz adet metakistik trofozoit oluşur. Bu küçük trofozoitler
kolona yerleşerek patojen veya sığıntı olarak yaşamını sürdürecek olan
trofozitlere dönüşür (27-31).
Entamoeba histolytica insanın kalın bağırsağında, yüzeyde ve bez
kriptlerinde sığıntı bir hayat sürdürerek mukoza, bakteriler ve gıda
artıkları ile beslenebilir veya patojen olarak dokulara saldırabilir.
Kalın bağırsaktan başka ince bağırsağın son kısmında ve apendikste
rastlanabilir. Trofozoitler yüzey proteini olan lektin aracılığıyla kolon
epitel hücresindeki galaktoz ve N-asetil galaktozamine (GalNAc) yapışır.
Epitele yapışan parazitin dokuya saldırması sonucu dokuda ödem,
fibrin oluşumu, nekroz ve erime görülür. Parazitler mukozayı geçerek
submukozada yanlara yayılır. Nekroz nedeni ile kılcal damarlar açılır
ve kanama başlar. Submokozadaki trofozoitler venlerden veya periton
boşluğundan geçerek karaciğere varabilir. Karaciğer dışında akciğer,
beyin, testis, safra kesesi ve deri gibi organlara da yerleşebilir (32-35).
Enfeksiyon bağırsakta sessiz kalabilir veya değişik şiddette kolit
veya dizanteri şeklinde klinik bulgu verebilir. Amipli dizanterinin
komplikasyonları yerel peritonit, amipli apandisit, bağırsak kılıflanması,
mesane-sigmoid fistülü, daralma, amipli anüs granulomu ve vaginaya
yayılma sayılabilir (32-35).
Akut amoebiasiste hastalık dizanteri belirtileriyle seyredebilir. Başlangıç
genel olarak sinsidir, karında ağrılarla birlikte ishal belirir. Dışkı normalliğini
kaybeder ve içinde sümük ve kan vardır; hasta ıkıntı ile günde 5-10 defa
dışkılar. Dışkı pis kokabilir, kırmızı veya esmer renkte kan ve bazen ölmüş
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doku parçaları bulunur. Bağırsak amoebiasisi genellikle kronik seyreder.
Kronikleşen amoebiasiste hastalık bazen hiçbir belirti vermez, bazen kolit
ve sindirim bozukluğu şeklinde belirti verir. Bu nedenle amoebiasis bütün
kalın bağırsak hastalıklarını taklit edebilir. Hastalarda bazen kabızlık ve
bazen sürgün görülür. Hastalığın seyrinde ara sıra şiddetlenme görülür. Böyle
vakalarda içinde kan ve sümük bulunan sürgünler görülür. Hasta zayıflar,
iştahı bozulur. Hasta bazen kendiliğinden iyileşir, bazen ise gittikçe zayıflar
ve eklenen infeksiyon ve komplikasyonlar sonucu ölür. Çekum amoebiasisi
bazen apendisit belirtileri verebilir. Amoeboma, bağırsak amibiasisinde
özel bir şekildir. Amip granülomları bağırsakta tümör şeklinde hissedilirler.
Bunlar çekum, transvers kolon, sigmoid veya rektumda bulunan sert yapılı
oluşumlardır. Bunlar bazen kronik invaginasyona sebep olurlar. Bağırsak
amoebiasisi shigellosis ile birlikte bulunabilir. Bağırsak amoebiasisinde
kanama, delinme, peritonit, apendisit, yerel apseler ve anüs civarında deri
ülserleri görülebilir (27,32-35).
Bu amip, birçok insanda dokulara geçmeden bağırsak boşluğunda
çoğalır. Hastalığın oluşunda insanın direnci, etkenin sayısı ve virülensi
önemlidir. İnsanın direncini kıran etmenler hastalığı kolaylaştırır.
Kortikosteroid tedavisi enfeksiyonu hızlandırır ve karaciğer apsesine yol
açar. Karaciğerde yer yer çoğalır, küçük nekroz bölgelerine sebep olur
(32-35).
Tanı için dışkı, rektum kazıntı materyali, apse materyali, biyopsi
ve otopsi materyali kullanılabilir. Bir hastada mikroskobik olarak amip
bulunmadığını bildirmek için 3-5 gün arayla en az üç defa alınan dışkı
örneklerinin incelenmesi gerekir.Direkt mikroskobik bakıda E.histolytica’yı
diğer Entamoeba türlerinden ayırmak çok zordur. Trofozoit içerisinde
fagosite edilmiş eritrositlerin olması E. histolytica olarak değerlendirilse
de son zamanlarda E. dispar trofozitlerinin de eritrosit fagosite ettiği
bildirilmiştir. Bu nedenle sadece mikroskobik inceleme ile E. histolytica
tanısı koymak güvenilir bir sonuç değildir. Serolojik ve moleküler testler
kullanılarak Entamoeba türleri birbirinden ayırt edilebilir. Günümüzde
rutin tanıda, dışkıda E. histoliytica adezin antijenin varlığını saptayan
ticari ELİSA kitleri kullanılmaktadır (29, 36-38).
Amoebiasis enfeksiyonlarında semptomatik hastaların yanı sıra bulaş
zincirini kırmak için asemptomatik olup taşıyıcı olan hastaların da tedavi

ÇOCUKLARDA İSHALİN ÖNEMİ VE İSHALE

251

edilmesi gerekmektedir. Tedavide etkenin yerleşim yerine göre faklı ilaç
veya ilaç kombinasyonları kullanılmaktadır. Amipli dizanteriye karşı
5-nitroimidazol türevleri kullanılabilirken en çok metronidazol tercih
edilmektedir. Metronidazolün hamilelerde ve karaciğer yetmezlikli
hastalarda kullanılması tavsiye edilmez. Karaciğer amoebiasisinde,
seknidazol tek toz olarak tercih edilmektedir (36,39).

3.2. Giardia intestinalis
Giardia intestinalis (Giardia lamblia veya Giardia duodenalis) insanlar
ve çeşitli memeli konakçıları enfekte edebilen kamçılı protozoon bir
parazitidir. Yaşam döngüsünde konak içerisinde çoğaldığı trofozoit
ve enfeksiyöz form olan kist formları vardır. Trofozoitler ortadan
ikiye bölünmüş armuda benzer. Ventralde konağın bağırsak çeperine
yapışmasından sorumlu bir emici disk, emici disk bölgesinde iki çekirdek,
dört çift blefaroplast ve ön, yan, ventral ve posterior konumda dört kamçı
vardır. Çekirdekçiği santraldedir (40-42).
Kist yapısı oval şekilli olup sert bir duvara sahiptir. Median cisim, kamçı,
çekirdek ve diğer hücre organel kalıntıları kist içerisinde bulunmaktadır.
Yeni oluşan kistte iki, olgun kistte dört çekirdek bulunmaktadır. Kist
yapıları dezenfektanlara kısmen dirençlidir ve çevrede stabil olarak
kalabilir (40-43).
Giardia türlerinin yaşam döngüsü basittir ve trofozoit-kist-trofozit
olarak devam eder. Enfeksiyöz kistlerin doğrudan veya dolaylı olarak
yutulması sonucu fekal-oral yolla bulaşır. Yaklaşık 10 kistin alınmasıyla
enfeksiyon gerçekleşebilir. Kuluçka süresi, kistlerin alınmasından sonra
9 ila 15 gün arasında değişir. Kistler duedonumda ekskistasyon sonucu
açılır. Trofozoitler, bağırsak epiteline bağlanarak çoğalmaya başlar (44).
Gelişmekte olan ülkelerde, yılda yaklaşık 300 milyon enfeksiyonun
meydana geldiği tahmin edilmektedir. Bu bulaşıcı hastalığın
özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek insidansı nedeniyle,
G. intestinalis, dünya çapında beş yaş altı çocukların ölüm nedenleri
arasında ikinci sırada yer alan ishalli hastalıkların en sık görülen
etkenlerinden biridir (5,6,42,45).
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İnsanlarda ve hayvanlarda deneysel enfeksiyonlar, trofozoitlerin ince
bağırsak mukozasının yüzeyinde veya lümende yerleştiğini göstermiştir.
Trofozoitler emici diskleri ile bağırsak epitel hücreleri yüzey proteinleri
olan lektin veya anneksinlere yapışarak patojenik mekanizmayı başlatırlar.
Emici disk ile enterositler arasındaki etkileşim, mikrovilluslarda lezyonlar
oluşturur. İyonik hücre dengesinin bozulması ve bağırsak peristaltik
hareketlerinin artmasına bağlı olarak ishal meydana gelir. Ayrıca epitel
hücreleri arasındaki sıkı bağlantılarda (Zonula Occludens) meydana
gelen değişiklikler sonucu bağırsak geçirgenliği de artar (44).
Her yaştaki insanı etkileyen ve halk sağlığı açısından ciddi risk
oluşturan giardiasisin patojen etkileri genellikle gelişmekte olan ülke
insanlarında, endemik bölgelere seyahat eden turistlerde, bağışıklık
sistemi bozuk olan kişiler ve okul öncesi çocuklarda yaygın görülmektedir
(46,47).
Giardiasis asemptomatik veya semptomatik olabilir. Semptomatik
olgular kötü kokulu ishal, yemek yeme ile şiddetlenen karın ağrısı, gaz,
iştahsızlık ve kilo kaybı ile karakterizedir Kronik giardiasisli hastalarda
kabızlık veya yağlı ishal dönemleri vardır. Hastalarda emilim bozukluğu
ve laktaz eksikliği görülebilir. Kronik giardiasis enfeksiyonlarında A ve
B12 vitamini eksikliği, yağ, karbonhidrat, folik asit ve protein emilim
bozukluğu görülebilir. Buna bağlı olarak çocuklarda büyüme ve gelişme
geriliği tablosu oluşabilir (44, 48,49).
Giardia intestinalis tanısı çoğunlukla dışkı örneğinin incelenmesi ile
konulmaktadır. Mikroskobik olarak dışkı örneklerinde, G. intestinalis
tespiti altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem G. intestinalis’in
kist ve trofozoit formlarını tespit etmek için yapılmaktadır (44).
Giardiosis tedavisinde farklı ilaçlar kullanılmakta, ancak metronidazol
ilk tercih olarak kullanılmaktadır. Gebelik esnasında inatçı giardiasis
enfeksiyonları tedavisinde aminoglikozid grubunda yer alan paramomisin
tercih edilmektedir (50).

