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ÖN SÖZ
Değerli okurlar; Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları adlı bu değerli eserimizde
26 adet kendi alanlarında en güncel konuları içeren bölümleri siz değerli
bilim insanlarına sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kitabımızın sağlık
alanında çalışan ve kendini geliştirmeye çalışan öğrenci, akademisyen ve diğer
tüm okurlara önemli bir kaynak olmasını dilerim. Kitabın yazılmasına katkı
sağlayan tüm bölüm yazarlarına, hakemlere ve yazım, şekil, tasarım ve baskıya
hazır hale getirilmesinde emeği geçen yayın evine teşekkürü borç bilirim. Bu
kitabın bilimsel içeriğinin hastaların tanı ve tedavisinde yol gösterici olması
en büyük temennimizdir. Kitabı değerlendirip geri dönüş yapacak değerli
meslektaşlarımıza şimdiden ayrıca teşekkür ederim.
Saygılarımla
Doç. Dr. Mustafa Cengiz, 2022
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BÖLÜM I

VİTAL PULPA TEDAVİLERİNDE
KULLANILAN GÜNCEL AJANLAR
Current Materials Used in Dental Pulp Capping
Gülben ÇOLAK
Araş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, e-mail:ccolakgulben@gmail.com
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1.

Giriş

D

işe canlılığını veren, travma ya da çürük gibi olumsuz durumlarda
immün yanıt geliştiren yapı dişin pulpasıdır. Bu yapı, kronda da
kökte de dentin ile çevrili olup apikal foramen yoluyla dişe besin
sağlar ve atık ürünleri uzaklaştırır. Pulpadaki sinir ağları sayesinde de zararlı
uyaranlara karşı ağrı ile tepki gösterir. Pulpanın yapısında dentritik hücreler,
makrofajlar, lenfositler dahil birçok bağışıklık hücreleri mevcuttur ve bu
hücreler, mikroorganizmaların istilasını önlemek için savaşır. Ayrıca dişin
pulpası, diş aşınmaları, diş kırılmaları veya çürük nedeniyle sağlam dentinin
kaybedildiği durumlarda, odontoblastlar/odontoblast benzeri hücreleri ile pulpa
odası yüzeyinde reaksiyoner ve tersiyer dentini oluşturur. (1,2)
Diş çürüğünün ya da travma sonrasında meydana gelen inflamatuar yanıt
ağrı ile sonuçladığında hasta tedavi yoluna gitmezse, enfeksiyon ilerler, pulpa
odasında iç basınç önemli derecede artar ve şiddetli ağrı ile birlikte pulpa doku
iskemisi meydana gelir. Bu durumda diş pulpasının enfeksiyonunu ortadan
kaldırmak ve ağrıyı dindirmek için pulpektomi yapılır yani diş pulpası tamamen
ortadan kaldırılır,diş devital hale gelir. Pulpektominin yapılmadığı ileri evrelerde
ise pulpa nekrozu ve periapikal hastalık görülür. (1–3)
Vital olmayan dişler immün yanıt gerçekleştiremeyeceği için dış uyaranlara
karşı direnç kaybederler ve dolaşıma katılamayacağı için kırılgan hale gelirler.
Bakteriler tarafından yeniden enfekte olmaya açık hale gelirler. Bu durum da kök
1
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kanal tedavisinin başarısız olmasına ve yenilenmesine neden olur. Retreatment
tedavisi yani kanal tedavisinin tekrarlanması işlemi, dişleri daha kırılgan hale
getirip köklerin çatlaması/kırılması ile sonuçlanabilir. (4,5)
Kök kanal tedavisinin komplikasyonlarına maruz kalmamak için,
günümüzde pulpanın tamir ve rejenerasyon özelliklerinden faydalanmak amaçlı,
daha konservatif olan vital pulpa tedavilerine talep artmaktadır. Doğru bir
endikasyon ve doğru materyal seçimi ile vital pulpa tedavilerinde uzun dönem
başarı oldukça yüksektir.
2.

Vital Pulpa Tedavileri (VPT)

Vital pulpa tedavisi (VPT), mikroorganizmaların neden olduğu çürük, dış
etkenlerden kaynaklı travma ya da iatrojenik yaralanmaların sebep olduğu
pulpanın açığa çıkması halinde, dişin canlılığının devam edebilmesi için
uygulanan tedavi yöntemidir. (6) Vital pulpa tedavileri 200 yıldan fazla
süredir uygulanmaktadır. Bu tedavi, açığa çıkmış pulpa dokusunun ya da çok
ince kalmış dentin tabakasının üzerine koruyucu materyalin uygulanmasıyla
yapılmaktadır. (7) VPT’ler, üç ayrı şekilde sınıflandırılırlar; tam açığa
çıkmamış pulpaya uygulanan indirekt pulpa kuafajı, açığa çıkmış pulpaya
uygulanan direkt pulpa kuafajı ve kısmen çıkarılan koronal pulpa dokusu yani
pulpotomi. (7)
2.1. İndirekt Pulpa Kuafajı
İndirekt pulpa kuafajı, pulpal dejenerasyon veya periapikal lezyonun
bulunmadığı derin dentin çürük lezyonuna sahip bir dişin, pulpanın ekspoz
olmasını önlemek için kullanılan yöntemdir. Bu tedavi yönteminde, enfekte
dentin tabakası temizlenir ancak pulpanın üzerinde etkilenmiş demineralize
dentin tabakası bırakılır. Bu tedavinin amacı, bırakılan çürük tabakasında kalan
mikroorganizmaların üzerine konulan kuafaj materyali ile yeni bakteri girişi
engellenmesi ve kalan mikroorganizmaların ise eliminasyonunun sağlanmasıdır.
Enfekte olmuş dentin tabakası kaldırıldığı için, etkilenen dentin tabakası üzerine
konulan biyouyumlu ajanlar sayesinde primer odontoblastlar reaksiyoner dentin
yapımını ya da oluşan odontoblast benzeri hücreler tamir dentin yapımını
sağlarlar.
Bazı çalışmalar %74-99 oranında dentinde onarım olduğunu bildirmektedir.
Bu tedavi sayesinde pulpanın canlılığı korunmakta ve semptom göstermeyen,
bütünlüğü korunan bir diş yapısı sağlanmaktadır. (8,9)
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2.2. Direkt Pulpa Kuafajı
Direkt pulpa kuafajı, çeşitli nedenlerle ağız ortamına açılmış pulpanın
canlılığını kaybetmemesi ve ilave yaralanmalardan korumak amaçlı pulpanın
üzerine iyileşmesini ve onarılmasını sağlayan bir ajanının yerleştirildiği
tedavidir. (8) Pulpanın açığa çıktığı bölgede primer odontoblastlar hasar
görmüştür. Tamir dentinin yapılması için, sağlam vital pulpadaki kök hücreler
odontoblast benzeri hücrelere dönüşmektedir. Bu da, direkt pulpa kuafajında
kullanılan materyallerin dentinden büyüme faktörlerini salgılatması sayesinde
olmaktadır. (10)
Direkt pulpa kuafajını daha çok genç ve vital dişlerin perforasyonu
sonucunda ya da çok yakın bir zaman diliminde açığa çıkmış pulpanın tedavisinde
yapılması önerilmektedir. Bu tedavinin başarısızlıkla sonuçlanmasındaki en
büyük etkenlerden biri mikroorganizmalardır. Çünkü daha önceden pulpaya
invaze olmuş bakteriler ya da daha sonra pulpaya sızntı yoluyla geçmiş bakteriler
tekrardan pulpayı enfekte edip dişin semptom göstermesine neden olurlar.(11)
Tüm bu nedenlerden dolayı, direkt pulpa kuafajı tedavisine başlamadan
önce doğru endikasyondan emin olunmalı ve işlem mutlaka rubber-dam
izolasyonu altından gerçekleştirilmelidir. (12)
2.3. Pulpotomi
Pulpotomi, etkilenen veya enfekte diş pulpasının koronal kısmının çıkarılması
işlemidir. Bu işlemdeki amaç, kalan vital pulpa dokusunun canlılığını ve
fonksiyonunu devam ettirebilmektir. Kısmi pulpotomi (Cvek Amputasyonu) ve
koronal pulpotomi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. (8)
2.3.1. Kısmi Pulpotomi (Cvek Amputasyonu)
1978 yılında Cvek tarafından bulunan kısmi amputasyon, kalan pulpanın sağlığını
korumak amaçlı maruz kalan pulpanın ve dentinin 1.5-2.0 mm derinliğe kadar
cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Bu işlem, enfeksiyon halinde ve bakteri
invazyonuna maruz kalan dokuyu cerrahi olarak uzaklaştırmayı ve sağlıklı
temiz bir yara yüzeyi bırakmayı hedefler. (13)
Pulpanın uzaklaştırılması esnasında oluşan kanama sodyum hipoklorit
(%0.5-5.25) veya steril salin ile durdurulmaya çalışır. Bu kanama 10 dakika
içerisinde kontrol altına alınamazsa diğer tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.
Kanama kontrol atına alındıktan sonra kavite kurutulur ve kalsiyum hidroksit
içeren bir pat gibi uygun bir materyal ile kapatılır. Bu aşamada kan pıhtısı
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oluşmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ekstra oluşan kan pıhtısı
oluşacak bariyeri bozar ve başarı şansını azaltır. Bu nedenle materyal direkt
olarak kanamayan pulpa üzerine yerleştirilmelidir. Konulan materyal bir dentin
köprüsü oluşumunu indükler ve bu köprü alttaki pulpanın iyileşmesi için bir
bariyer görevi görür. Bu tedavi yönteminin; hücreden zengin pulpa dokusunu
koruması, servikal bölgede sekonder dentin yapımına olanak vermesi, koronal
pulpa dokusu korunduğu için daha estetik restorasyonlar yapılması gibi
avantajları vardır. (8,14)
2.3.2. Koronal (Total) Pulpotomi
Koronal pulpotomi, tüm koronal pulpanın uzaklaştırılıp kalan kök pulpasının
canlılığını devam ettirmesini amaçlayan tedavidir.(8) Koronal pulpa
uzaklaştırıldıktan sonra, kanama kontrolü sağlanır ve uygun kuafaj materyali
yerleştirildikten sonra diş sızdırmaz bir şekilde restore edilir. Kanamanın
durdurulması için sadece serum fizyolojik kullanılmalıdır, kostik ajanlar veya
hemostatik ilaçlar artık tavsiye edilmemektedir. Çünkü bu ilaçlar, vital kök
pulpasında enfeksiyona neden olur. Kanama 5 dakika içerisinde durmuyorsa kök
kanal pulpasına enfeksiyon indirmiştir demektir ve başka tedavi alternatifleri
değerlendirilmelidir. Kanama kontrol edildikten sonra kanal ağızlarına materyal
basınçsız bir şekilde ve minimum 2 mm olacak şekilde yerleştirilir. Günümüzde
bu materyal kalsiyum hidroksit içeriğinde olan bir ajandır. Kalsiyum hidroksit
materyalinin üzerine, geçici olarak çinko oksit ojenol siman ile kavite kapatılır.
Dişin daimi restorasyonu bir sonraki seansta tamamlanır.(15)
Bu tedavi, radiküler patolojik bulgusu olmayan ve pulpa enfeksiyonunun
koronal pulpaya yayıldığı durumlarda önerilmektedir. (8)
3.