3.3. Cryptosporidium spp.
Cryptosporidium, ilk olarak 1976 yılında şiddetli akut enterokolitli üç
yaşında bir çocuk hastada tanımlanmış olup insan immün yetmezlik virüsü
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(HIV) salgınlarıyla birlikte giderek daha fazla tanınmaya başlamıştır.
Gelişen teknoloji ile Cryptosporidium’un, hem bağışıklık sistemi sağlam
hem de bağışıklığı baskılanmış bireylerde ishal sebep olduğu gösterilmiştir.
Cryptosporidium, önemli bir patojen olarak tanımlanmış olup bebeklerde
en yaygın ikinci patojen olarak kabul edilmiş ve 12-23 aylık bebeklerde
artan ölüm riski ile ilişkilendirilmiştir (51).
Gelişmekte olan ülkelerde bu parazit, çocuklarda orta ile şiddetli
ishallere neden olur ve ishale bağlı ölümlerin en yaygın dört nedeni
arasında gösterilmektedir (52-54). Cryptosporidiosis, erken çocukluk
döneminde malnütrisyona sebep olurken geç çocukluk döneminde
fiziksel durum bozukluklarına sebep olabilmektedir (51). Malnütrisyon,
çocukları enfeksiyona yatkın hale getirebildiği için daha uzun süreli ve
şiddetli bir reenfeksiyon döngüsüne yol açabilmekte hatta enfeksiyon
ölümle sonuçlanabilmektedir (55,56).
Günümüzde, en az 38 Cryptosporidium türü ve bu türlerin 40’tan
fazla subtipi tanımlanmıştır. İnsan cryptosporidiosisine neden olan en
yaygın türler C. parvum ve C. hominis’dir. C. hominis ağırlıklı olarak bir
insan patojenidir ve bu nedenle antroponotik bulaşmanın ana nedenidir.
C. parvum’un rezervuarı, esas konak olarak sığırlar olmak üzere birkaç
memeli türünü içermektedir. C. meleagridis ve C. cuniculus türlerinin de
halk sağlığı sorunu olarak tanımlandığı çalışmalar bulunmaktadır (57,58).
Parazit, yaşam döngüsünü tek bir konakta (monoksen) tamamlarken
hem eşeysiz hem de eşeyli üreme aşamalarından geçmektedir. Bu aşamalar
sırası ile;
Ekskistasyon: Duyarlı bir konak tarafından ookistlerin yutulması
sonrasında, enfektif dört sporozoitin salınması için ookist duvarının
açıldığı süreçtir (51,59).
Tutunma ve istila: Diğer apikompleksler gibi, Cryptosporidium türleri de
apikal halka, konoid ve salgı organellerinden (tek bir rhoptry ve mikronem)
oluşan bir apikal komplekse sahiptir. Apikal kompleks, konak hücrelere
bağlanma ve konak hücrelerini istila süreciyle yakından ilgilidir. Sporozoit,
konak hücre zarı ile temas ettiğinde mikronemler ve dens granülleri
apikal bölgeye hareket ederken, rhoptry bağlanma bölgesine uzanır. Salgı
organelleri, konak hücreye tanınma, bağlanma, istila ve parazitin çoğaldığı
parazitofor vakuolünün oluşumunu tetikleyen içeriği serbest bırakır.
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Parazitofor vakuol içindeki sporozoitler, konak hücre ile doğrudan temas
halinde değildir ve Cryptosporidium parazitlerine özgü, benzersiz bir hücre
içi ancak ekstrasitoplazmik bölgeyi istila ederler (51,59).
Eşeysiz üreme: Merogoni, meront oluşturmak için trofozoit
çekirdeğinin ve sitoplazmanın bölünmesi olarak tanımlanır. C. parvum’un
yaşam döngüsünde Tip I ve Tip II olmak üzere iki çeşit meront
bulunmaktadır. Tip I merontların altı veya sekiz çekirdeği vardır. Her biri
yapısal olarak sporozoite benzeyen bir merozoit meydana getirir. Olgun
merozoitler, meronttan ayrılır ve başka bir Tip I veya Tip II meronta
dönüşebilecekleri yeni konak hücrelerini istila ederler. Tip II merontların
dört çekirdeği vardır ve dört merozoit oluştururlar. Bu aşama yaklaşık
olarak 36 saatte tamamlanmaktadır (51,59).
Eşeyli üreme: Yeni konak hücrelerin enfeksiyonuyla birlikte, Tip
II merontlardan salınan merozoitler, mikrogamet veya makrogamete
farklılaşarak seksüel fazı başlatırlar. Mikrogametteki nükleer bölünme,
parazitofor vakuolden salınan çok sayıda mikrogametosit üretimini
başlatır. Her bir makrogametosit bir mikrogametosit tarafından
döllenebilirken döllenmenin ürünü olan zigot, bir ookist haline gelir. Bu
aşama ise yaklaşık olarak 48 saatte tamamlanmaktadır (51,59).
Sporogoni: Zigot, ookist içinde dört sporozoite (sporogony)
farklılaşır. Tamamen sporlanmış ookistlerin bağırsak lümenine salınıp
dışkı ile vücuttan dışarı atıldıklarında diğer duyarlı konaklar için hemen
bulaşıcı oldukları düşünülmektedir. Ookistler, küre şeklindedir ve 3–6
μm çapındadır. Her bir ookist dört haploid sporozoit içerir ve kalın bir
çepere sahiptir (51,59).
Bazı ookistlerin ince bir çepere sahip olduğu ve bağırsak lümeninde
sporozoitlerini serbest bırakarak iç otoenfeksiyona neden olabileceği
düşünülmektedir. Ookist duvarı oluşumu için gerekli olan genlerin dişi
gametositlerde yüksek oranda düzenlendiği rapor edilmiştir (51,59).
Cryptosporidium türleri, epitel hücrelerinin mikrovillus tabakasına
yerleşir ve parazitofor vakuoller içinde bulunurlar. İmmünkompetan
bireylerde esas olarak distal ince bağırsaklarda ve proksimal kolonda
lokalizedir. Ancak bağışıklık sistemi sağlam çocuklar ve yetişkinlerde
Cryptosporidium’a bağlı solunum yolları enfeksiyonları da bildirilmiştir.
Cryptosporidium,
bağışıklık
sistemi
baskılanmış
konakların
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bağırsaklarında, safra yollarında ve solunum yollarında saptanmıştır.
Israrcı cryptosporidiosisi olan çocuklarda ise villüs atrofisi ve lamina
propria lenfositlerinde hafif bir artış gözlenebilmektedir. Daha ağır
enfeksiyon tablosu, kript hiperplazisinin yanı sıra lenfositler, plazma
hücreleri ve hatta nötrofillerin belirgin infiltrasyonuyla ilişkilidir. Artan
epitel hücre apoptozu, enfekte bağırsaklardan alınan biyopsi örneklerinde
gösterilmiştir. Hatta, Cryptosporidium yaşam döngüsünü tamamladıkça
enfekte hücrelerin nekrotik ölümüne neden olur (52,60).
Güncel çalışmalarda, cryptosporidiosisin fekal-oral bulaşmasının
yanı sıra solunum yoluyla da bulaşabileceği gösterilirken Cryptosporidium
kaynaklı akciğer enfeksiyonları da bildirilmiştir (52,60).
Gelişmekte olan ülkelerde cryptosporidiosis ile ilişkili ishal daha çok 5
yaşından küçük çocuklarda görülmektedir. Enfekte çocukların neredeyse
yarısında, iki haftadan uzun süren ishal atakları ve ölüm olasılığını artıran
kalıcı bir ishal gelişmektedir. Diğer semptomlar sulu ishal, karın krampları
ve daha az sıklıkla ateş ve öksürükle karakterizedir (51).
Enfeksiyon, genellikle bir hafta boyunca asemptomatiktir. Ancak,
semptomların ortaya çıkması parazitin türüne/subtipine ve konağın
bağışıklık durumu ve yaşına bağlı olarak bir gün ile bir ay arasında
değişebilmektedir. C. hominis, çocuklarda en şiddetli klinik tabloyu
oluştururken C. meleagridis daha hafif bir tablo göstermektedir. Bir
yaşından küçük olup Cryptosporidium ile enfekte olan ve yetersiz beslenen
çocuklar, genellikle geri dönüşü olmayan kilo kayıpları yaşarlar ve sıklıkla
büyüme geriliği yaşarlar. Bangkok, Tayland’da yapılan bir araştırmada,
Cryptosporidium ile enfekte olan çocuklarda ishalin Giardia intestinalis’e
kıyasla daha yaygın olduğu saptanmıştır. Ayrıca, Cryptosporidium ile
enfekte olan çocukların G. intestinalis’li olanlara göre daha fazla kilo
verdiği belirtilmiştir (51).
Cryptosporidiosis tanısı, genellikle dışkıdaki küçük boyutlu ookistlerin
mikroskobik olarak saptanmasına dayanmaktadır. Ancak, bu durum çok
iyi eğitimli laboratuvar teknisyenleri için bile bir zorluk teşkil etmektedir.
Öte yandan, mikroskopi, enfekte eden türler hakkında hiçbir bilgi
vermemektedir (52,61,62).
Atılan ookistlerin veya antijenlerinin varlığının fekal incelemesi
Cryptosporidium türlerinin tespitinde tanısal dayanak noktasıdır.
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Konvansiyonel klinik tanı, çoğunlukla boyama veya floresanla boyanmış
gaita preparatlarının mikroskobik incelemesine dayanmaktadır. Modifiye
asit fast boyama tekniği klinik laboratuvarlarda sık kullanılmaktadır.
Cryptosporidium ookistlerinin konağından atılması aralıklı olarak
gerçekleştiğinden dolayı dışkı örneklerinin üç farklı günde incelenmesinin
tanısal duyarlılığı artıracağı belirtilmektedir (52,61,62).
Fekal-antijen tanı teknikleri, yetenekli mikroskopistlere, zahmetli
metodolojilere ve floresan mikroskoplar gibi özel ekipmanlara olan
ihtiyacı ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Enzyme immunoassays
(EIA) ve enzyme linked immuno-sorbent assays (ELISA) bu tanı
tekniklerindendir (52,61,62).
Tür tespiti, bulaşma şeklini ve enfeksiyondan nasıl korunmamız
gerektiği hakkında açıklık kazandırdığından dolayı büyük önem arz
etmektedir. Günümüzde, dışkıda Cryptosporidium türlerini saptamak,
karakterize etmek ve tanımlamak için birçok PCR tabanlı tanı yöntemleri
geliştirilmiştir (52,61,62).
Geniş spektrumlu bir antimikrobiyal ajan olan nitazoksanid, şu anda
bir yaş ve üzeri hastalarda cryptosporidiosis tedavisi için FDA onaylı tek
ilaçtır. Ancak, AIDS hastalarında etkisiz olduğu bildirilmiştir (52,61,62).

3.4. Microsporidia
Mikrosporidia; omurgalı ve omurgasız birçok konakçıda saptanan küçük,
spor oluşturan, zorunlu hücre içi protozoonlardır. Şimdiye kadar 200
cinse ait 1300’den fazla microsporidia türü tespit edilmiş olup insanlarda
patojen olarak tanımlanan 14 mikrosporidia türü belirlenmiştir. Bunlar
arasından Encephalitazoon intestinalis ve Enterocytozoon bieneusi en sık
enfeksiyona neden olan türlerdir. İnsanlara bulaş; kontamine yiyecek, su
ve solunum yoluyla sporların ağızdan alınması sonucu olabilmektedir
(63-66).
Microsporidianın genel yaşam döngüsü enfektif veya çevresel faz,
proliferatif faz ve sporogoni veya spor oluşturma fazı olmak üzere üç
faza ayrılabilir. Bu yaşam döngüsünde, bazı türlerde farklılık göstermekle
birlikte, spor, meront, sporont ve sporoblast yapıları görülmektedir.
Microsporidia sporları dış çevre şartlarına oldukça dirençli olup oral
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olarak alındığında hücre içeriğini (sporoplazma) konak hücre bağırsak
epiteli hücrelerinin içine enjekte ederek enfeksiyonu başlatır. Sporoplazma
hücre içerisinde meronta dönüşür. Merontlar ikiye bölünerek çoğalır.
Sporogoni evresinin başlamasıyla birlikte merontlardan sporontlar ve
daha sonra sporoblastlar oluşur. Sporoblastların olgunlaşmasıyla sporlar
oluşur (67).
Microsporidia enfeksiyonları (microsporidiosis) AIDS ve bağışıklık
sistemi baskılanmış hastalarda yaşamı tehdit edebilecek enfeksiyonlardır.
Bu parazitler sistemik ve sistemik olmayan hastalıklara neden olabilirken,
enfekte kişilerde en sık görülen klinik bulgu kronik ishaldir (64-66).
Microsporidianın patojenitesi net olarak tanımlanmamıştır ve ishale
neden oldukları mekanizma tam olarak belirlenmemiştir (68).
Encephalitazoon intestinalis bağırsak epitel hücreleri ve lamina
propriadaki hücrelere yerleşerek bağırsak alanlarında nekroz ve
perforasyona bağlı mukozal erozyona sebep olabilir. E. intestinalis
enfeksiyonlarında gastrointestinal tutulumu takiben iç organlara
yayılım görülebilir. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda
sistemik enfeksiyonlara dönüşebilir. Semptomatik gastrointestinal sistem
enfeksiyonları, kronik ishal, anoreksi, kilo kaybı ve şişkinlik olarak kendini
gösterir (69).
Enterocytozoon bieneusi, ince bağırsak enterositlerinin apikal kısmını
enfekte eder. Bağışıklığı baskılanmış bireylerde E. bieneusi enfeksiyonları
genellikle kronik ishal sendromu ve kilo kaybı ile ilişkilidir. Bağışıklığı
sağlam kişilerde enfeksiyonlar genellikle asemptomatiktir veya kendi
kendini sınırlayan ishal ve emilim bozukluğu ile sonuçlanır. Ayrıca,
erken çocukluk dönemindeki E. bieneusi enfeksiyonlarının, düşük gelirli
ortamlardaki çocuklarda büyüme geriliğine sebep olduğu belirtilmiştir
(70).
Gastrointestinal microsporidiosis tanısında dışkı ve biyopsi
materyalleri gibi örnekler kullanılmaktadır. Tanı; klinik örneklerin
farklı yöntemler ile boyanarak ışık veya floresan mikroskobunda
değerlendirilmesiyle ya da moleküler olarak yapılabilmektedir (65,71,72).
Gastrointestinal microsporidiosis tedavisi parazitin hücre içine
yerleşiyor olması ve sporlarının dirençli olması nedeniyle oldukça zordur.
Bağışıklığı baskılanmış hastalarda bağışıklık fonksiyonu iyileştirildikten

258

TIP VE SAĞLIK BILIMLERI ÇALIŞMALARI

sonra tedavi mümkün olmaktadır. E. intestinalis’in tedavisi E. bieneusi’ye
göre daha kolaydır. Albendazol ve fumagillinin insan enfeksiyonlarında
klinik etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir (67,69).