Vital Pulpa Tedavilerinde Kullanılan Materyaller

Geçmişten bu zamana kadar vital pulpa tedavilerinde kullanılan birçok ajan
piyasaya sürülmüştür. Çok popüler olan kalsiyum hidroksitin dezavantajlarından
dolayı son yıllarda bu materyale alternatif materjaller denenmektedir. Bütün
denenen kuafaj materyallerinde olması gereken özellikler, Qureshi ve
arkadaşlarının çalışmalarında bildirilmektedir. Vital pulpa tedavisinde kullanılan
ideal bir materyalin özellikleri;



Pulpanın vitalitesini korumalı,
Tersiyer-Tamir dentin oluşumunu indüklemeli,
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Çürük oluşumunu engellemek amaçlı florid salınımı yapabilmeli,
Biyouyumlu olmalı,
Dentine ve restoratif materyale adezyonu olmalı,
Steril olmalı,
Bakteriostatik/Bakterisidal olmalı,
Radyoopak olmalı,
Gelen kuvvetlere karşı direnç göstermeli,
Bakteri sızıntısını önlemeli. (16)

3.1. Kalsiyum Hidroksit
Kalsiyum hidroksit (KH), ilk olarak 1920 yılında Hermann tarafından diş
hekimliği tedavilerinde tanıtılmış olup, hala vital pulpa tedavilerinde kullanılan
altın standart bir materyaldir. (17) Kalsiyum hidroksit (KH); beyaz, suda
çözünürlülüğü az, kokusu olmayan ve yoğunluğu 2.1 olan ince bir tozdur.
pH derecesi değişik materyallerde değişmekte olup, 11.5-13 arasındadır. KH,
çözündüğünde Ca+2 ve OH- iyonlarına ayrılır ve yüksek alkali özelliktedir.
Alkolde erimeyen ama gliserinde eriyen bu materyalin radyoopasitesi de
düşüktür. Ancak bunu arttırmak için organik iyotlarlar ya da belli oranlarda
baryum sülfat ile karıştırılır. (17)
Bu materyalin, antibakteriyel ve antienflamatuvar etkinliği, alkalen fosfataz
etkisi yani sert doku uyarıcı etkisi, asitleri nötralize etmesi ve hemostatik etkisi,
çözündüğünde açığa çıkan kalsiyum iyonlarının doku ile biyouyumlu olması ve
sınırlı nekroz oluşturması gibi avantajları vardır. (15) Ayrıca materyalin klinik
başarıları 10 yıl takipli klinik çalışmalar ile desteklenmektedir. (18)
Kalsiyum hidroksitin klinikte kullanılması için farklı taşıyıcılar ile
denenmiş ve kullanılmıştır. Fava buna göre; aköz, visköz ve yağlı taşıyıcılar
olarak üç grupta incelemiştir. Aköz taşıyıcılarda KH; su, dental anestezik
solüsyon (vazokonstriktörlü/vazokonstriktörsüz), serum fizyolojik veya
anyonik deterjan solüsyonları ile birlikte kullanılmıştır. Visköz taşıyıcılarda
ise KH; gliserin, propilenglikol veya polietilenglikol ile karıştırılmıştır. Yağlı
taşıyıcılarda KH; zeytinyağı, oleik asit, silikon yağı, kafur gibi ajanlarla
karıştırılıp kullanılmıştır. Aköz bazlı hazırlanan grup en yüksek çözünürlülüğe
sahiptir ve düşük basma direnci gösterir. Visköz ve yağlı taşıyıcılar grubunda
ise çözünürlük düşüktür. (17)
Kalsiyum hidroksit, vital pulpanın üzerine yerleştirildiğinde ilk etkisini,
pulpa dokusunda nekroz meydana getirerek yapar ve bu nekroz tabakası üç
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katlıdır; obliterasyon zonu, koagülasyon zonu, demarkasyon hattı. Obliterasyon
zonu en üst katmandır yani kalsiyum hidroksite en yakın kısımdır. Bu tabakanın,
ilaç uygulandıktan 1 saat sonra oluştuğu ve uygulama anındaki basınç etkisiyle
hidroksil iyonlarına bağlı meydana geldiği gözlenmiştir. Koagülasyon zonu,
obliterasyon tabakasında doku ve plazma proteinleri ile OH- iyonlarının nötralize
olması sonucu oluşan tombozun meydana geldiği katmandır. Demarkasyon
hattı ise, vital pulpa dokusunun hemen üstünde, kalsiyum hidroksit ve doku
proteinlerinin meydana getirdiği tabakadır.(15) Bu nekroz alan, pulpanın
savunma mekanizmasını uyarır. Pulpada, nekroza neden olan ajanı yok etmek
için vasküler ve inflamatuar hücre göçü meydana gelir ve onarım süreci başlar.
Daha sonra mezenkimal pulpa hücreleri ve endotelyal pulpa hücreleri prolifere
olurlar, odontoblast benzeri hücreler oluşur, bunlar da tamir dentin oluşumunu
gerçekleştirirler. (19)
Kalsiyum hidroksit antibakteriyel etkisini ise, bakteri duvarlarını
hidrolize ederek, endotoksileri nötralize ederek ve anaerobik bakterilere karşı
karbondioksit absorbe ederek göstermektedir. (18)
Diş hekimliğinde tedavi amaçlı kalsiyum hidroksit içerikli birçok pat
ve siman bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı ticari adı Dycal olan
kalsiyum hidroksit simanıdır. İlk olarak 1962 yılında piyasaya sürülmüştür.
Radyoopak olan bu simanın pH değeri yaklaşık 10’dur ve bu siman restoratif
materyallerin yapısını bozmamaktadır. Ancak içerinde sülfonamid olduğu için,
sülfonamid alerjisi olan hastalarda kullanılmaması gerekmektedir. Bir diğer
dezavantajı ise, dycal uygulandıktan belli bir süre sonra (çalışmalar 1-2 yıl
olduğunu göstermektedir) çözünmektedir. Çözünen materyalde boşluklar olur,
mikrosızıntı sonucu buradan bakteri penetrasyonu olur. Dentin tübüllerinin
enfekte olmasından pulpa nekrozuna kadar ilerleyen kötü klinik seyir izlenir.
Bu dezavantajlarından dolayı günümüzde trikalsiyum silikat bazlı materyaller
geliştirilmiştir. (20,21)
3.2. Kalsiyum Silikat Bazlı Materyaller (Biyoseramikler)
Biyoseramikler, biyouyumlu materyaller olduğu ve canlı dokudaki etkileri
sayesinde eklem protezinden, metal implatlara ve kemik greftlerine kadar sağlık
alanında birçok dalda kullanıma sunulmuştur. (22)
Diş hekimliğinde ise, kalsiyum silikat ve kalsiyum fosfat ile kimyasal
olarak birleştirilip klinik pratiğinde kullanılmaktadır. Biyoseramikler, oldukça
iyi biyolojik ve fiziksel özellik göstermektedir. Bu materyaller, biyouyumlu
ve osteokondüktif yapıdadır. Ayrıca, radyoopak olmaları, diş dokusuna