3.5. Diğer Protozoonlar
Blastocystis hominis dünyada yaygın görülen bir protozoondur. Bu parazitin
patojenitesi hakkında tartışmalar devam etmektedir. İshal, inflamatuar
bağırsak hastalığı, irritable bağırsak sendromu, ürtiker ve demir eksikliği
anemisi gibi klinik belirtiler ile B. hominis arasında ilişki olduğu bildirilse
de semptomatik ve asemptomatik hastalarda eşit oranlarda bulunması
patojen veya kommensal rolü hakkında tartışmalara yol açmaktadır. B.
hominis’in subtiplerinin belirlenmesiyle birlikte patojenitenin subtipler
arasında farklılık gösterdiği görüşü ön plana çıkmaktadır (73,74).
Cyclospora cayetanensis, hem bağışıklığı sağlam hem de bağışıklığı
baskılanmış kişilerde şiddetli gastroenterite neden olan coccidian bir
protozoondur. Bu parazit başlangıçta önemli görülmese de turist ishaline
sebep olduğu belirlendiğinden, son zamanlarda önemli bir patojen haline
gelmiştir. Son yıllarda bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda artan
oranın yanı sıra, bağışıklık sistemi sağlıklı bireylerde sporadik vakaların
görülmesiyle hastalığın önemi daha da artmıştır. Cyclosporidiosisin en
yaygın klinik belirtisi, günde yaklaşık altı kez tekrarlayan ve sıklıkla kilo
kaybının eşlik ettiği aşırı sıvı olan ishaldir (75,76).
Cystoisospora belli, insanlarda ishalli bir hastalığa (cystoisosporiasis)
neden olan coccidian bir protozoon parazittir. C belli tüm dünyada
bulunur, ancak en çok tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır.
Semptomlar genellikle bağışıklığı yeterli bireylerde birkaç hafta içerisinde
kendi kendini sınırlar ve bu bireylerde emilim bozukluğuna ve kilo
kaybına neden olabilir. Bağışıklığı baskılanmış bireylerde ise uzun süreli
antibiyotik baskılanması olmadan nüks edebilen kronik, şiddetli, güçten
düşürücü ishale neden olabilir (77).
Balantidium coli, insanları ve insan olmayan primatları enfekte ettiği
bilinen en büyük ve tek kirpikli protozoon olarak kabul edilir. B. coli
enfeksiyonu insanlarda nadir olup ağırlıklı olarak tropikal ve subtropikal
bölgelerde olgu sunumları olarak bildirilmektedir. B. coli enfeksiyonlarının
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kliniği, hafif asemptomatik vakalardan ciddi dizanteri vakalarına kadar
değişebilir ve hatta yaşamı tehdit eden sonuçlara kadar ilerleyebilir (78).
Dientamoeba fragilis, insan gastrointestinal sistemine yerleşen kamçılı
bir protozoondur. Parazitin yaşam döngüsü ve patojenitesi tartışmalıdır.
Bununla birlikte, insanlarda hastalık yaptığıyla ilgili çok sayıda rapor
yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir. Gastrointestinal
patojenler için test edilen çocukların dışkılarında yaygın olarak saptanır.
D. fragilis’in klinik semptomları olan çocuklarda (karın ağrısı, ishal,
kabızlık, bulantı, kusma ve yorgunluk) bulunduğunu ve tedaviden sonra
semptomların kaybolduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır (79-80).

4. İshalde Tedavi
Akut ishalli çocuğun tedavisi öncelikle dehidratasyonu önlemeye ve
beslenmenin sürekliliğini sağlamaya odaklı olmalıdır. Ağızdan sıvı tedavisinin
(AST veya ORS) kullanımı ishalli hastalıklar için ilk tercihtir (23).
İshal tedavisinde özellikle üç yaş altı çocuklarda ilaçlar
önerilmemektedir. Probiyotikler ve çocuklar aşırı kusmazlarsa AST ile
tedavi daha güvenli bir yoldur (3). AST’ler özellikle hafif ve orta dereceli
dehidratasyonun tedavisinde kolay, güvenilir ve etkin bir yöntemdir
(8,19,21). Eczanelerde ticari olarak satılan AST preparatları ya da evde
iki çorba kaşığı şeker, bir çay kaşığı sofra tuzu ve bir çay kaşığı karbonatın
bir litre kaynamış, soğutulmuş su içerisinde çözdürülmesiyle hazırlanan
karışım verilebilir. 12 saate bir yeniden hazırlanarak tekrar verilir.
Çocuk içemezse ve dehidratasyon bulguları artarsa nazogastrik yolla da
verilebilir. Anne sütü alan bebeklerde ise emzirme sık aralıklarla devam
etmelidir (8,19).
Karışık ya da yapay beslenen altı aydan küçük bebeklerde kontrol
altına alınmış ishal atağını yeniden başlatabileceğinden, bir-iki gün
süre ile süt formülleri sulandırılarak verilir (14). Anne sütü almayan
4-6 aylıktan büyük bebek ve çocuklarda içine ekmek doğranmış ayran
veya yoğurt ilave edilmiş sulu pirinç lapası ve elma veya muz püresi de
verilebilir. Öğünler üç veya dört saatte bir olmalıdır (81). Enfeksiyonların,
ateş ve ishalle bir arada olduğu durumda bebek ya da çocuk hastaneye
yatırılıp, medikal tedaviye alınmalıdır. Dışkı tahlili sonucuna göre uygun
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antibiyotik tedavisi verilmelidir. Ateş ishal ve malnütrisyonun beraber
görüldüğü çocuklar, enfeksiyon belirtilerine bakılmadan, hastaneye
yatırılıp medikal tedavisine başlanır (8).

5. Sonuç
Dünyada beş yaş altı çocuklarda meydana gelen ölümlerin büyük bir
kısmının ishal kaynaklı olduğu bilinmektedir. İshale sebep olabilecek
gastrointestinal protozoonlar asla göz ardı edilmemeli ve hastanelerin
rutin laboratuvarlarında paraziter tanıya önem verilmelidir
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1. Giriş
Zoonotik hastalıklar, vahşi veya serbest yaşayan hayvanlardan insanlara
doğrudan temas, soluma, yutma veya vektör canlılar aracılığıyla bulaşan
ve küresel boyutta halk sağlığını tehdit edebilen bulaşıcı hastalıklardır
(1,2). İnsan patojenlerinin yaklaşık %61’i zoonotik kökenlidir (3). Dünya
çapında, en yaygın 13 zoonotik hastalık çoğunlukla düşük ve orta gelirli
ülkelerde kırsal kesimde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan kişileri
etkilemektedir. Bunun yanı sıra, yılda tahmini 2,4 milyar vakaya ve 2,7
milyon ölüme neden olmaktadırlar. Etiyolojik ajanlara göre zoonotik
hastalıklar, bakteriyel zoonozlar (Şarbon, Salmonelloz, Tüberküloz,
Lyme hastalığı, Bruselloz, Veba vb.), fungal zoonozlar (Kriptokokkoz,
Aspergilloz, vb.), viral zoonozlar (Kuduz, Batı Nil, Ebola, Kuş gribi,
COVID-19 vb.) ve paraziter zoonozlar (Trişinelloz,Toksoplazmoz, Sıtma,
Ekinokokkozis vb.) olmak üzere temelde dört grupta sınıflandırılmaktadır
(4). Hastalıkların yeni veya yeniden ortaya çıkmasında, artan insan269
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hayvan teması, uluslararası hayvan ticareti, küresel ölçekte seyahatlerin
artması gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir (5). İnsan
sağlığının, hayvan ve ekosistem sağlığı ile doğrudan ilişkisi olması “Tek
Sağlık” kavramının giderek önem kazanmasına neden olmuştur.
Tek sağlık kavramı yeni bir kavram olmayıp, ilk ortaya çıkışı
200 yıl hatta daha da geçmişe dayanmaktadır 6. İlk kez 1855 yılında
Trichinella cinsi parazit ile yapılan çalışmalar sonucu ortaya atılan
“zoonoz” terimi, insan ve hayvan enfeksiyonları arasında ilk kez bağ
kurulmasını sağlamıştır. 21. Yüzyılda modern tıptaki gelişmeler ve yaşam
standartlarındaki iyileşmelere rağmen tüm dünyada sağlık sorunlarına
karşı yetersiz kalınması, bilim dünyasını farklı bir çözüm arayışına sevk
etmiştir. Bu bağlamda “İnsan Tıbbı” ve “Veteriner Tıbbı”’nın tek bir çatı
altında toplanması önerilerek tek sağlık yaklaşımının adımları atılmıştır
(7). Literatürde 2008 yılı itibariyle “One Health/Tek Sağlık” terimleri
kullanılmaya başlanmıştır (8,9). Birçok tanımı bulunmakla beraber,
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi (CDC) tarafından benimsenen tanım şudur: Tek Sağlık, yerel
ve evrensel anlamda insanların, hayvanların ve çevrenin optimal sağlığına
ulaştırılması için birçok disiplinin birlikte çalışarak dünya sağlığının
(global sağlığın) korunması veya güvenliğinin sağlanmasıdır (8).Tek sağlık
stratejisi, daha yüksek ölçekli fayda sunmak için çeşitli sektörler (örn. halk
sağlığı, çevre, tarım ve hayvan sağlığı) arasında sürekli bir bağlantı olması
üzerine kuruludur. Bu sektörler arasındaki koordinasyonun arttırılması,
insan, hayvan ve çevre ile ilgili bilimsel verilere dayalı olarak hastalık
yükünü etkileyen faktörlerin doğru bir şekilde ele alınmasına karar
vermede yardımcı bir unsurdur. Tek sağlık konsepti, erken tanı, risklerin
belirlenmesi ve olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla karşılaştırmalı tıp
çalışmalarını da kapsamaktadır. Bu doğrultuda, insan, hayvan ve çevreyi
içerecek entegre bir sürveyans sistemi oluşturmak, patojen yayılımını
kaynağında önlemek için daha kapsamlı yaklaşımlar geliştirerek
patojenlerin bulaş ve patogenez mekanizmalarının aydınlatılması temel
hedefleri oluşturmaktadır (10).
Gelişmekte olan ülkelerde birçok zoonotik hastalık endemik olup,
özellikle kırsal alanda yaşayan insanların sağlık koşullarını ve geçim
kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıklar, endemik yapıları
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nedeniyle resmi olarak yeterince bildirilmeme eğilimindelerdir. Bu
ülkelerde, yeni ve yeniden ortaya çıkan zoonotik hastalıklar birçok
finansman kuruluşu tarafından büyük ölçüde göz ardı edilmesi nedeniyle,
ihmal edilmiş zoonozlar olarak adlandırılmıştır (11). Gelişmiş ülkelerin
çoğu, ihmal edilen zoonotik hastalıkların kontrolünde ve/veya ortadan
kaldırılmasında büyük ölçüde başarılı olmuştur. İhmal edilen zoonotik
hastalıklar, birçok ülkede sağlık sistemlerinde önceliğe sahip olmaması
nedeniyle kırsal kesimde sessizce morbiditeyi tetiklemektedir (4).
Zoonozların insan ve hayvan sağlığı üzerinde sayısız etkisi
olmasına karşın bunları ölçmek zor olabilmektedir. Etkileri daha
net değerlendirmek için, hastalık prevalansı, insidansı, morbidite,
mortalite ve ekonomik kayıp gibi parametreler kullanılmaktadır (12).
Tek sağlık konseptinin başlıca faaliyet alanlarından olan antimikrobiyal
direncin yarattığı sorunlar yalnızca sağlık ile sınırlı kalmamaktadır.
Antibiyotik direnci, bakteriyel zoonozlarında içinde bulunduğu bakteri
kaynaklı enfeksiyonların tedavisini olumsuz etkileyen küresel bir sağlık
sorunudur. Dirençli bakterilerin etken olduğu hastalıklarda, hastalar
daha uzun süre bakıma ve pahalı ilaçlara ihtiyaç duymakta, bu da
özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık sektörü üzerinde büyük bir
yük oluşturmaktadır. Öte yandan, zoonotik hastalıklardan kaynaklanan
hayvan ölümleri, herhangi bir ülkenin hayvancılık sektöründe büyük
ekonomik kayıplara neden olabilmekte, hatta hayvanlar ölmese bile,
hayvan sağlığı ve verimliliği yine de olumsuz etkilenebilmektedir. Bu
durum et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde %70’lerin üzerinde
önemli bir kayba yol açabilmektedir. Yüksek proteinli hayvansal
gıdaların arzının azalması insan sağlığı ve beslenme dinamiklerine
doğrudan etki etmektedir (4).
Artan insan-hayvan etkileşimleri, çeşitli yeni bulaşıcı hastalıkların
ortaya çıkması için alan yaratarak insan yaşamına yeni veya yeniden önem
kazanan tehditleri getirmektedir. Hızla meydana gelen ormansızlaşma,
iklim değişikliği, hayvanların habitatlarının yok edilmesi ve insanların
geçimleri için yaban hayata daha fazla müdahil olması (yaban hayatı
ürünlerine yönelik artan talepler, kaçak avlanma, kaçakçılık) insan
ve hayvanlar arasındaki sınırların daralmasına yol açarak zoonotik
hastalıkların ortaya çıkma ihtimalini arttırmaktadır (5).
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2. Zoonotik Solunum Yolu Virüsleri
2.1 İnfluenza A Virüsleri
Orthomyxoviridae ailesi içerisinde sınıflandırılan İnfluenza A virüsleri,
antijenik yüzey glikoproteinleri hemaglutinin (HA) ve nöraminidaz (NA)
baz alınarak farklı alt tiplere ayrılmaktadır. Yabani su kuşları, influenza
A virüslerinin doğadaki rezervuarı olarak kabul edilmekte olup, buradan
yabani uçan kuşlar, kediler, atlar, köpekler, domuzlar, tavuklar ve insanlar
dahil olmak üzere çok çeşitli konaklara bulaş gerçekleşebilmektedir (5).
Günümüzde yabani su kuşlarında, 16 HA ve 9 NA alt tip tanımlanmıştır.
Kuş kaynaklı influenza virüslerinin insanlara bulaşı sonucu hafif
hastalıktan şiddetli hastalığa ve hatta ölüme kadar değişen klinik
tablolar kaydedilmiştir. İnsandan insana süreklilik gösteren bir bulaşma
olmamasına rağmen, bu virüslerle gerçekleşecek insan enfeksiyonları
büyük endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Özellikle H5 ve H7 alt
tiplerine sahip virüsler, yüksek mortalite oranları ile insanlarda şiddetli
hastalıklara neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra, H5 alt tipine sahip
virüslerin dağ gelincikleri arasında hava yoluyla bulaşabilmesi için sadece
birkaç amino asit mutasyonuna ihtiyaç duyması, bu virüslerin neden
olacağı potansiyel pandemi için zemin oluşturmaktadır (13).
Mısır’da H9N2, H5N8 ve H5N1 çiftliklerden, bahçelerdeki
kümeslerden ve pazarlardan gelen kuşlarda tespit edilmiştir. H5N1 ve
H9N2 virüslerinin, kümes hayvanlarına maruz kalan Mısırlı kişilerde
enfeksiyona neden olması bunların enzootik olduğunun kanıtıdır (14).
Canlı hayvan pazarlarında yoğun olarak bulunan kuşlar, insanlar ve
diğer hayvan türleriyle temas ve/veya maruziyeti ile gelişebilecek genetik
“reassortment” sonucu yeni virüs oluşum riskinin potansiyel kaynaklarıdır.
H7N9 ile ilk insan enfeksiyonundan bu yana 1568 doğrulanmış
vaka tespit edilmiş ve ölüm oranı yaklaşık %40 olarak belirlenmiştir.
Kümes hayvanlarına maruz kalan insanlar kuş influenza virüsleriyle
enfekte olabildiği bilinmesine karşın insan influenza virüslerinin kuş
türlerine geçtiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Yapılan bir çalışmada,
mezbahadaki domuzlarda, insan ve kuş influenza virüslerinin saptanması,
insan-domuz-kuş etkileşim ağı olduğu yönünde bir kanıt olarak
değerlendirilmiştir (15).
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Mart 2009’da ortaya çıkan domuz influenza virüsü (H1N1), insanları
enfekte ederek ve insandan insana damlacık yoluyla kolaylıkla bulaşması
sonucu pandemiye neden olmuştur. Domuz gribi virüs enfeksiyonları,
özellikle diğer solunum yolu etkenleriyle birlikte ciddi ekonomik
kayıplara neden olmasına karşın sürveyans genellikle seyrek olup, yalnızca
ani domuz ölümleri olduğunda gerçekleştirilmektedir (16). Domuzlarda
influenza virüslerinin en yaygın alt tipleri, H1N1, H1N2 ve H3N2’dir.
Yapılan bir çalışmada, domuz influenza virüslerinden H1N1 ve H1N2’ye
karşı antikor düzeyleri karşılaştırılmış ve mesleki nedenlerle domuzlara
maruz kalan kişilerde, maruz kalmayanlara göre daha yüksek düzeyde
antikor bulunmuştur (17). Bu çalışmayla beraber domuz ve insanlar
arasında önemsenmesi gereken bir bulaş gerçekleştiği ve virüsün bu şekilde
çiftliklerden çalışanların evlerine ve/veya yaşam alanlarına solunum yolu
enfeksiyonu yoluyla taşındığını göstermektedir. Ayrıca günümüzde canlı
hayvan ticareti nedeniyle domuzlar sıklıkla farklı ülkelere taşınmakta, bu
da yeni domuz influenza virüslerinin hızla yayılmasına yol açmaktadır (5).