Vital Pulpa Tedavilerinde Kullanilan Güncel Ajanlar   7

kimyasal adezyon göstermeleri, doku sıvılarında çözünürlülüğünün olmaması
ve uygulanan bölgede yüksek sızdırmazlık göstermesi, kullanım kolaylığı
sağlaması gibi birçok avantajları vardır. Biyoseramik içerikli materyallerden
ilk bilineni, MTA yani Mineral Trioksid Aggregate (Dentsply, Tulsa, Amerika
Birleşik Devletleri) ‘dır. (23)
3.2.1. Mineral Trioksid Aggregate (MTA)
MTA, Torabinejad ve arkadaşları tarafından 1990’ların başında kullanıma
sunulan biyoaktif içerikli bir simandır. (24) MTA, uygun fiziksel özellikleri
sayesinde endodontide perfore bölgelerde onarım amaçlı ya da kök ucu dolgu
materyali olarak kullanıldığı gibi, açığa çıkan pulpanın mineralizasyonunu
indüklemesi ve pulpanın vitalitesini koruyabilmesi gibi özelliklerinden dolayı,
son zamanlarda direkt ve indirekt kuafaj tedavilerinde, kalsiyum hidroksite
üstün bir alternatif olarak kullanılmaktadır. MTA, portland simanı, trikalsiyum
ve dikalsiyum silikat, trikalsiyum alüminat ve bizmut oksit karışımından elde
edilen bir simandır. (25,26)
Piyasaya ilk olarak Proroot MTA adı altında bir materyal sunulmuş, birçok
çalışma ve araştırmalar sonucunda bunun biyouyumlu bir materyal olduğu
kanıtlanmıştır. Ancak, en büyük dezavantajı olan uzun sertleşme süresi ve yüksek
maliyeti nedeniyle alternatif materyaller üretilmiştir. Daha kısa sertleşme süresi
ve daha uygun maliyetli olan MTA Angelus geliştirilmiş, son zamanlarda da
yaklaşık 12 dakikada sertleşen Retro MTA piyasaya sunulmuştur. (27,28)
MTA’nın biyouyumlu ve sızdırmaz bir materyal olması, materyalden salınan
kalsiyum iyonlarının, doku sıvısındaki fosfatlarla reaksiyona girip hidroksiapatit
oluşumunu indüklemesi sayesindedir. Bu kimyasal reaksiyon sayesinde MTA
ve dentin duvarı arasında sızdırmazlık sağlanır. Histolojik bir çalışma, MTA
materyalinin diş pulpasından TGF-β1 salınımını indüklemesi sayesinde pulpanın
rejenerasyonunu sağladığı tespit edilmiştir. Bu faktör, materyal pulpa arasında
progenitor hücrelerin migrasyonunu arttırarak, reperatif dentin oluşumunu
sağlayan odontoblastlara farklılaşmasını sağlar; yani oluşan sert doku bariyerin
kalitesini etkiler. Bu nedenle, hızlı sertleşen MTA (RetroMTA)’da oluşan sert
doku bariyerinin gerçek odontoblast farklılaşmasının ürünü olmadığı ve regular
dentin yapısından yoksun olduğu tespit edilmiştir. Dentinin normal rejenere
edilemediği RetroMTA kullanımının, rejeneratif diş hekimliğinde önerilmediği
sonucuna varılmaktadır. (6)
Bunun aksine beyaz ProRoot MTA ile yapılan çalışmalarda; düzenli,
homojen ve üniform kalınlıklarda bir dentin tabakası oluştuğu gözlenmektedir.
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MTA materyalinin ilk formülasyonu griydi ve bu da dişte renklenmeye neden
oluyordur. Bu dezavantajını elimine etmek için kimyasal yapısını değiştirerek
demir bileşenini çıkardılar ve beyaz MTA ürettiler. Ama buna rağmen dişteki
renklenmeye engel olamadılar. Ayrıca bu materyalin uzun sertleşme süresi,
içerisindeki toksik yapılar ve manipülasyon zorluğu günlük klinik kullanımındaki
kısıtlamalardandır. (6)
Bu materyalin, kalsiyum hidroksit ile kıyaslanan birçok çalışmaları
mevcuttur. Birçok çalışmada vital pulpa tedavilerinde en az kalsiyum hidroksit
kadar hatta çoğu çalışmada daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. (29–31)
Ayrıca, MTA materyali daha az toksiktir, vital pulpa materyali olarak kullanımı
daha kolaydır ve daha az pulpa inflamasyonuna neden olur.
3.2.2. Bioaggregate (Novel Mineral Trioksid Aggregate Simanlar)
Bioggregate (Innovative Bioceramic Inc, Vancouver, Canada); MTA’nın
modifiye edilmiş bir çeşididir. MTA’daki radyoopaklığı sağlayan bizmut
oksit yerine yine radyoopaklık sağlayan tantalyum oksit eklenmiştir. Ayrıca
içerisinde, kalsiyum silikat hidrat, silika, kalsiyum hidroksit ve hidroksiapatit
bulunmaktadır. Alüminyum içermeyen bu materyalin sertleşme süresi 4 saattir.
MTA’ya benzer sızdırmaz özelliğine sahiptir, bu ise su ile karıştırıldığında oluşan
kalsiyum silikat jeli ve hidroksiapatit yapısı sayesinde olmaktadır. (23,32)
Bioaggregate, MTA ile kıyaslandığında daha biyouyumlu ve daha düşük
sitotoksik özellikte olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak bu materyal, antibakteriyel
ve antifungal olup, osteoklastları inhibe ederek kemik rezorbsiyonunu önler,
sert doku oluşumunu destekler. Ancak basma dayanımı açısından MTA ile
kıyaslandığında daha düşük değerler göstermektedir. Vital pulpa tedavilerinde
ya da furkasyon tamiri gibi okluzal kuvvetlerin geleceği durumlarda
önerilmemektedir. Bununla birlikte, iyi bir restorasyon ile dişin daimi
restorasyonu yapıldığında okluzal kuvvetlerin basma dayanımını karşılayacağı
da bildirilmiştir. (33–36)
3.2.3. Biodentine
Biodentine (Septodont, Saint Maurdes-Fosses, France) , MTA’nın
dezavantajlarını ortadan kaldırmak amaçlı 2011’de piyasaya sürülen trikalsiyum
silikat bazlı bir materyaldir. Dentine eşdeğer olarak görülen ve biyouyumlu olan
bu materyal, tek seansta sandviç tekniği ile daimi kompozit restorasyonun altına
kaide olarak konulabildiği gibi daimi restorasyon öncesi tüm kaviteye geçici
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materyal olarak da yerleştirilebilinir. Üretici firma, toz-likit karışımından sonra
9-12 dakikada sertleşebildiğini belirtmiştir, ancak çalışmalar tam olarak 45
dakika sonra sertleştiğini kanıtlamışlardır. (6,37)
Biodentine, trikalsiyum ve dikalsiyum silikat, zirkonyum oksit, kalsiyum
oksit ve kalsiyum karbonat, demir oksitten oluşan kapsül formunda bir tozdur.
0,7 gram toz içeren kapsül, hızlandırıcı görevinde beş damla kalsiyum klorür
içeren sıvı ile karıştırma cihazında 30 saniye karıştırılır. Likitin içerisinde
bulunan polimer yapı, daha düşük toz/likit oranı ile karıştırılmasını sağlar; bu da
materyalin basma direncinin ve yüzey sertliğinin Bioaggregate ve MTA’ya göre
artmasını sağlar. Ayrıca, çalışmalar eğilme direncinin ve elatisite modülünün
de MTA’ya göre daha iyi olduğunu, yapısının ise daha yoğun ve daha az poröz
olduğunu kanıtlamıştır. (6,23,38)
Sızdırmazlık ve bağlanma dayanımı açısından değerlendirildiğinde
Biodentine ve MTA, Bioaggregate materyaline göre daha iyi bağlanma
dayanımı ve mikrosertlik göstermektedir. Sızdırmazlık özelliği hala tartışmalı
konular arasındadır ve çalışmalar devam etmektedir. Önceki altın standart
materyal olan kalsiyum hidroksite göre daha iyi sızdırmazlık sağlarken, MTA
ile kıyaslandığında daha üstün sonuçlar elde edilememiş, cam iyonomer simana
göre ise daha çok sızıntı gösterdiği kanıtlanmıştır. (6,23)
Biodentine’nin dentin köprüsü oluşumundaki etkisi MTA ile benzer
etkiye sahiptir. Direkt pulpa tedavilerinde kullanılan biodentine, inflamatuar
pulpa yanıtı geliştirmez ve 6 hafta sonra gözlenen odontoblast/odontoblast
benzeri hücreler ile reperatif dentin oluşumunu indükler. (39) Yüksek alkali
pH’ı sayesinde antibakteriyel özellik göstermekte ve dentin dezenfeksiyonunu
sağlamaktadır. (40) Ancak, Biodentine’nin tatmin edici olmayan estetik ve
fiziksel özellikleri nedeniyle, genellikle kompozit rezin restoratif materyali olan
bir malzeme ile üzerinin kapatılmasına ihtiyaç vardır. (41)
Sonuç olarak, Biodentine, Bioaggregate ve MTA materyallerinin diş
pulpa hücrelerinde meydana getirdikleri profilerasyon, biyomineralizasyon,
anjiyogenezis sayesinde benzer odontojenik ve osteojenik özellik gösterdikleri
bildirilmektedir. (42) Ayrıca Biodentine’nin sertleşme süresi, mekanik özellikleri
ve kohezyonu sayesinde, endodontik onarım ve vital pulpa tedavileri de dahil
olmak üzere geniş bir yelpazede kullanım alanı vardır. Son yıllarda, hem direkt
hem de indirek pulpa tedavilerinde, kalsiyum hidroksite göre daha iyi mekanik
özellik, daha az çözünürlük ve daha iyi sızdırmazlık göstermesinden dolayı
sıklıkla tercih edilen bir materyal haline gelmiştir. (6)
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3.2.4. TheraCal LC
TheraCal LC (Bisco, Schaumburg, IL, ABD), kalsiyum silikat bazlı materyallerin
rezinlere zayıf bağlanmalarının elimine etmek için 2011’de piyasaya sürülen
ışıkla sertleşen kalsiyum silikat bazlı bir materyaldir. TheraCal, direkt ve
indirekt vital pulpa tedavilerinde kullanılan ve daimi restorasyonun hemen
yerleştirilmesine olanak sağlayan bir yapıda geliştirilmiştir. (6) Kullanıma hazır
bir şekilde enjektör içerisinde bulunur ve kaviteye bir milimetre kalınlığında
enjekte edilerek, 20 saniye ışıklanır.(23)
Bu materyal, kalsiyum ve hidroksit iyonlarını salma özelliği sayesinde
dişte remineralizasyonu sağlar. Ayrıca salınan kalsiyum iyonları pulpada tamir
mekanizmasını indükler. (43) TheraCal, MTA ve Biodentine göre dişte hücre
proliferasyon aktivitesi daha düşüktür. Antibakteriyel aktivetisi kıyaslandığında;
MTA’dan düşük, Biodentine’den yüksek olduğu rapor edilmiştir. (44) Bir
çalışmada, direkt pulpa kuafajında kullanılan bu materyalin 28 gün sonunda
tam bir dentin köprüsü oluşturduğu ancak pulpada hafif derecede inflamasyon
başlangıcı tespit edilmiştir. (45)
TheraCal materyali ile yapılan çalışmalarda genel olarak, daha düşük
kalitede sert doku bariyer oluşumuna, yaygın inflamasyona ve daha düşük
odontoblast tabakasına rastlandı. Bu durum, materyalin yapısında yer alan BisGMA varlığına bağlanmıştır. Materyalin çözünürlülüğü ProRoot MTA, MTA
Angelus ve Biodentine’e göre daha düşüktür. Bu sayede MTA ve Biodentine
‘e göre daha üstün sızdırmazlık göstermiştir. TheraCal, kompozite veya cam
iyonomer simana bağlanma dayanımı Biodentine’e göre daha iyi sonuçlar
sergiler. (6) Bununla birlikte, materyalin dentine bağlanabilmesi için etch and
rise sistemi ile bonding işlemi yapılması gerekmektedir. Bu da direkt pulpa
tedavilerinde pulpanın kimyasal yaralanmasına neden olacağı için, TheraCal bu
tedavilerde önerilmemektedir. (23)
Yeterli biyoaktivite, üstün kullanım özellikleri ve restorasyon materyaline
yüksek bağlanma göstermesi özellikleri indirekt pulpa kuafaj tedavilerinde
TheraCal’in kullanılmasını desteklese de, daha fazla in vitro ve in vivo çalışmaya
ihtiyaç vardır. (6)
3.2.5. Micro-Mega MTA (MM-MTA)
MTA, biyoaktif ve biyouyumlu bir materyal olmasına rağmen uzun sertleşme
süresi, manipülasyon zorluğu, renk değişikliği, kullanımının zor olması ve
yüksek maliyeti nedeniyle hep yeni alternatifler arayışı içerisinde olunmuştur.
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Bunlardan birtanesi de silikat bazlı bir materyal olan MM-MTA (Micro-Mega,
Besançon Cedex, France)’dır. (46) Bu materyalin içeriği; trikalsiyum silikat,
klorin, bizmut oksit ve kalsiyum karbonat’tır. İçeriğindeki kalsiyum karbonat
sayesinde kısa sertleşme süresi ve yüksek mekanik özelliklere sahiptir. (47)
Biodentine gibi tek kullanımlık kapsüller halindedir ve karıştırıldıktan yaklaşık
20 dakika sonra sertleşmektedir. (46)
Yapılan bir çalışmada, ProRoot MTA, Biodentine ve MM-MTA’nın
sitotoksik özellik göstermediğini; ProRoot MTA’nın Biodentine ve
MM-MTA’dan daha fazla osteindüktif olduğu rapor edilmiştir. (46)
3.2.6. Kalsiyum ile Zenginleştirilmiş Siman
Bu materyal farklı kalsiyum bileşiklerinden (kalsiyum oksit, kalsiyum fosfat,
kalsiyum karbonat, kalsiyum silikat, kalsiyum sülfat, kalsiyum hidroksit ve
kalsiyum klorür) oluşan yeni bir materyaldir. Bu simanın klinik kullanımları
MTA ile benzerdir. İyi fiziksel özellikleri ve yüksek sızdırmazlığı sayesinde
kök ucu materyali olarak kullanılabilmektedir. Bu materyal sertleşme
reaksiyonunun ardından kalsiyum, fosfat ve hidroksil iyonlarını salar ve bu
sayede hidroksiapatit oluşumunu indükler. Yapılan çalışmalarda, vital pulpa
tedavilerinde de kullanılmış ve MTA ile benzer olumlu, kalsiyum hidroksitten
daha iyi sonuçlar rapor edilmiştir. (48)
Kalsiyum ile zenginleştirilmiş siman, MTA’ya göre daha akıcı bir
kıvamdadır bu nedenle daha ince bir film tabakası ile izlenmektedir. Baskı
dayanamını, Angelus MTA ile benzerdir, Biodentine ve ProRoot MTA’ya göre
düşüktür. (49) Sitotoksitite açısından değerlendirildiğinde, materyal MTA ile
benzer sonuçlar göstermektedir. Biyouyumlu, osteojenik ve antibakteriyel/
antifungal bir materyaldir. (23)
3.2.7. Endosequence Kök Tamir Materyali (ERRP)
Endosequence root repair material (ERRP) (Brassler, Savannah, USA),
kalsiyum silikat, kalsiyum fosfat, zirkonyum ve tantalyum oksit, ajanlar ile özel
doldurucuları içeren, kullanıma hazır enjektörlerde ya da kondanse edilebilen
macun formunda piyasada bulunmaktadır. (23,50) ERRP, 2-4 saat arasında
sertleşmektedir ve sertleşme mekanizmasında dentin sıvısının rol aldığı
belirtilmektedir. Materyain basma dayanımı MTA ile benzer bulunmuştur.
Yüzey sertliği ise Biodentine materyaline benzer, MTA’dan düşüktür. Sitotoksite
açısından, yapılan çalışmalar MTA ile benzer biyouyumluluk gösterdiğini rapor
etmiştir (23,50)
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3.3. Cam İyonomer (CİS)/ Rezin Modifiye Cam İyonomer Siman(RMCİS)
Cam iyonomer simanlar, yüksek biyouyumlulukları, florür salınımları,
iyi örtüleme ve mine/dentine kimyasal bağlanabilmeleri ile vital pulpa
tedavilerinde kullanılmaktadır. Ancak, neme hassas olmaları ve yüksek
çözünürlük göstermeleri sonucunda mekanik özelliklerinin zayıflaması gibi
dezavantajları nedeniyle rezin modifiye cam iyonomer simanlar üretilmiştir.
Rezin modifiye cam iyonomer simanlar, dual-cure yani ışıkla ve kimyasal
olarak polimerize olmaktadır. Aşınma direnci cam iyonomer simanlara göre
daha iyidir. Yüksek florür salınımı ve biyouyumlu materyallerdir. Mekanik
özelliklerinin iyi olması ile hem restoratif materyal olarak kullanıldığında hem
de indirekt pulpa tedavilerinde kullanıldığında yüksek başarı oranları rapor
edilmiştir. (51,52)
Ancak rezin modifiye cam iyonomer simanlar, ince bir dentin tabakası
olsa dahi indirekt pulpa tedavilerinde yüksek başarı oranları gösterse de dentin
köprüsü oluşumunu sağlamaması ve pulpada kronik enflamasyona neden olması
nedeniyle direkt pulpa tedavilerinde kullanımı önerilmemektedir. (16)
3.4. Büyüme Faktörleri
Büyüme faktörleri; doku rejenerasyonu, yeni hücre proliferasyonu ve yara