2.2 Koronavirüsler
Koronavirüsler, Coronaviridae ailesinden zarflı, pozitif polariteli, tek
iplikli RNA virüsleridir. Son döneme kadar altı tane koronavirüsün
insanları enfekte ettiği bilinmekte olup, bunlardan OC43, 229E, HKU1
ve NL63 insanlarda orta şiddette üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla
ilişkili, şiddetli akut solunum sendromu virüsü (SARS CoV) ve Orta
Doğu solunum sendromu virüsü (MERS‐CoV) ise daha şiddetli
hastalık ve ölüme kadar giden klinik tablolar ile ilişkilendirilmişlerdir.
Koronavirüslerin türler arası bulaş gerçekleştirebildiği, deve, domuz, kedi,
yarasa ve köpek türlerini de enfekte ettiği bilinmektedir.
2002 yılında Çin, Guangdong Eyaleti’nden 305 atipik pnömoni
vakasını Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirmesiyle, SARS-CoV
ilk defa küresel bir sağlık sorunu olarak tanımlanmıştır. Zamanla 29
ülkeye yayılarak 8422 vaka ve 916 ölüme neden olmuştur. Buna karşın,
ara konakların hızla tanımlanması ve insanlardan ayrılması, birçok
yerde salgının başarılı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamış
ve nihayetinde pandemi, başlangıcından itibaren yedi ay içerisinde
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sonlanmıştır. Asya hurma misk kedileri ve Rakun köpeklerinde
SARS-CoV virüsünün tespit edilmesi, enfeksiyonun zoonotik kökeni
doğrulanmıştır. Nalburunlu yarasalar bu virüsün konak rezervuarı olarak
tanımlanmış, ancak diğer ara konakların SARS-CoV bulaşmasında
önemli rol oynadığı da belirtilmiştir (18).
MERS ise ilk olarak 2012 yılında, Suudi Arabistan’da solunum yolu
hastalığı olan bir hastada rapor edilmiş ve daha sonra Afrika, Asya ve
Avrupa’da da tespit edilmiştir. MERS genellikle deve ile doğrudan temas,
deve sütü içilmesi veya tedavi amaçlı deve idrarı yoluyla bulaşmasına
karşın, SARS gibi MERS de kişiden kişiye bulaş yeteneği ve sınırlı etkiye
sahip terapötik ajanlar nedeniyle potansiyel bir pandemik ajan olarak
tanımlanmaktadır (19,20).
SARS‐CoV-2, 2002-2003 yıllarında Çin’de salgınlara neden olan
SARS‐CoV ve 2012-2013 yıllarında Suudi Arabistan’ı ve komşu
ülkeleri etkileyen MERS‐CoV vakasında olduğu gibi, Coronaviridae
ailesi içerisinde sınıflandırılan yeni ortaya çıkan zoonotik bir virüs
olarak tanımlanmıştır. İlk kez Çin’in Wuhan kentindeki pnömoni
vakalarından izole edilmiş ve SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır.
Genom dizi analizine göre, tanımlanan tüm insan koronavirüsleri gibi
hayvan rezervuarlarından yayıldığı düşünülmektedir (21). Yarasaların
SARS-CoV-2’nin ilk konakları olduğu öne sürülmüştür, ancak
SARS-CoV-2’nin insanlara zoonotik bulaşında rol oyanayan ara
konaklar araştırılmaktadır. Birçok çalışma, enfekte bireylerden saçılan
damlacıklar yoluyla insandan insana SARS-CoV-2 bulaş gerçekleştiğini
doğrulamaktadır (22).
Bugüne kadar tanımlanmış insan enfeksiyonlarından sorumlu olan
7 koronavirüs arasında en şiddetli olanlar SARS-CoV, MERS-CoV
ve SARS-CoV-2 olarak belirtilmektedir. Ayrıca, MERS-CoV ise en
yüksek mortalite oranına sahip olan koronavirüs olarak rapor edilmiştir.
SARS-CoV-2’nin etken olarak rol oynadığı COVID-19 pandemisi,
küresel bir halk sağlığı sorunu oluşturmuş ve tüm dünyada sağlık, sosyal
yaşam ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkilere neden olmuş ve olmaya devam
etmektedir. Hastalık, dünya genelinde 25 milyon vaka ve 0,9 milyon
ölüme neden olup, 200’den fazla ülkede rapor edilmiştir (4).
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3. Zoonotik Yarasa-Kaynaklı Virüsler
3.1 Nipah Virüs
Nipah virüsü, Paramyxoviridae ailesi içerisinde Henipavirus cinsine
altında sınıflandırılan bir virüstür. Güneydoğu Asya’da ensefalit ve
solunum yolu hastalık etkeni olarak bilinmekte olup, yüksek mortalite
oranına sahiptir. İnsan Nipah virüsünün bilinen ilk büyük salgını
Malezya ve Singapur’da meydana gelmiş ve Eylül 1998’den bir sonraki yıl
Haziran›a kadar neredeyse bir yıl boyunca devam etmiştir (23). Pteropus
cinsi meyve yarasası, virüs için bir rezervuar konak görevi görmektedir.
Nipah virüsünün zoonotik bulaşı, doğrudan veya bir ara konak yoluyla
gerçekleşmektedir. Ancak meydana gelen Nipah virüsünün etken olduğu
salgında, 4 ila 30 gün arasında değişen inkübasyon süresi gerektiren
domuzdan insana bulaş görülmüştür. Bildirilen vaka sayıları ülkelere göre;
Hindistan’dan 85, Bangladeş’ten 261, Filipinler’den 17, Singapur’dan 11
ve Malezya’dan 265 olmak üzere toplam 639 Nipah virüsün etken olduğu
insan vakası bildirilmiş ve ölüm oranı yaklaşık %59 olarak tespit edilmiştir
(24). Meyve yarasaları, doğal rezervuar olarak hizmet etmesinin yanı sıra
Nipah virüsünü taşıyan yarasaların kontamine ettiği hurma özsuyunun
yutulması yoluyla da virüsün insana bulaşabileceği öne sürülmüştür.
Ayrıca Nipah virüs ile enfekte domuz eti tüketimi sonucu veya insandan
insana bulaşabileceği bildirilmiştir (25).

3.2 Ebola Virüs
Filoviridae ailesinde sınıflandırılan, Ebola virüsü küresel halk sağlığı
açısından yoğun ilgi gösterilen zoonotik kökenli bir başka ölümcül
virüstür. Üç meyve yarasası türünün muhtemelen semptom göstermeden
Ebola virüsü taşıdığı bildirilmiştir (5). Ebola virüs, insanlar arasında sadece
kontamine materyal ve yüzeylerle doğrudan temas veya enfekte bireyin
kan ve/veya vücut salgılarıyla doğrudan temas yoluyla yayılmaktadır.
Ebola virüs enfeksiyonları, bağışıklık sisteminin baskılanması, vasküler
ve bağışıklık sistemlerinde bozulmaya neden olan, çoklu organ yetmezliği
ve şoka yol açan bir klinik ile karakterize edilmektedir (26). Son 40 yılda,
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Afrika ülkeleri % 60 ila % 90 arasında değişen yüksek mortalite oranı ile
seyreden birçok Ebola salgınıyla karşı karşıya kalmıştır (27). Ayrıca bu
yüksek mortalite oranı, tedavi ve aşı seçeneklerinin olmamasıyla beraber
Ebola virüsünü önemli bir halk sağlığı sorunu ve “Kategori A” biyotehdit
patojeni yapmaktadır (26). Batı Afrika’daki en büyük salgın Gine’den
başlamış, ardından Liberya ve Sierra Leone’ye yayılmıştır (28). Salgının
kontrol altına alınması yaklaşık iki yıl sürmüştür. Bu salgının benzeri
görülmemiş ölçeği, Afrika ülkelerinin ekonomi ve sağlık sistemleri
üzerinde sarsıcı etkilere neden olmuştur (29).