iyileşmesi sağlayan fizyolojik moleküllerdir. Bu özelliklerinden dolayı büyüme
faktörleri vital pulpa tedavilerinde kullanılmış ve sert doku oluşumunu
indüklediği rapor edilmiştir. (53)
Mine Matriks Proteini/Emdogain
Emdogain’in ana yapısı, preamelobastlardan odontoblastların farklılaşmasını
sağlamak için salgılanan amelogenin’dir. Amelogenin pulpanın gelişiminde ve
maturasyonunda rol oynamaktadır. (50,54) Emdogain jeli ile yapılan vital pulpa
tedavilerinde pulpa üzerinde sert doku oluşumunda yetersiz olduğu ancak iyi bir
sızdırmazlık sağladığı tespit edilmiştir. (50)
Diğer vital pulpa tedavilerinde kullanılan materyaller ile kıyaslanan
çalışmalarda, kalsiyum hidroksit ile tedavi edilen dişlerin, emdogain jeli ile
tedavi edilen dişlere göre daha az pulpa inflamasyonuna ve daha fazla dentin
köprüsü oluşumuna sahip olduğu rapor edilmiştir. (55) MTA ile birlikte
kullanıldığında ise MTA’nın tek başına kullanımına göre daha hızlı odontoblast
benzeri hücreler oluştuğu görülmüştür. (50)
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Dentin Matriks Protein-1 (DMP-1)
DMP-1, pulpa kök hücrelerinin odontoblast benzeri hücrelere dönüşmesinde
dentinin mineralizasyonunda rol oynamaktadır. Bu nedenle vital pulpa
tedavilerinde kullanılması önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda, direkt pulpa
tedavisinde, kalsiyum hidroksite göre daha kalın bir dentin köprüsü oluşturduğu
rapor edilmektedir. (56)
Değişim Büyüme Faktörü (TGF- β1) – İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 2
(IGF-2)
Diğer büyüme faktörlerinde görüldüğü gibi, TGF- β1 ve IGF-2’de odontojenik
farklılaşmada ve dentin oluşumunda rol oynamaktadırlar. Bu nedenle vital pulpa
tedavilerinde kullanılmaktadır. (57)
Ancak tüm bu büyüme faktörlerinin vital pulpa tedavilerindeki kullanımı,
birtakım sınırlandırmalar gerektirmektedir. Pulpa odasının hacmi sınırlıdır, aşırı
dentin oluşumunu engellemek için oldukça aktif işlevi olan büyüme faktörlerinin
miktarı dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. Ayrıca, bu faktörler maliyetlidir
ve fonksiyonlarının devamı için depolanma ve saklanma koşullarına dikkat
edilmelidir. (58)
3.5. Propolis
Son zamanlarda doğal bir ürün olan Propolis (Rus penisilini)’in, güçlü
antimikrobiyal ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Rengi
sarı-kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişen bu reçineli madde, bal
arıları tarafından ağaç ve çalılardan toplanır. Propoliste bulunan ana kimyasal
madde flavinoidler, fenolik ve diğer çeşitli aromatik bileşiklerdir. Flavonoidler;
antioksidan, antibakteriyel, antiviral ve antienflamatuar özelliklere sahip
bileşiklerdir. Antienflamatuar ajan olan propolisin, prostaglandinlerin sentezini
inhibe ettiği bilinmektedir. Ayrıca fagositik aktiviteleri stimüle ederek, hücresel
bağışıklığı uyararak ve iyileştirici etkileri sayesinde bağışıklık sistemini
desteklemektedir. Propolis, kollajen sentezi için öenmli olan demir ve çinko
gibi elementleri de içermektedir. Bu avantajları nedeniyle propolis, vital pulpa
tedavilerinde kullanılması ömerilmektedir. (59)
Yapılan bir çalışmada, direkt pulpa kuafajı olarak propolis, MTA ve
kalsiyum hidroksit karşılaştırılmıştır. MTA ve propolis ile tedavi edilen dişlerde
kalsiyum hidroksite göre daha az pulpada enflamasyon gözlenmiş, daha fazla
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da dentin köprüsü oluşumu izlenmiştir. Vital pulpa tedavilerinde propolis umut
verici bir materyal olarak düşünülmektedir. (59)
3.6. Hidroksiapatit
Hidroksiapatit, diş mine dokusunun mineral yapısına oldukça benzeyen
bir biyomateryaldir. Bu nedenle remineralizasyon tedavilerinde sıklıkla
kullanılmaktadır. Biyouyumlu yapısı ve antibakteriyel özellik göstermesi,
düşük çözünürlüğe sahip olması vital pulpa tedavilerinde kullanımını gündeme
getirmiştir. (60)
3.7. Lazer Uygulamaları
Direkt pulpa tedavilerindeki kanama kontrolü, bu yaklaşımın başarısı için önemli
bir faktördür.yetersiz kanama kontrolünde, adeziv sistemin polimerizasyonu da
olumsuz etkilenerek mikrosızıntıya sebep olmaktadır. Bu nedenle vital pulpa
tedavilerinde lazer kullanıma gündeme gelmiştir. (61) Birçok çalışmada, direkt
pulpa kuafajında veya pulpotomi işleminde, vital pulpa dokusunun tedavisi için
CO2 lazer kullanımının pulpanın yara iyileşmesi üzerinde etkisi araştırılmıştır.
(62)
Canlı bir vücut lazer ışınına maruz kaldığında, fototermal etki ile tersinmez
bir reaksiyon ve fotoaktif etki ile tersinir bir reaksiyon meydana gelmektedir.
Fototermal etki genellikle yumuşak doku yüzeyinde buharlaşma, karbonizasyon,
hemokoagülasyon ve protein denatürasyonu gibi çeşitli morfolojik değişiklikler
sebep olmaktadır. Fotoaktif etki, hem ağrının hem de inflamasyonun azalmasına
ve hücre proliferasyonuna odontoblast benzeri hücrelerin farklılaşmasına,
dentin extrasellüler matriksinin sentezine ve onarıcı dentin oluşumuna katkıda
bulunur. (63) Yapılan çalışmada, CO2 lazer uygulamasının en önemli etkisinin
sterilizasyon, skar oluşumu ve pulpada minimal hematom oluşumu olduğu
bildirmiştir. Bununla birlikte, lazer ışınlamasının onarıcı dentin oluşumu
üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılamamıştır. (64,65)
3.8. Adeziv Sistemler
Güncel yapılan çalışmalarda, vital pulpa tedavilerinin başarısı için dentin
köprüsü oluşumunun gerekli olmadığı rapor edilmiştir. Bu nedenle, adeziv
sistemlerin dentin kanallarına penetre olarak hermetik kapama sağlaması
ve mikrosızıntıyı engellemesinden yola çıkılarak vital pulpa tedavilerinde
kullanılması önerilmiştir. (66)
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Direkt pulpa tedavilerinde kullanılan adeziv sistemlerin; yeterli
polimerizasyonu yapılmadığında, T lenfositlerin proliferasyonunu baskılayarak
sitotoksik etkileri gözlemlenmiştir. Ayrıca, rezin partiküller pulpanın içerisine
nüfuz ettikleri için, yabancı cisim reaksiyonuna ve pulpada enflamasyona neden
olmaktadırlar. Bununla birlikte, adeziv sistemler vazodilatör etki gösterirler; bu
da hemostazı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle adeziv sistemler direkt pulpa
tedavilerinde önerilmemektedir. (16)
Ancak, bu ajanların dentin tübüllerinin içerisine nüfuz edip, dokuya çok iyi
adezyon göstermesi sayesinde mikrosızıntı azalır. Böylece mikroorganizmaların
pulpa ulaşması engellenir ve pulpa da kendi kendine iyileşme gözlenir. Bu
avantajı sayesinde adeziv sistemlerin, indirekt pulpa tedavilerinde kullanımı
önerilmektedir. (16)
3.9. Bazı İlaçlar
Ledermix patı ve Statinler (Simvastatin), vital pulpa tedavilerinde kullanılan
ilaçlardandır. Ledermix patı, kalsiyum hidroksit ile kortikosteroid ve
antibiyotiklerin karıştırılması ile oluşturulan bir ilaçtır. Eklenen kortikosteroid
ve antibiyotikler sayesinde pulpanın enflamatuarı baskılanmaktadır ve
vitalitesinin devamlılığı sağlanmaktadır. Statinler, antienflamatuar ilaçlar olup
hiperlipidemide kullanılmaktadırlar. Pulpada ise, odontoblast benzeri hücre
oluşumunda etkilidirler. (50)
4.