4. Sivrisinek Kaynaklı Zoonotik Virüsler
4.1 Batı Nil Virüsü
Batı Nil virüsü (BNV), Flaviviridae ailesinde sınıflandırılan, hafif
ateşli hastalıktan merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna kadar geniş bir
yelpazede kliniğe sebep olabilen, vektör kaynaklı yeniden önem kazanan
zoonotik bir viral etkendir. İlk kez 1937 yılında Uganda’da tespit
edilen virüsün insidansı son on yılda dünya çapında artmıştır. Virüsün
esas vektörü, Culex cinsi sivrisinekler olup, kuşlar primer konak olarak
bilinmektedir (30). Bu nedenle virüsün yayılımında göçmen kuşların
da rolü olduğu düşünülmektedir (5). BNV salgınları, ılıman bölgelerde
yaz mevsiminde büyük Culex cinsi sivrisinek popülasyonlarının varlığı
ile yaygın olarak ilişkilidir. Bununla birlikte, insan enfeksiyonları mesleki
maruziyet, kan nakli gibi başka faktörlerle de ilişkilendirilmiştir (31).
Maruz kalan bireylerin yaklaşık %20’sinde ‘Batı Nil ateşi’ adı verilen
ateşli hastalığa ve %1’inde nöroinvaziv hastalıklara neden olmaktadır.
Batı Nil ateşi, ileri yaştaki veya altta yatan tıbbi durumları olan kişilerde
ölümü hızlandırabilir (32). Mısır’da 1950’de yapılan bir çalışma ile
BNV’ye bağlı insan enfeksiyonuna yetişkinlerin %61’inde ve çocukların
%22’sinde rastlandığı ilk kez raporlanmıştır (33). Türkiye’den de insan ve
hayvan BNV maruziyetine ilişkin serolojik kanıtlar olmakla birlikte, akut
enfeksiyon raporları nadirdir (34).
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4.2 Zika Virüs
Zika virüsü, Flaviviridae ailesinde sınıflandırılan Flavivirus cinsine ait
olup, Aedes cinsi sivrisinek vektörler yoluyla insana bulaşabilmektedir.
Virüs ilk kez 1947’de Rhesus maymunlarında, ardından 1952’de
Uganda’da insanlarda ilk kez tanımlanmıştır. Zika virüsü, çoğunlukla
tropikal bölgelerde Aedes aegypti başta olmak üzere enfekte sivrisinek
ısırığı yoluyla insanlara bulaşmaktadır. Zika virüs, enfeksiyonuna bağlı
salgınlar, Brezilya ve ABD dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde rapor
edilmiştir (35). İnsan olmayan primatlardan ve diğer evcil ve vahşi
hayvanlardan Zika virüs izolasyonu veya antikorların tespiti, bu virüs
için birden fazla hayvanın rezervuar olarak rol oynayabileceğini ortaya
koymuştur (5).

5. Sonuç
Şu an mevcut COVID-19 pandemisi, zoonotik hastalıkların kitlesel
olarak insan nüfusu üzerindeki yıkıcı etkisini açıkça göstermektedir.
Patojenlerin doğadaki rezervuarları, potansiyel bulaş yolları ve olası
klinik sonuçlarını belirlemek ve bir yol haritası oluşturmak için tek
sağlık yaklaşımına odaklanan araştırmalara öncelik verilmelidir. Bu
doğrultuda, hastaneler, veterinerlik hizmetleri ve yerel üreticiler arasında
sürekli olarak izlenmesi gereken bir bağlantı inşa edilmesi, ortaya
çıkan veya yeniden önem kazanan hastalıkları (özellikle ihmal edilmiş
tropikal enfeksiyonlar) kontrol etmek için hızlı iletişim sağlanması ve
yanıt mekanizmaları geliştirilmesi için gerekmektedir (4). Sonuç olarak,
vektör kaynaklı ve zoonotik hastalıklar başta olmak üzere her türlü
hastalık için çok yönlü bir yaklaşım benimsenerek, birçok disiplinden,
alanında uzmanlaşmış araştırmacıların, işbirliği halinde ortaklaşa
çalışması, tanı, tedavi, kontrol ve önlenme stratejileri geliştirilmesi için
farklı sektörlerin Tek Sağlık çatısı altında özverili bir şekilde çalışmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Çalışma; güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra geniş bir kullanım
alanı olan Mersin bitkisinin (Myrtus communis Linn.-Myrtle) etkinliği
ile ilgili literatür bulgularının birleştirilmesi çabasıdır. Mersin ağacı,
mersingiller familyasından olup farklı yerlerde yetişen bir ağaç türüdür.
Fizyolojik ve biyokimyasal etkinliği olan bu bitkinin akademik alanlarda
birçok çalışmaya zemin hazırladığı görülmüştür. Bu bağlamda bitki
medikal sahada etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Beslenme ve
sağlık alanında da tercih edilen mersinin bilinçli ve güvenli kullanımı
oldukça önemlidir. Bu nedenle derlememiz de, mersin bitkisi hakkında
güncel bir veri sunumu sağlayarak, mersinin hastalıkların önlenmesinde
rolü hakkında bilgileri güncellenmiş literatür bilgileri eşliğinde gözden
geçirerek araştırmacılar ve ilgililerin dikkatine sunmak amaçlanmıştır.

1.Giriş
Dünya’da çok eski çağlardan beri birçok bitkinin tıbbi amaçlarla
kullanıldığı bilinmektedir. Modern tıbbın temelleri de binlerce yıldır
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kullanılan doğal bitkiler sayesinde atılmıştır. Tarihi süreç içerisinde uzak
doğudan Anadolu’ya kadar ticareti yapılan bu medikal bitkinin drog
olarak kullanımı da büyük bir önem kazanmıştır.
Yakın zamanlarda ise dünyada üzerinde çalışılan bitki sayısının
yaklaşık yirmi bin olduğu (1), bunların dört bininin ilaç olarak, yaklaşık
dört yüz civarında bitkinin ise ticaretinin yapıldığı bilinmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) dünya nüfusunun neredeyse % 80’inin sağlık
bakımlarında bitkisel ilaçları kullandığını rapor etmiştir (2). Bu medikal
bitkilerin Türkiye ‘de kullanımı, 1980’lerin dünyada ise 1900’lü yılların
başına denk gelmektedir (3).
Doktorlar, sentetik ilaçların kullanımı yerine günümüzde bitkiden
türetilen alternatif tedavi tekniklerine yönelmişlerdir (4). Tıbbi bitkilerin
daha az yan etkilerinin oluşu (5), hastalar tarafından kabul görmeleri,
vücudun fizyolojik performansı ile daha fazla uyumlu olmaları ve daha
az maliyetli olmaları (6,7), nispeten daha güvenli oluşları ve potansiyel
olarak sahip oldukları özellikler (7,8), nüfus artışı, sentetik ilaçların
yetersiz tedarik edilmeleri ve enfeksiyöz hastalıklarda ilaçlara direnç
gelişimi (9,10) gibi pek çok farklı nedenle günümüzde bitkilerle tedavi
yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de tıbbi açıdan önemli
olan bitkiler, yüzyıllardan beri halk arasında çeşitli hastalıklara karşı gerek
tedavi edici gerekse koruyucu olarak kullanıla gelmektedir (1,11).
Türkiye, dünyada bitki zenginliği açısından diğer ülkelere göre
birinci konumdadır. Türkiye çeşitli iklim tipleri, jeolojik ve jeomorfolojik
çeşitliliği, deniz seviyesinden 5000 m’ye kadar değişen yükseltilerde
çok sayıda dağların bulunması (12), matematiksel konumu, tarımsal
potansiyeli, geniş yüzölçümü ve üç kıta arasında geçişe sahip olması gibi
nedenlerle oldukça zengin bir floraya sahiptir (4, 12). Ülkemiz İran-Turan,
Akdeniz ve Avrupa-Sibirya floristik bölgeleri içerisinde yer almaktadır
(4). Ülkemizde 9000’e yakın bitki türü doğal olarak yetişmekte (3), 4000
civarında endemik bitki türü bulunmakta (4), ancak bunlardan yeterince
istifade edilememektedir (1). Ülkemizde medikal alanda altı yüz kadar
bitki kullanılmaktadır (3).
Mersin bitkisi (Myrtus communis Linn.) geleneksel tıpta yaygın olarak
kullanılan bir bitkidir (13). Mersin bitkisi Myrtaceae familyasına bağlı
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olup (3,4), aşağı yukarı yüz cins ve üç bin türü kapsamaktadır (12-14,15).
Bir çalışmada ise bu familyaya ait 145 cins ve 5500 türün bulunduğu
bildirilmiştir (16). Dünyada Akdeniz bölgesi, Güney Amerika, kuzey-batı
Himalayalar, Avustralya (12,13,17,18), Orta Doğu ve Güney Avrupa’da
(16,19) yayılış göstermektedir. Tunus’un kıyı bölgeleri, Fas, Türkiye
ve Fransa’da yabani olarak yetişmekte olan M. Communis L. bitkisinin
İran, İspanya, İtalya, Eski Yugoslavya, Korsika (15,17,20) ve kuzey-batı
Hindistan’da (19) kültürü yapılmaktadır.
Türkiye’de Karadeniz, Ege, Akdeniz (17,21) ve Marmara bölgelerinde
(22) yetişen mersin bitkisi, özellikle Akdeniz bölgesindeki makilikler
içerisinde doğal olarak yoğun bir şekilde yetişebilmektedir. Ülkemizde
Adana, Antalya, İçel, Zonguldak, Sinop, Ordu, Trabzon, Samsun, Hatay
(12,20,23), Uşak, Çanakkale, İstanbul (11), İzmir, Muğla, Bursa ve Aydın
çevresinde yaygın olarak bulunmaktadır (3). Myrtus communis L.’in
ülkemizdeki yöresel adı genel olarak “mersin” (4,11,21) olarak bilindiği
halde özellikle güney sahillerimizde “murt” (11,17,21), “elduran”, “sazak”
(14), “hambeles” (17,21,20), “adi mersin” ve “bahar yaprağı” adlarıyla da
bilinmektedir (12,14,17,23).
Myrtus communis L. her mevsim yeşil, ancak bazen bir ila üç metre
kadar uzayabilen hoş aromalı (12,14,17,21) uzun asırlar ayakta kalabilen
bir bitkidir (16,23). Yavaş büyür, gövde çevresi 100 yılda ancak bir metre
olabilir (23), gövdesi ise derin yarıklı bir kabuk ile kaplıdır (19). Mayıshaziran aylarından itibaren beyaz renkli çiçeklere sahip olan bitkinin
yaprakları 1-3 cm uzunluğunda, 0.5-1 cm genişliğinde, sivri uçlu, tüysüz
ve derimsi, kısa saplı ve karşılıklı, yeşil renkli, oval şekilli ve üzerinde
salgı bezleri bulunmaktadır (18,17,6). Yaprakları ezildiği zaman keskin
aromatik bir koku yaymaktadır (14).
Haziran ayından eylül ayına kadar görülen çiçekleri yıldız şeklinde,
beyaz ya da pembemsi, kokulu, uzun saplı ve beş yapraklı olup, tek olarak
her bir yaprağın koltuğunda bulunmaktadır (12,14,17). Sonbaharda
(Ekim-Aralık dönemi) ortalama kasım ayı civarlarında olgunlaşmakta
olan meyveleri ise üzümsü meyve tipinde ve çoğunlukla siyahımsı mor
renkli ya da beyaz renkli, nohut büyüklüğünde, küremsi, elips şeklindedir
(14,15,17,18,24). Olgunlaşmamış ham meyvelerin tadı acı iken
olgunlaşan meyvelerin tadı şekerli ve buruktur (12,18). Özellikle beyaz
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renkli büyük meyveler taze olarak, morlarsa kurutularak bazı bölgelerde
tüketilmektedir (22). Meyvelerin büyüme hızı yavaştır ve meyveler çok
miktarda sert ve küçük tohum taşır (12). Yenilebilen bu meyvelerin
baharatlı bir tadı ve aromatik bir kokusu vardır (23). Bitki böceklerle
tozlanır ve en yaygın tohum dağıtıcıları ise kuşlardır (12,13). Bitki çoğu
zaman soğuğa karşı oldukça dirençlidir ancak oldukça sıcak havalara da
kolayca uyum sağlayabilir (16). Kuraklığı büyük ölçüde tolere eder ve
çok az miktarda suya ihtiyaç duyar, yüksek yerlerde tamamen güneşte
yetişebildiği gibi gölge ve nemli yerlerde de yetişebilmektedir (18).
Genellikle 800-1000 metreyi aşmayan yüksekliklerde (16,18,25), yıllık
ortalama 400-1200 mm yağış altında büyür (25). Bitki kalker ve kumlu
topraklarda büyür ve pek çok toprak tipine kolayca uyum sağlayabilir
(16).

2.Tarihçe
Tarih öncesi dönemlerde mersin, farklı bölgelerde yaşayan insanların
kullanıldığı bir bitkidir.
Antik Yunanistan’da bu bitki edebi metinlerde yer bulmuştur. Böylece
mersin bitkisini aşk, bereket ve güzellik tanrıçası olarak kabul ettikleri
Afrodit’e adamışlardır. Bu dönemde özellikle sindirimi hızlandırmak için
bu bitkiden yapılan içkiyi içerlermiş. Galyalılar ise bu bitkiyi süslenme
aracı olarak kullanmışlardır.
İslam medeniyetinde de bu bitkinin kutsal bir öneme sahip olduğu
üzerine çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden biri Nuh
peygamberin yaşadığı büyük tufandan sonra gittiği yerde bu bitkiyi
diktiğidir. Diğer bir rivayet de ise Hz. Adem’in cennetten mersin bitkisini
getirdiği söylenir. Bu nedenledir ki bu bitki kabir ziyaretlerinde ölen
kişinin mezarının hoş kokması için de kullanılmaktadır (1,23).

3.Fitokimyasal Bileşenler
Mersin bitkisi lif, şeker, antioksidanlar ve pek çok biyolojik olarak aktif
madde içerir. Uçucu yağlar, fenolik bileşenler, flavonoidler, tanenler, yağ
asitleri ve antosiyaninler meyvelerde bulunan başlıca fitokimyasallardır
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(18,19,26). Mersin bitkisinin meyvesi; uçucu yağ, tanen, şeker ve organik
asitler (sitrik asit ve malik asit) içermektedir (17,23). Yaprakları ise;
tanen, uçucu yağ, acı maddeler ve az miktarda kafeik, ellajik ve gallik
asit gibi fenolik asitler ile kersetin türevleri, fazla miktarda ise kateşin ve
mirsetin türevleri içermektedir (8,12).
Aromatik bitkilerden elde edilen esansiyel yağlar insan ve
hayvanlar tarafından tüketildiklerinde sağlık açısından hiçbir sakınca
oluşturmadıklarından güvenli katkı maddeleri olarak sınıflandırılmışlardır.
Dolayısıyla uzun yıllardan beri ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe yaygın
olarak kullanılmışlardır (27,28). Yapılan çalışmalarda bu yağların antioksidan,
antiinflamatuvar, antimikrobiyal etkilerinin olduğu, sindirim sistemini
uyardığı, sindirim enzimlerinin etkinliğini artırdığı bildirilmiştir (28).
Mersin bitkisinin meyvesi ile ilgili çalışmalar göstermiştir ki; meyve
de yağ asidi olarak başlıca oleik asit (%67.07) olmak üzere toplam 14 yağ
asidi bulunur, oleik asidi palmitik asit (%10.24) ve stearik asit (%8.19)
izler. Ayrıca meyvenin rengi ile yağ asidi kompozisyonu arasında bir ilişki
olduğu da rapor edilmiştir (18,29). Myrtle esansiyel yağı buhar distilasyonu
yoluyla yaprak, dal, meyve ve çiçekten elde edilen Myrtuscommunis L.nin
esansiyel yağıdır. Bu esansiyel yağ canlandırıcı kokusuyla sarı ya da
yeşilimsi sarı renktedir (13,18).
Bitkinin farklı kısımlarının yağ ürünleri farklıdır. Suyla distillenmiş
yağ ürünleri; yaprakta, %0.4-0.5; çiçekte %0.4; olgunlaşmamış meyvede
%0.5 ve olgunlaşmış meyvede %0.02’ dir. Terpenler ve terpen alkolleri
esansiyel yağların uçucu bileşenlerinin neredeyse tamamını oluşturur.
Terpenoid bileşenler (myrtentyl asetat, α- pinene, 1,8-cineole, limonene,
linalool) yaprak yağında (0.19-0.37%), meyvelerde (0.03-0.13%) ve
çiçeklerde (0.21-0.26) değişen oranlarda bulunur (18).
Esansiyel yağların bileşimi şöyledir; ökaliptol, α-pinen, metil öjenol,
terpinol, trans-carveol, cis-carveol, geraniol, metil geranate, α–terpinyl
asetat, neril asetat, β-kariofilen, mirsen, sabinen, p-simen, terpinen,
linalil asetat, 3 karen, felandren, metil bütirat, metil benzoat, benzil alkol,
izobutil bütirat, myrtenyl asetat, limonen, α -terpineol, linalool, ökaliptol,
p-cymol, β- pinen, kampen, bütilbütirat ve mirtenol’dür (6,7 9,12,18)
Mersin bitkisinin meyvelerinde sitrik asit, malik asit, resin,
tanen, uçucu olmayan yağ, şeker, flavonoidler, antosiyanin, arabinosit,
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antosiyanin glikozit, kaempferol, kuersetin, myricetin, 3-o-glukozit,
3, 3-di-o-galaktozit, 3 rutinoside, aesculin, scopoletin, kafeikasit,
3-o-rhamnoside, ormyricitrin, esculetin-6-o-glukozit ya da eskülin,
hesperetin 7-o-rhamnoglikozit ya da hesperidin, hesperetin-2-omethylchalcone-4-orhamnoglucoside bulunur (18). Meyveler ayrıca
ham protein, tartarik, malik ve sitrik asitler, Ca, K, Mg ve Na gibi
mineraller açısından da zengindir (13,29). Batı Akdeniz florasında
yetişen mersin bitkisinin mor ve beyaz meyveli tiplerinde yaprak ve
meyvelerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile makro (azot, fosfor,
potasyum, kalsiyum, magnezyum) ve mikro (demir, mangan, çinko,
bakır) besin element içerikleri belirlenmiştir (30).
Mersin bitkisinin çeşitli ekstraktlarının bileşimini saptamak amacıyla
yapılan çalışmalar göstermiştir ki; yağın kalitesi ve üretimi, materyalin
toplanma zamanı yani hasat sezonu, yetiştiği coğrafi bölge (6,31) ve
ekstraktın çıkarılma metodu (distilasyonun uzunluğu gibi), genetik ve
çevresel faktörler (32) ile doğrudan ilgilidir (18,13,23,33). Bazı yerlerde
araştırmacılar tarafından vazgeçilmez bir bileşik olarak kabul edilen
maddeler diğer araştırmacılarca saptanamamaktadır (23).
Fas’ta mersin bitkisi uçucu yağlarının kimyasal kompozisyonunun
incelendiği bir çalışmada, fraksiyon distilasyon yönteminin etkisini
araştırmışlar ve bu tekniğin uçucu yağ kalitesini belirlemek için çok
uygun olduğunu bulmuşlardır (34).
Tunus doğal populasyonunda mersin bitkisi uçucu yağ
kompozisyonunun değişkenliğinin araştırıldığı bir çalışmada doğal
popülasyondaki 12 mersin bitkisinin uçucu yağ analizi yapılmış ve ana
bileşenlerinin, α -pinen ve 1,8-sineol bileşikleri olduğu belirlenmiştir
(35). Portekiz’de yapılan bir çalışmada bitkiye ait çiçekten elde edilen
esansiyel yağın (%3) başlıca bileşenlerinin α –pinen (%53), 1,8-sineol
(%25) ve limonen (%10 ) olduğu bildirilmiştir (36). İran’ da yapılan diğer
bir çalışmada mersin esansiyel yağının analizi yapılmış ve 32 bileşeni
tespit edilmiş; ana bileşenler olarak α –pinen (%29.4), limonen (%21.2
), 1,8-sineol (%18), linalool (%10.6), linalil asetat(%4.6) ve α-terpineol
(%3.1) oranında bulunmuştur (37).
5 farklı bölgeden (Korsika, Fas, Tunus, Lübnan ve Yugoslavya)
15 mersin bitkisi yaprak uçucu yağının kimyasal kompozisyonunun
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araştırıldığı bir çalışmada ise mersin bitkisinde α -pinen, 1,8- sineol,
myrtenylasetat, limonen gibi bileşenler tespit edilmiştir (38).

4.Tıbbi Ve Diğer Kullanımlar-Halk Tababeti
Mersin bitkisinin yaprak, dal ve meyve gibi farklı kısımları halk tıbbında
uzun zamandan beri yoğun şekilde kullanılmaktadır (13). Myrtle esansiyel
yağı güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir ve bu nedenle kozmetik, tuvalet
malzemeleri (sabun, diş macunu vb.) (7), eczacılık ve yiyecek endüstrisi
için değerli bir ham maddedir (6,8,32). Ayrıca antioksidan, tonik ve
balzemik özelliklerinden (39) dolayı da yiyecek ve koku endüstrisinde
tercih edilmektedir (21,26).
Bu bitkiden elde edilen uçucu yağlar ise içeceklerde, soslarda,
dondurmalarda, unlu mamüllerde bunun yanında kolonya ve parfüm
üretiminde tercih edilmektedir (1,15,22). Mersin bitkisinin yaprakları ve
meyveleri İtalya (18,20), Yunanistan (36), Korsika (16), Sardunya (18)
gibi yerlerde likör ve diğer alkollü içeceklerin yapımında kullanılmaktadır
(39). Bu bitki tanenden dolayı tıpta astrenjan, antidiyareik, antibakteriyel,
antienflamatuar olarak, dericilikte tabaklama işlemi için, fotoğrafçılıkta
ve lastik endüstrisinde kullanılmaktadır (23).
Mersin bitkisi, anti-hiperglisemik, antiseptik, anti-inflamatuar
(40,41), antioksidan (19,42,43), antibakteriyal (14,44), antifungal
(14,15), anti helikobakterpylori (15,42), antimutajenik (42), balzamik
(yatıştırıcı), kanama durdurucu (20,24,32) ve dezenfektan (24) özellikleri
ile bilinen bir bitkidir (21,26). Mersin bitkisinin yaprak ve meyveleri;
bulantı ve mide ağrısında, grip, soğuk algınlığı, verem, bronşit gibi göğüs
hastalıklarında öksürükte balgam söktürücü olarak (4,14,20), peptik
ülserde helikobakterpyloriyi yok ederek, romotoid artrit gibi hastalıklarda
ağrı kesici ve yangı azaltıcı olarak (15), sedef hastalığı, herpes, morarmalar,
saç dökülmesi gibi deri hastalıklarında haricen, ishal, kabızlık, ağız
ülserleri, boğaz ve dişeti iltihapları, hemeroid, dizanteri gibi enfeksiyöz
hastalıklarda, idrar yolları enfeksiyonları, anjin ve faranjitde antiseptik
olarak, idrar söktürücü olarak, hiperlipidemi ve iskemik kalp hastalığı
gibi hastalıklarda kolesterol düşürücü olarak, diyabette şeker düşürücü
olarak (3,16,17,45), yine harici, kan dindirici ve antiseptik özelliklerinden
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dolayı yara iyileşmesi ve yara pansumanlarında kullanılmaktadır (1,20).
Geleneksel tıpta yaprak ve meyvelerin kaynatılma ve demlenmesi ile
stomatik, hipoglisemik, öksürük, ağız hastalıkları, antimikrobik, kabızlık,
iştah açıcı, antihemorajik, dıştan yara iyileşmesi gibi rahatsızlıklar
iyileştirilmektedir (32).
Myrtle’ın tüketimi; lipid peroksidasyonuna karşı koruyucu olan
antioksidanları içermesinden dolayı besinsel yararlar sunabilir. Eski
zamanlarda mersinin meyveleri yüksek oranda vitamin içerdiğinden
dolayı besin takviyesi olarak kullanılmıştır (8,18,20,). Unani literatüründe
bu bitkiye ait terapötik doz 3-5 gram olarak bildirilmektedir (18).
Mersin bitkisi meyvelerinin; antiseptik, astrejan (büzücü), karında
gaz oluşumunu engelleyici, adet hızlandırıcı, yatıştırıcı, ağrı kesici,
kanama durdurucu, bulantı giderici, böbreklerde taş dökücü, kalp
güçlendirici, böbrek koruyucu, terlemeyi engelleyici ve antidiabetik
olduğu bildirilmiştir. Diare ve dizanteri gibi enfeksiyöz hastalıklarda (6),
mide ülseri, bağırsak ülseri, romatizma, ayak ülseri, ağız ülserleri, göz
ülserleri, kötü ağız kokusu, saç dökülmesi, kanama, vajinal akıntı, bronşit,
hemoroit, melena, rinit, rektit, konjuktivit, yanıklar, dizüri, öksürük,
burun kanaması, kulak ağrısı, diş ve baş ağrısı, çarpıntı, kulak akıntısı,
burkulma, kırık, ateş, aşırı susama, akrep sokması, kepek, gebelik lekesi,
aşırı kanamalı adetler (menoraji), hemoptizi, rahim sarkması, rektum
sarkması, iltihaplanmalarda kullanılmaktadır (18). Meyve ve yaprak
dekoksiyonu, kızıllaşmış deriye sahip yeni doğan bebeklerde hassas banyo
için ve yara yıkamada kullanılmıştır (8,13).
Yaprakların kan sulandırıcı, antiseptik ve anti-inflamatuar (6,9),
iştah açıcı (17), tonik ve kanama durdurucu (13), hipoglisemik, laksatif,
analjezik, saç güçlendirici ve uyarıcı özellikleri vardır (18). Bu nedenle
yapraklar mantar ve ağız yaralarında, üriner enfeksiyonların tedavisinde
(6,13), beyin hastalıklarında özellikle epilepside, mide hastalıklarında,
hazımsızlıkta, karaciğer hastalıklarında, romatizma, ülserler, egzama,
akciğer hastalıkları, hemoroit, yaralar, pişik, rahim sarkması ve vajinal
akıntı durumlarında kullanılmaktadır (18). Yaprakların yağı ise
antioksidan ve antimutajenik (46), antimikrobiyal, tonik ve yatıştırıcıdır
(39), ayrıca antiseptik ve anti-gribaldir ve bu yüzden göğüs hastalıklarının
tedavisinde kullanılmıştır. Ayrıca yaprakların dekoksiyon yoluyla
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kaynatılması hipertansiyon (17), yara yıkaması, vajinal lavaj ve lavman
için ve solunum hastalıklarına karşı hala kullanılmaktadır (13,32).