Sonuç

Pulpanın vitalitesinin korunmasını amaçlayan minimal invaziv tedavilerin
ve bu tedavilerde kullanılan biyouyumlu materyallerin geliştirilmesi devam
etmektedir. Mevcut materyallerin dezavantajları gözönüne alınarak yeni
materyaller üretilmektedir. Bu materyallerin, özellikle sitotoksisite, yeni oluşan
dentin köprüsünün kalitesi, diş yapısına adezyonu ve daimi restorasyon için
protokoller açısından uzun süre klinik çalışmalarda değerlendirilmesine ihtiyaç
vardır.
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1.

Giriş

A

nkraj planı ve kontrolünün iyi yapılması, ortodontik tedavi sürecinin
efektif yürütülmesi ve hedef sonuca ulaşılması için oldukça önemlidir.
Ortodontik literatürde ankraj, diş veya diş grubunun istenmeyen
yönde hareketine karşı direnç olarak tanımlanmaktadır (1). Geleneksel olarak
ortodontide ankraj, ağız içindeki (intraoral ankraj) veya ağzın dışındaki
(ekstraoral ankraj) ankraj yerleri ile sağlanır. Ankrajı güçlendirmenin güncel
yöntemi, intraoral kemik ankraj cihazlarının (BADs) kullanılmasıdır. Bu
bahsedilen kemik ankraj cihazları sınıflamasında osteointegre olmayan
tipteki aygıtlardan biri de minividalardır. Minividalar farklı çap (1,2-2,2 mm)
ve uzunluklarda (5-15 mm) , intraoral dokulara yerleştirilebilen paslanmaz
çelik, saf titanyum veya titanyum alaşımından yapılmışlardır (2). Ankrajın
kuvvetlendirilmesi amacıyla headgear, yüz maskesi, elastik kullanımı gibi
birçok sistem kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerle, hasta uyumsuz olduğunda
başarılı sonuçlara ulaşılamamaktadır.
Minividaların kolay çıkarılabilmesi için osteointegre olması istenmez.
Hatta bu amaç için yüzey pürüzsüzleştirmesi de yapılır. Ancak bazı
çalışmalar istemeden de olsa minividaların bir miktar osteointegre olduklarını
21
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bildirmiştir. Minividalar günümüzde yerleştirme ve sökme kolaylığı, hastanın
kooperasyonuna gereksinim olmaması, çeneler üzerinde neredeyse tüm alanlara
yerleştirilebilmesi gibi avantajları ile birçok vakada klinisyenlerin tercihi haline
gelmiştir. Dezavantajları ise her ne kadar hastaya bağlı olmamasından dolayı
tercih edilen bir ankraj sistemi olsa da hastanın oral hijyen eksikliği durumunda
kolayca kayba uğraması, diş köklerinin pozisyonu sebebiyle yerleşim
alanının kısıtlı olması ve bu sebeple diş köklerine zarar verebilmesi, küçük ve
kullanılabilir olması avantajları arasında yer alırken bu sebeple de yerleştirme
esnasında kırılmasıdır. Minividalar; diş veya diş gruplarının distalizasyonu,
mezializasyonu, intermaksiller ankraj ünitesi, üst çene genişletmesi, molar
intrüzyonu, devrik dişlerin dikleştirilmesi gibi klinisyenin mekanik kurarak
ankraj alabileceği oldukça fazla kullanım alanına sahiptir (3).
Minividalar yerleştirilmesinin hemen ardından yüklenebildiği gibi 2 hafta
sonra da yüklenebilmektedir. Uygulanan kuvvetin immediat yüklemede daha
az olması gerektiği bulunmuştur. Minividaya yükleme yapabilmek için primer
stabilitesinin olması gerekir. Primer stabilite vidanın kemik içine yerleştirildiği
andaki stabilitesidir. Vidanın mekanik olarak o an kuvvetlere karşı koyma
gücüdür. Primer stabiliteyi ağırlıklı olarak minividaya yönelik çap, uzunluk,
şekil, yiv yapısı, üretildiği materyal gibi faktörlerle birlikte kortikal kemik
miktarı, kemiğin kalitesi, sistemik durum, cerrahi teknik, oral hijyen gibi
değişkenler etkilemektedir (4).
Erken dönemde ve ağır kuvvet uygulandığında vida stabilitesi
etkilenmektedir. Bu nedenle 50 gr gibi hafif kuvvetler ile başlayan aktivasyon
ve iyileşme sonrası artan kuvvet aktarımlarının minivida kaybı açısından daha
doğru bir tercih olacağı bildirilmiştir (5).
Minividaların başarı oranı birçok çalışmada %80’den fazla olarak rapor
edilmiştir .(6, 7).
2.

Minivida Stabilitesini Etkileyen Faktörler

2.1. Minivida Çapı
Minivida stabilitesi veya başarısı, vidanın kortikal kemiğe temas eden yüzey
alanı ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla seçilen vida çapının artmasıyla temas
eden yüzey alanı da artacağından stabilite de pozitif yönde etkilenecektir.
Çalışmalarda tercih edilen minivida çapı genellikle 1.2-2.3 mm arasında
değişmektedir. 1,2 mm veya daha büyük çaplı vidalar, %70’in üzerindeki başarı
oranları ile kullanılmaktadır (8). Artan vida çapı ve uzunluğu, yerleştirme