5.Farmakolojik Özellikler
5.1Antimikrobiyal
Rasooli ve ark. (2002) çalışmalarında Escherichiacoli, Staphylococcusaureus,
Streptococcusfaecalis,
Pseudomonasaeruginosa,
Klebsiellapneumoniaee, Bacillussubtilis, Bacilluslicheniformis, Candida
albicans ve Saccharomycescerevisia’ya karşı Myrtus communis L.’den elde
edilen esansiyel yağın antimikrobiyal aktivitelerini araştırmışlar ve dilüe
edilmemiş yağın S. aureus, S. Faecalis ve P. Aeruginosa’nın dışında bütün
mikroorganizmalara karşı öldürücü olduğunu görmüşlerdir. Yine ½
dilüsyon E. coli, B. subtilis, B. licheniformis, C. albicans, ve S. Cerevisiae’
ya karşı lethal etkiliyken ¼ dilüsyon E. coli’ye karşı bakteriostatik etkili
olup lethal etki gözlemlemişlerdir (37).
Yadegarina ve ark., (2006) Myrtus communis esansiyel yağının
Escherichia coli, Staphylococcusaureus ve Candida Albicans’ a karşı
mükemmel bir antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır
(7). Bir başka çalışmada yine Myrtle uçucu yağının alkol ekstraktında
antimikrobik aktivite tespit edilmiştir (43).
Jabri ve ark., Myrtus communis L. tohum sulu ekstraktının (MBSAE)
antidiyareik, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerini belirlemek için
yaptıkları çalışmada; MBSAE’nin tanenler açısından zengin olduğunu
ve geniş bir antibakteriyel aktivite spektrumu sergilediğini gösterdiler.
MBSAE’nin kısmen antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı
hint yağı kaynaklı akut ishale karşı güçlü koruyucu olduğunu saptadılar.
(47)

5.2.Antifungal
Erdoğan ve ark. (2004) çalışmalarında Myrtus communis L. metanol,
aseton, etanol ve etil asetat ekstraktlarının, 0.187-1.5 mg/mL aralığında
minimum inhibitör konsantrasyonda (MIC), Candida Albicans’ a karşı
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iyi bir antifungal etki gösterdiğini tespit etmişlerdir (41). Bir çalışmada
Myrtle uçucu yağının C. Albicans ve S. Cerevisiae ‘ya karşı da antifungal
etkili olduğu bildirilmiştir (28). Myrtus communis sussp. yapraklarından
elde edilen ekstraktların C. albicans CCM 314 ve S. Cerevisiae WET
136’ya karşı antifungal etkili olduğu da tespit edilmiştir (1).
Mersin bitkisinden elde edilen esansiyel yağın, R. Solani’ nin in
vitro şartlarda çoğalmasını, % 60 oranında engellediği görülmüştür
(48). Esansiyel yağın, Aspergillus’ a karşı antifungal aktivitesi broth
mikrodilüsyon yöntemi ile çalışılmış ve tüm izolatlarda etkili olduğu
bulunmuştur (49).
Myrtus communis uçucu yağının, Malassezia sp.›ye karşı antifungal
aktivitesi de araştırılmış; M. communis uçucu yağının, geniş spektrumlu
antimikrobiyal aktivite gösterdiği, Malassezia sp’ye karşı güçlü inhibe
edici aktivitesinin bulunduğu ve bu yağın cilt hastalıklarının tedavisinde
topikal kullanılabileceği tespit edilmiştir (50).

5.3Antibakteriyal
Ahmed ve ark. (2013) Myrtus communis metanol ekstresinin
Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aerogenosa ve
Staphylococcusaureus’ a karşı agar disk difüzyon yöntemiyle antibakteriyal
aktivitelerini araştırdıkları çalışmada ekstrenin 1,2,3,4 ve 5mg/ml
konsantrasyonlarının test edilen bakterilere karşı yüksek antibakteriyal
aktivite gösterdiğini tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada Myrtus communis
ekstresi,Ampicilin,Tetracyline,Erythromycin, Carbnicilin ve Gentamycin
gibi antibiyotiklerle etki açısından karşılaştırılmış ve Myrtus communis
bitkisinin 5 mg/ml dozunun Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli ve
Pseudomonas aerogenosa’ ya karşı Gentamicin’den daha iyi antibakteriyal
etki gösterdiği kanıtlanmıştır (9). Yine Bokaein ve ark. (2014) da Myrtus
communis L. ekstraktının çoklu-ilaç dirençli Klebsiella pneumonia ve
Pseudomonas aerogenosa’ya karşı in vitro ortamda antibakteriyal etkili
kullanılabileceğini bildirmişlerdir (19).
İlçim ve ark. çalışmalarında; Myrtus communis sussp. yapraklarından
elde edilen ekstraktların, B. megaterium, B. substilis, B. brevis, P.
aeruginosa, S. Aureus ve L. monocytogenes bakterilerin gelişmesini
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inhibe ettiğini bildirmişlerdir (1). Bir başka çalışmada Myrtle uçucu
yağının E. coli, P. aeruginosa ve Candidalipolytica’ya karşı antibakteriyel
aktivite gösterdiği gözlenmiştir (43). Myrtus communis ekstraktlarının
bazı bakteri ve mantarlara karşı etkili olmasının içerdiği betatriketon
türevlerinden kaynaklı olabileceği bildirilmiştir Ayrıca tanen, myrsetin,
gallik asit türevleri ve ellajik asit türevlerinin hem gram negatif (-) hem
de gram pozitif (+) bakterilere karşı etkili olduğu tespit edilmiştir (43).
Myrtus communis sussp. yapraklarından elde edilen ekstraktların, B.
megateriumDSM32, B. substilisIMG22, B. brevisFMC3, P. aeruginosa
DSM 50071, S. AureusCOWAN 1, L. monocytogenes SCOTT A
bakterilerin gelişmesini inhibe ettiği bildirilmiştir (1).
Geleneksel tıpta mersin, infüzyon ve kaynatma yöntemleri ile
tüketilir. 3 farklı dönemde hazırlanan yaprak infüzyonlarının fenolik
ve uçucu bileşimleri ile antioksidan ve antibakteriyel aktivitelerinin
araştırıldığı bu çalışmada, infüzyonlar arasında fenolik içeriğin (146.74
ila 179.55 mg GAE / g DM) önemli ölçüde değiştiği ayrıca ters fazlı
yüksek performanslı sıvı kromatografi cihazı ile on bir fenolik bileşik
tanımlanmıştır. İnfüzyonların başlıca fenolik fraksiyonları; fenolik asitler
(7.64 ila 14.28 μmol/g DM) ve flavonol glikozitler (7.05 ila 12.11
μmol/g DM) olarak tespit edilmiştir. Gaz kromatografisi (GC) ve GC
kütle spektrometre analizleri ile on altı uçucu bileşen tanımlanmış ve ana
bileşenler 1,8-sineol (%42,58 ila %51,39), α-terpineol (%9,45 ila %9,72),
metil öjenol (%6,69 ila %7,11) ve linalool (%5,91 ila %6,06) olarak
bulunmuştur. DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) yöntemi, β-karoten
ağartma testi, demir iyonları üzerindeki şelatlama etkisi ve demir
indirgeme gücü yöntemleri ile tahlil edilen infüzyonların antioksidan
etkinliği önemli olup infüzyon süresine göre değişiklik göstermiştir. Test
edilen 6 bakteriye karşı mersin infüzyonları, önemli bir antimikrobiyal
aktivite sergilemiştir (51).

5.4.Antiviral
2021 yılında Mehrbod ve ark., bazı İran şifalı bitki ekstrelerinin
(Glycyrrhiza glabra (rizom), Myrtus commonis (yapraklar), Melissa officinalis
(yapraklar), Hypericum perforatum (hava kısımları), Tilia platyphyllos
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(çiçek), Salix alba (kabuk) ve Camellia sinensis (yeşil ve fermente edilmiş
yapraklar) gibi influenza A virüsüne (IAV) karşı etkinliğinin araştırıldığı
çalışmada; IAV titresine karşı G. glabra, M. officinalis ve S. Alba özütlerinin,
M. communis ve M. officinalis metanol fraksiyonlarının ve M. communis
ve C. Sinensis kloroform fraksiyonlarının koruyucu özellikler gösterdiğini
rapor etmişlerdir (52).

6.Antioksidan
Mersin, çeşitli sistemlerde antioksidan aktivitesi araştırılan benzersiz
oligomerik prenile edilmemiş asilfloroglukinoller içerir. Rosa ve ark.,
hem semi-myrtucommulone (S-MC) hem de myrtucommulone
A’ nın(MC-A) in vitro sistemlerde, linoleik asidin serbest radikal
saldırısına karşı korunmasını (FeCl3 ve EDTA aracılı oksidasyon ve
otoksidasyonunu inhibe ederek) güçlü antioksidan özellikleri sayesinde
yaptığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada her iki bileşeninde prooksidan
aktivite göstermediği, ancak S-MC’nin MC-A’dan daha güçlü aktivite
gösterdiği bildirilmiştir (53).
Myrtus Communis L. esansiyel yağında bulunan 1,8-sineol ve
metileugenol kimyasalları antioksidan özellikten sorumlu bileşenler
olarak tanımlanmaktadır (43). Antioksidan özelliği 1,1-difenil-2pikrilhidrazil (DPPH) inhibisyonu ile izah edilmiştir (54).
Wannes ve ark. (2016) Myrtle’ın yaprak sap ve çiçek kısımlarından elde
edilen metanol ekstraktı ve esansiyel yağının antioksidan aktivitelerini
araştırmışlar ve metanol ekstraktının esansiyel yağlardan daha fazla
antioksidan aktivite gösterdiğini bulmuşlardır (55).
İnsan göbek kordonu damar endotel hücrelerinde (HUVEC›ler)
sepsis kaynaklı endotel hücre hasarı üzerine Myrtus communis (MC)
meyvesinden elde edilen uçucu yağlar ve bileşiklerinin potansiyel
etkilerinin moleküler ve hücresel düzeyde incelendiği çalışmada,
lipopolisakkarit (LPS) uygulamasıyla bir sepsis modeli oluşturuldu. MC
meyvesinden elde edilen uçucu yağın ve MC bileşeni olan α -terpinolün,
hücre indeksinin azalması ve sitokin tepkisinin artması üzerinde herhangi
bir etkiye sahip olmadığı görülmüş; MC meyvesinin diğer ana bileşenleri
olan 1.8 sineol ve α –pinenin ise hücresel ve biyomoleküler seviyelerde
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HUVEC’lerde LPS kaynaklı endotel hücre hasarını iyileştirdiği sonucuna
varılmıştır (56).

7. Antidiyabetik-Hipoglisemik
Malekpour ve ark. (2012) 300mg/kg dozunda Myrtuscomminus L. hidroetanol ekstraktını alloksan ile diyabet oluşturulan ratlara uygulamış ve
hiperglisemik ratlarda glikoz seviyesini anlamlı düzeyde düşürdüğünü
tespit etmişlerdir (5).
Sepici ve ark., (2007) myrtle yağının, alloksan ile indüklenen
diyabetik tavşanların glukoz seviyesini 4 saat sonra normal seviyeye
getirdiğini bildirmişlerdir. Ayrıca kontrol grubu ve diyabetli tavşan
grubunun insülin konsantrasyonunu etkilediğini, diyabet grubu trigliserid
konsantrasyonunu düşürdüğünü bulmuşlardır (57).
Ivorra ve ark., Myrtuscomminus L. hidro alkolik özütünün,
ratlarda streptozotosin (STZ) ile oluşturulan hipergliseminin akut
fazını önlediğini göstermişlerdir. Bu ekstrenin STZ’den 48 saat sonra
verildiğinde hiperglisemiyi azalttığını ve bu etkisinin doz tekrarlandığı
sürece devam ettiğini belirlemişlerdir. Bu ekstrenin kan şekeri normal
olan deney hayvanlarına karşı her hangi bir etkisinin olmadığını
bildirmişlerdir (58).

8.Kardiovasküler
Al-Jeboory ve ark., çalışmalarında M. communis sulu yaprak ekstresinin
izole kobay kulakçıkları üzerinde negatif inotropik etki gösterdiğini ve bu
etkinin atropin tarafından tersine çevrilmediğini gözlemlediler. Ayrıca,
çalışmada ekstrenin anestezi uygulanmış ratlarda depresif etkiyi azalttığı
bulunmuştur (59).
Cevikelli ve ark., 2020 yılında yaptıkları çalışmada Myrtus communis’in
deneysel renovasküler hipertansif sıçanların bilişsel işlevlerindeki
değişiklikler üzerindeki olası etkilerini araştırmışlardır. Bu çalışmanın
sonucunda, Myrtus communis özütünün antihipertansif, antiinflamatuar
ve antikolinesteraz aktiviteleri yoluyla hipertansiyondaki bilişsel işlev
bozukluklarını iyileştirebileceği bulunmuştur (60).
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9.Antitrombotik ve Hipolipidemik
Kanoun ve ark. (2014); 45 gün boyunca kolestrol ile beslenerek
hiperlipidemi geliştirilmiş ratlarda, Myrtus Communis L. sulu ekstraktının
50mg/kg/gün olacak şekilde diyete ilave edilmesiyle serum trigiliserit ve
LDL seviyelerinin azaldığını, trombin ve fibrinojen zamanında ise artışa
neden olduğunu belirtmişlerdir (26).
Rosa ve ark., (2008) kolestrol ve LDL oksidasyonunda
Myrtus Communis’in koruyucu etkilerini araştırdıkları çalışmada
semimyrtucommulone ve myrtucommuloneA ile ön tedavinin oksidatif
hasar sonucu oluşan LDL’ ye karşı önemli bir koruma sağladığını
bulmuşlardır (45).

10.Antiinflamatuar
Mersin yaprakları polifenol antioksidan kaynağıdır. Sahip olduğu yüksek
polifenol konsantrasyonu sayesinde bir anti-inflamatuar ilaç olarak
kullanılmaktadır (54).
İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF), kötü prognozlu ilerleyici akciğer
fonksiyon kaybı ile karakterize inflamatuar bir hastalıktır. Pulmoner
fibrozise (PF) karşı mersinin önleyici ve tedavi edici dozlarının
biyokimyasal ve histopatolojik açıdan değerlendirildiği çalışmada;
mersinin akciğer parankimi inflamasyonunu ve fibrozunu hem önleyici
hem de tedavi edici etkinliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır (61).

11.Anti-Mutajenik
Hrubik ve ark., (2012) Myrtus Communis’in meme kanseri hücrelerinde
(MCF 7 ve MDA-MB-231) 7-138mg/ml aralığında önemli sitotoksik
etki gösterdiğini bulmuşlardır (46).
Sepici-Dincel ve ark. (2007) alloksanla diyabet oluşturulmuş
tavşanlarla yaptıkları çalışmada, Myrtus comminus L. esansiyel yağının
monoterpenler (1,8-cineol, linalol ve myrtneyl asetat) içermesinden
dolayı antitümör ve antioksidan etkinlik gösterdiği sonucuna varmışlardır
(57).
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Mersin bitki özütünün antikanserojen ve antigenotoksik özellik
gösterdiği belirtilmiştir (54).
Harassi ve ark., Fas’ın farklı bölgelerinden elde edilen Myrtus
communis L. esansiyel yağın, kimyasal bileşimini, sitotoksik ve antioksidan
etkinliğini araştırdıkları çalışmada; yağın antioksidan etki gösterdiğini ve
sitotoksik aktiviteyi indüklediğini tespit etmişlerdir (62).
Mersin uçucu yağının, DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil), radikal
süpürme aktivite ve antimutajenik özelliklerinin araştırıldığı çalışmada;
mersin esansiyel yağı bileşenlerinin antioksidan özelliği sayesinde
antimutajenik özellik gösterebileceği görüşü savunulmuştur (63).
Meme kanseri hücre hatlarına karşı M. communis ve E. camaldulensis
özlerinin önemli sitotoksik etki gösterdiği bildirilmiştir. İki bitkinin de
kullanımının tavsiye edilebileceği nihayetinde kanserin kontrolünde yeni
doğal ürünlerin keşfedilme sürecinde dikkat çekeceği öngörülmüştür. (46)

12.Gastrointestinal
Myrtus communis L., bitkisinin fosfolipitler, çoklu doymamış yağ asitleri
ve fenolik bileşikler gibi biyolojik olarak aktif bileşikler açısından oldukça
zengin olmasından dolayı iltihap giderici, ülser önleyici, şeker düşürücü,
idrar söktürücü olarak, solunum ve sindirim sistemi hastalıklarını tedavi
etmek için kullanılabileceğini tespit ettiler (47).
Ferchichi ve ark. (2011); ratlarda hepatik iskemi reperfüzyonda
Myrtle’ın etkilerini değerlendirdikleri çalışmada, Myrtle beyaz meyvesi
ekstraktının, Alanin Aminotransferaz (ALT), Aspartat Aminotransferaz
(AST) düzeyinde azalmaya, Monoetil glisineksilidid (MEGX)
konsantrasyonunda artmaya ve malondialdehit (MDA) değerinde
azalmaya neden olduğunu gözlemlemişlerdir (44).
Hassan ve ark., 2020 yılında Myrtus communis yaprağı ekstresinin,
monosodyum glutamat ve akrilamidle indüklenen hepatotoksisiteye karşı
etkisini inceledikleri çalışmada; Myrtus communis yaprağı ekstraktının
(300 mg/kg vücut ağırlığı) oral yoldan verilmesinin hepatotoksisiteyi
önlemede yararlı bir ajan olduğu sonucuna varmışlardır (64).
Myrtus communis subsp. ekstresinin antifibrotik ve antioksidan
etkilerinin araştırıldığı çalışmada safra tıkanıklığı olan sıçanlarda meydana
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gelen karaciğer hasarı ve fibrozise karşı koruyucu olduğu bulunmuştur
(65). Myrtus Communis L. yağının metanol ile yapılan ekstresinin peptik
ülserli hastalarda etkileri araştırılmış ve helikobakterpiloriyi tedavi ettiği
bildirilmiştir (15).
Myrtus Communis L.’nin kurutulmuş meyvelerinin etanol, indometasin
ve pilorikligasyon ile indüklenen mide ülserine karşı koruyucu etkisini
araştırmak için yapılmış bir in vivo çalışmada; M. communis ve metanolik
özütler farklı dozlarda ülserojenlere maruz kalmadan önce hayvanlara
oral yoldan uygulanmıştır. M. communis’in oral uygulanmasının, tüm
ülser modellerinde ülser indeksinin anlamlı olarak azalmasına neden
olabileceği görülmüştür. Bu çalışmada düşük doz sulu ekstrakt ve
yüksek doz M. Communis metanol ekstraktının, etanol ile indüklenen
ülser modelinde, omeprazol (standart ilaç) ile karşılaştırıldığında daha
anlamlı etki gösterdiği, hem sulu hem de metanol özütlerin bu çalışmada
kullanılan tüm ülser modellerinde mide suyu hacmini ve toplam asitliği
azalttığı, mide pH’ını ve mide duvarı mukus içeriğini arttırdığı sonucuna
ulaşılmıştır.(66).

13.Antiparazitik
Shaapan ve ark., farelerde Tahran Toxoplasma gondii suşu tarafından
indüklenen kronik toksoplazmoza karşı M. communis uçucu yağının
(MCEO) profilaktik etkilerini araştırdıkları çalışmada T. gondii ile
enfekte olmuş farelerde özellikle 200 ve 300 mg/kg dozlarda MCEO’nun
güçlü profilaktik etki gösterdiğini bulmuşlardır (67).
Leishmania ülkemizde sık görülen önemli paraziter hastalıklardan
biridir. Araştırmacılar mersin yağının (LD50= 1/1800 ml/ml)
antileishmanial etki gösterdiğini bulmuşlardır. Mersin yağının
antileishmanial etkinliğinin linalolden kaynaklanabileceği bildirilmiştir
(68).

14.Dermatolojik
Hashemipour ve ark; ratlarda intraoral ülserlerin iyileşme sürecine, 3
farklı bitki türünün etkisini inceledikleri çalışmada; Myrtus communis
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L.’nin nötrofil sayısında azalmaya neden olduğunu, fibroblast sayısını
arttırdığını ve epitelizasyon sürecini geliştirdiğini sonuçta oral yara
iyileşme sürecine önemli bir katkısı olduğunu gözlemlemişlerdir (69).
Myrtus communis etanol ekstresinin, yanık kaynaklı organ
yaralanması üzerindeki antioksidan etkilerinin değerlendirildiği başka
bir çalışmada, termal yaralanma sonrası iyileşme süresini kısalttığını,
organ hasarını iyileştirmek için ideal bir antioksidan olabileceği
bildirilmiştir (70).

15.Diğer Etkiler
Myrtus communis ekstrelerinin romatoid artrit gibi hastalıklara karşı
analjezik ve antienflamatuar potansiyelinin olduğu bilinmektedir (71).
Myrtus communis bitkisi, nörodejeneratif bir hastalık olan alzamier
hastalığının önlenmesi ve tedavisinde değerli bir alternatif olarak
değerlendirilmiştir (72).
Myrtus communis ekstresinin düşük frekanslı manyetik alana
(ELMFF) karşı koruyucu özelliklerinin araştırıldığı çalışmada, Myrtus
communis ekstresinin, eritrositlerin ve plazmanın ELFMF’ye maruz
kalma durumunda koruyucu etki gösterebileceği bildirilmiştir (73).
Umarami ve ark., (2018) Myrtus communis meyvelerinin menoraji
tedavisinde etkili bir alternatif olabileceğini bildirmişlerdir (74).
Unani tıp sistemi, Hipokrat tarafından öne sürülen hümoral teoriye
dayanmakta olup, vücut sağlığı ve hastalık durumunun dört dedensel
unsura göre düzenlendiği bir sistemdir. Amraz-e-Waba, Unani tıbbında
salgın hastalıklar (çiçek hastalığı, kızamık, veba, grip, Ebola ve 2019
yeni koronavirüs vb.) için kullanılan bir terimdir. Akut solunum yolu
enfeksiyonu olan 2019 koronavirüs hastalığının (COVID-19) patogenez
ve klinik özellikleri yıllar önce Unani tıp sisteminde tanımlanmış olan
Nazla-e-Wabaiya (grip) ve Zatul Riya (zatürre) ile benzerlik gösterir.
Hipokrat, Galen ve Rhazes gibi Unani bilim adamları, salgın hastalıklar
sırasında alınacak çeşitli önleyici tedbirlerin (karantina) yanında loban
(Styrax benzoin WG Craib ex Hartwich.), sandal ağacı (Santalum album
L.) ile fümigasyonu, safran (Crocus sativus L.), gül (Rosa damascena Mill.)
ve mersin (Myrtus communis L.) kullanımını önermişlerdir. Amraz-e-
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Waba ışığında COVID-19 ‘un olası etkilerine karşı mersin bitkisinin
etkinliği daha fazla araştırılmalıdır (75).

16. Yan Etkiler ve Kontraendikasyonlar
1979’ da ratlarda fark edilen bazı toksisite belirtileri dışında şimdiye kadar
bilinen bir toksisitesi rapor edilmemiştir; insanlar için terapötik aralıklar
içinde güvenli olduğu düşünülmektedir (16). Ancak bazen yüksek miktarda
tüketilmesi durumunda solunum sistemini tahriş ettiği ve gebelerde
rahmin kasılması nedeniyle düşüklere sebep olduğu bildirilmiştir (17,20).

17.Sonuç
Myrtus communis L, dünya çapında geleneksel bir bitkisel ilaç olarak
kullanılmaktadır. Invitro ve in vivo çalışmalardan elde edilen verilere göre
mersin ilaç olarak farmasötik alanda ciddi bir kullanım potansiyeline
sahiptir.Son yıllarda,çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde uzun ve kanıtlanmış
geçmişleri olan geleneksel ilaçların kullanımına vurgu yapılmaktadır. Bu
bağlamda mersin bitkisinin alternatif tıptaki potansiyel rollerinin ortaya
çıkarılması için daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir.
Mersin bitkisinin birçok fizyolojik ve biyokimyasal olayda rol
aldığı ve bu sayede antikanser, antiülser, antimikrobiyal, antidiyabetik,
antiinflamatuar, dermatolojik, kardiyovasküler koruyucu ve tedavi edici
etkinliklerinin bulunduğu, yine pek çok hastalığın fizyopatolojik zeminini
oluşturan oksidatif strese karşı da gösterdiği önemli antioksidan etkinliği
sayesinde hastalıklardan korunma ve hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonu
çerçevesinde günlük yaşamda ve hekimlik uygulamalarında önemsenmesi
gereken ve öneminin geçmişten geleceğe devam etmesi kaçınılmaz olan
oldukça değerli bir bitki olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
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