Geçici Ankraj Aygitlari Ve Stabilite   23

sırasında kök hasarı riskini de artırmaktadır (9). 1,2 mm kalınlık, 8 mm ve daha
fazla uzunluğa sahip minividalar, düşük seviyede kök hasarı riski ile yeterli
stabiliteye sahiptir. Yerleştirme bölgesinin dikkatli bir şekilde planlanması ve
radyografik değerlendirme bu riski azaltabilir (10, 11). Hayvan çalışmalarında,
yerleştirme sırasında minimum kök hasarının vidanın çıkarılmasıyla tamir
edilebileceği gösterilmiş olsa da (12), kök teması veya köke fazla yakınlık da
minividaların başarısız kabul edilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir
(13, 14). Topouzelis ve Tsaousoglou başarı oranları veya stabilite ile minivida
çapı arasında bir doğrudan ilişki olduğunu bildirmişlerdir (15). Miyawaki
ve arkadaşları ise 1,0 mm kalınlıktaki minividalardan daha başarılı olsa da
1,5 ve 2,3 mm kalınlıktaki minividaların başarısını benzer bulmuşlardır (4).
Farklı yazarlar tarafından da benzer bulgular elde edilmiştir. Ancak mini vida
çapındaki minimum artış için bu yazarlar, çapı 1,3 mm’den küçük olan mini
vidalardan kaçınılması gerektiğini tavsiye etmişlerdir (16, 17). Domuz iliak
kemiği kullanılarak yapılan bir in vitro çalışmada da benzer şekilde minivida
kalınlığı ve stabilite arasında bağlantı olduğu gösterilmiştir (18). Kortikal kemik
kalınlığının fazla olduğu bölgelerde kırılma riski nedeniyle 1,3 mm’den daha
küçük çapa sahip minividaların tercih edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır
(16). İnce çapa sahip minividaların uygulama esnasında kırıldığı, bu sebeple
1,5 mm’den daha büyük çaplı minividaların kullanımını önerilmektedir (17).
Uygulama esnasında artan direnç ile karşılaşıldığında drill yardımıyla rehber
delik açılması da bir alternatif olarak akıldan çıkarılmamalıdır.
2.2. Minivida Uzunluğu
Minivida uzunlukları 5-21 mm arasında değişmektedir (8). Mukoza kalınlığı,
kemik kalitesi ve miktarı, komşu anatomik yapılara yakınlık, yerleştirme açısı gibi
faktörler minivida uzunluğunun seçiminde belirleyici faktörlerdir (19-22). Chen
ve arkadaşları minivida uzunluğu ile stabilite ilişkisini değerlendirdikleri klinik
çalışmada aynı çapta, 6 ve 8 mm uzunluklarındaki minividaları kıyaslamışlardır.
8 mm uzunluğa sahip minividalar anlamlı derecede daha yüksek stabilite
göstermiştir (23). Başarılı sonuçlar için mekanik desteği kortikal kemikten
sağlayan mini vidanın kemik dokusu içinde minimum 5-6 mm’lik bir kısmının
olması istenmektedir (21, 22, 24). Kemik kalitesinin iyi olmadığı durumlarda
araştırmacılar daha uzun boylarda minivida tercih edilmesini önermiştir (2527). Mukoza kalınlığının fazla olduğu durumlarda kısa boya sahip vidaların
başarısız olma ihtimali artmaktadır (21, 28).
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2.3. Minividanın Yiv Yapısı
Minividalar simetrik, asimetrik, tek veya çift yivli olarak farklı yapısal
özelliklerde klinik kullanıma sunulmuştur. Simetrik yapıda, vidanın boyun
kısmından uç kısmına kadar yivler birbirine paralel ve simetrik ilerlemektedir.
Asimetrik yapıda ise boyun ve uç kısım arasında yivler farklı açılarda ve
asimetrik olarak ilerlemektedir. Vida boyunca farklı yiv açıları ile üretilen bu
vidalarda, boyun kısmında 90° ile başlayan yiv açıları uç kısımda 45°’lik bir
açı ile sonlanabilmektedir. Asimetrik yapı, vidayı yerinden çıkartmaya yönelik
kuvvetlere karşı yapısal destek sağlamak, uygulama işlemlerini kolaylaştırmak
ve bu esnada ortaya çıkabilecek tıkanmaları ortadan kaldırmak için tavsiye
edilmektedir (17).
Minividaların farklı bir şekilsel özelliği olan yiv derinliklerinin artması,
temas yüzeyini ve destek kemik hacmini artıracağından stabiliteye de
pozitif katkı sağlayacaktır. Bu sebeple arttırılmış yiv derinliği, ortodontik
uygulamalarda, aynı zamanda kuvvet direncini de yüksek seviyede tutacağından
dolayı önerilmektedir (29).
Farklı bir tasarım olan çift yivli yapıya sahip minividalar da kendi içlerinde
simetrik iki farklı tür yiv yapısına sahiplerdir. Bu yapısal özelliğin çıkarma torku
ve stabilite değerlerini artırdığı belirtilmiştir. Ancak bu yapı çevre dokularda
artan stres birimine de sebep olabilmektedir (27). Cunha ve arkadaşları, yüksek
kemik yoğunluğu olan bölgelerde az yiv eğimine sahip minividaların daha
başarılı olduğunu göstermiştir (30)
2.4. Minivida Yüzey Özellikleri
Minividaların önemli bir avantajı, sökme kolaylığı için osteointegre olmamasıdır.
Bu sebeple genellikle yüzey pürüzlendirme işlemi uygulanmamaktadır. Ancak
sekonder stabilitede ön plana çıkan ve hücresel yanıtı etkileyen yüzey özellikleri
önemli bir yere sahiptir (31). Yüzey özelliklerini değiştirmek amacıyla asitleme,
kumlama veya bunların kombinasyonu olan sinterlenmiş, iri grenli ve asitlenmiş
yüzeye dönüştürme (SLA-Sintered, large-grid, acid edge) gibi yöntemler
kullanılmaktadır (32). Ikeda ve arkadaşları, asitle pürüzlendirme işleminin
primer stabiliteyi etkilemediği ancak sekonder stabiliteyi artırdığını ortaya
koymuştur (32).
Chaddad ve arkadaşları minivida yerleştirilmesinden hemen sonra
kuvvet uygulaması yapıldığı çalışmada yüzey özelliklerinin başarı oranını
etkilemediğini, düz ve SLA yüzeyine sahip minividalar arasında da stabilite
açısından herhangi bir fark olmadığını rapor etmişlerdir (33). Farklı bir çalışmada
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ise SLA işlemi uygulanmış minividaların daha yüksek çıkarma torku değerleri
gösterdiği gözlenmiştir (34). Benzer şekilde Lee ve arkadaşları da erken ve
geç dönemde SLA işlemi görmüş mini vidaların daha stabil olduklarını rapor
etmiştir (35). Yapılan bir hayvan çalışmasında ise işlem görmüş minividalar için
stabilite açısından anlamlı fark bulunmamıştır (36).
2.5. Minvidanın Şekli
Gövde tasarımı konik veya silindirik olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Silindirik
tasarımda vidanın çapı, vida uç kısmındaki kısa bir bölüm hariç vida boyunca
aynı boyuttadır. Konik olanlarda ise uç ve boyun bölgesi arasında ortalama 0,30,4 mm fark olacak şekilde bir kalınlaşma vardır. Bu nedenle konik tasarıma
sahip olanların yüzey alanı % 20 - % 30 daha azdır (37). Kemik ile temasta olan
minivida yüzey miktarının azalması stabiliteyi olumsuz etkileyebilmektedir (38).
Ortodontik minividalarda konik tasarım, daha rijit kortikal kemik kilitlenmesi,
iyi primer stabilite ve uygulama kolaylığı sağlamaktadır (18). Ayrıca kök hasarı
riskini azaltmak için de konik tasarım, diş kökleri arasında 2,5-3,5 mm civarı
mesafe varlığında daha uygun bir seçim olacaktır (17).
Konik ve silindirik mini vidaların stabilite açısından karşılaştırıldığı bir
hayvan çalışmasında konik dizayna sahip olanların daha iyi primer stabilite
gösterdiği, sekonder stabilite açısından fark bulunmadığı rapor edilmiştir (39).
2.6. Minividanın Üretildiği Materyal
Minividalar saf titanyum,titanyum alaşımları ve paslanmaz çelikten
üretilmektedir. Paslanmaz çelikten üretilenler kırılmaya karşı titanyum içerikli
olanlara göre daha dirençlidir (17). Düşük elastisite modülü ve canlı dokularla
biyouyumlu olması açısından titanyum içerikli olanlar genel olarak daha
üstündür. Ayrıca mekanik fiksasyon özellikleri de daha iyidir (40). Titanyum
alaşımlar ise saf titanyuma göre yorulma direnci daha fazladır daha stabildir.
Daha az kırılma gösterir. Saf titanyum minividalarda bunu engellemek için
pre-drill gereklidir. Klinik olarak, yerleştirme tekniği saf ve alaşım tittanyum
materyalinin arasındaki temel farktır. Titanyum doku içinde aktif olarak
bulunduğundan osteoentegrasyon sonucu stabilitenin arttığı da düşünülmektedir
(41).
2.7. Hasta ile İlgili Faktörler
Cinsiyetin başarı veya stabilite ile ilişkisi minivida araştırmalarında genellikle
değerlendirilmemiştir (20). Ono ve arkadaşları maksiller birinci molarların
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mezialindeki yapışık dişeti alanı içerisinde kortikal kemik kalınlığının erkeklere
kıyasla kızlarda daha az olduğunu göstermiştir (42). Ancak Lee ve arkadaşları
141 hasta üzerindeki değerlendirilmelerinde, minivida başarısında cinsiyetin
etkin bir değişken olmadığını bulmuşlardır ve 20 yaşından küçük hasta grubunda
ise erken dönemde görülen başarısızlıklar için bu yaş grubunda daha dikkatli
olunmasını da tavsiye etmişlerdir (35). Benzer şekilde Motoyoshi ve arkadaşları
da erişkinlerde, yaş olarak daha küçük bireylere göre daha başarılı sonuçlara
ulaşmışlardır (9). Kemik hastalıkları ve bunlara bağlı kullanılan ilaçlar,
bifosfonatlar gibi kemiği etkileyen ilaçların düzenli kullanımı, periodontal
problemler, sigara, diyabet benzeri risk faktörleri olan hastalarda değerlendirmeler
titizlikle yapılmalıdır. Bu hasta gruplarında iyileşme sürecinden kaynaklı kuvvet
uygulama zamanı, kuvvet miktarı gibi modifikasyonlar yapılmalıdır (43).
2.8. Cerrahi Uygulama ile İlgili Faktörler
Minivida stabilitesinde etkili olan faktörlerden biri olan cerrahi teknik, selfdrilling ve self-tapping olmak üzere ikiye ayrılır. Self-drilling tekniği rehber
delik açılmaksızın ince kortikal kemik bölgelerinde tercih edilen bir yöntemdir.
Self-tapping tekniği ise daha kalın kortikal kemik bölgelerinde tercih edilen
ve vida çapından daha küçük bir rehber delik açılarak sonrasında vidanın
yerleştirildiği bir yöntemdir.
Minivida yerleştirildikten sonra dokuda minividanın stabil kalması için
majör faktör olan bir iyileşme prosedürü başlar ve bu durum yerleştirilen
tekniğin sebep olduğu travmayla ters orantılıdır. Literatürde self-drilling ve selftapping uygulama tekniklerinin stabilite üzerine etkileri ile farklı çalışmalar yer
almaktadır (44-48).
İki teknik karşılaştırıldığında self-drilling tekniğinde mekanik
kilitlenmeyle açıklanan primer stabilite self-tapping tekniğine göre çok daha
yüksek bulunmuştur(49). Yine aynı şekilde Kim ve ark. self-drilling ve selftapping yöntemlerini karşılaştırdığı çalışmalarda self-drilling yöntemde primer
stabilitenin daha iyi olduğunu bulmuştur (50).
Yapılan bir çalışmada rehber delik açıldığında minivida adaptasyonu daha
yüksek bulunmuştur. Ancak 7 hafta sonrasında vida çevresindeki süngerimsi
kemiğin az olmasından dolayı stabilite kaybı yaşadığı belirtilmiştir (51).
Farklı bir klinik çalışmada ise 1,6 mm kalınlık ve 7 mm uzunlukta 140 adet
minividanın 70 adeti self-tapping yöntemi ile 35 hastaya diğer 70 adeti de selfdrilling yöntemi ile farklı 35 hastaya yerleştirilmiştir. 6 aydan daha uzun süre
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ortodontik kuvvete maruz kalan vidalar başarılı kabul edilmiştir. Çalışmanın
sonucunda daha yüksek periotest değerleri self-drilling yönteminde elde
edilmiştir. İki teknikte de üst çeneye yerleştirilen minividalar yüksek stabilite
değerleri göstermiştir (49).
Self-tapping tekniğinin yani rehber delik açılmasının ise primer stabiliteyi
yerleştirme esnasında oluşan ısı,yükleme torku ve travmadan dolayı azaltırken
seconder stabiliteyi etkilemediği savunulmaktadır (52).
Self-drilling yöntemle yerleştirilen minivida çevresinde daha fazla kemik
oluşumu histolojik çalışmalarda da belirtilmiştir(13, 50, 53).
Baumgaertel ise self-drilling minividalarda optimum ankrajın sağlanması
ve olası kırılmaların önlenmesi için self-tapping önerileri sunmuştur. Buna
göre kortikal kemik kalınlığı 0,5 mm’den küçükse minivida yerleştirilmemeli,
0,5-1,5 mm kalınlık varsa self-tapping tercih edilmelidir. 1,5-2,5 mm
arasındaki durumda rond frezle kortikal perforasyon yapılmalı, 2,5 mm’den
daha kalın olduğu durumlarda 1,1 mm çapta bir rehber drill ile 4 mm soket
açılmalıdır(54).
Bahsedilen kemik dokusu özellikleri dışında minividanın üretiminde
kullanılan materyallerde yerleştirme tekniğinin seçilmesinde önemli bir
faktördür. Minividalar saf titanyum, titanyum alaşımlar ve paslanmaz çelikten
üretilmektedir. Klinik olarak uygulama tekniği, materyaller arasındaki temel
farktır. Ticari olarak saf titanyum mini vidalar için özellikle yüksek kemik
yoğunluklu bölgelerde genellikle rehber delik açılması gereklidir. Bunun nedeni
daha yumuşak yoğunlukları ve fiziksel özellikleridir. Rehber delik açılmaması
halinde mini vidanın bükülmesi veya kırılması meydana gelebilir (55).
Özetle mini vidanın çapı 1,3 mm den küçükse, ticari olarak saf titanyumdan
yapılmışsa, yerleştirme bölgesindeki kemik kalınsa self-tapping yöntem, tam
tersi şekilde mini vidanın çapı 1,3 mm den büyükse, titanyum alaşımdan
yapılmışsa ve yerleştirme bölgesindeki kemik inceyse self-drilling yöntem
tercih edilir (55).
Uygulama esnasında gerekli döndürme kuvveti yerleştirme torku olarak
tanımlanmaktadır. 1,6 mm çaptaki minividalar için 5-10 Ncm’lik bir yerleştirme
torkunun ideal olduğu, daha yüksek değerlerin osseointegrasyon ile desteklenen
sekonder stabiliteyi negatif yönde etkilediği bildirilmiştir (9).
Minividalarıın belirli açılarla uygulama, diş köklerinde oluşabilecek hasar
riskini azaltma ve kortikal kemik temasında olan yüzey alanını artırma gibi
önemli katkılar sunduğu belirtilmektedir (56).
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2.9. Anatomik Lokal Faktörler
Temelde kortikal kemik ile olan mekanik kilitlenmenin sağladığı stabilitede,
total kemik yoğunluğunun ve süngerimsi kemiğin etkisi kortikal desteğe göre
oldukça az bulunmuştur (57).
Kalın kortikal kemik varlığı daha iyi bir primer stabilite sağlamaktadır
(24). Çok sayıda çalışmada kortikal kemik kalınlığının artması ile paralel
olarak minivida stabilitesinin de arttığını göstermiştir (58). Kortikal kemiğin
0,5 mm’den az olması ve kemik kalitesinin düşük olması minivida stabilitesinin
başarısızlık ihtimalini artırabilecek ve mikro çatlaklara yol açabilecektir (59, 60).
Üst çeneye uygulanan minividaların başarısı, alt çeneye yapılanlara göre
daha yüksek bulunmuştur(61). Araştırmacılar yerleştirme esnasında kemikte
sıcaklık artışının hasar oluşturmasından kaynaklı alt çenede minivida kaybının
olabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca alt çene posterior bölgelerde çiğneme
kuvvetlerinin etkilerinden dolayı minividaların hareketli hal alabileceği
belirtilmiştir (61). Yine alt çene posterior bölgede sığ vestibül sulkusa eşlik eden
yetersiz yapışık dişeti varlığı temizliğin yeterli sağlanamamasına sebep olmakta
ve buna bağlı olarak da vida çevresinde enfekte alanlar oluşabilmektedir. Sonuç
olarak minividanın kaybı söz konusu olabilmektedir (62).
Yapışık dişeti sınırları içerisine yapılması önem arz eden minividalar için
bu kural atlandığında, çevre dokuların büyümesi ve irritasyonu görülmekte,
hasta konforu önemli ölçüde azalmakta, temizlik sağlanamamakta ve bunların
sonucunda oluşabilecek enfeksiyon gibi sorunlarla minivida başarısızlık
ihtimali artmaktadır (61, 62). Yapılan çalışmalar, yapışık dişeti sınırları içerisine
yerleştirilen minividaların, doku büyümesi ve enflamasyon riskini azalttığını
ortaya koymuştur (50, 63, 64).
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1.

Giriş

O

rtodontik tedavide amaç; dişleri dental arklar üzerinde düzgün şekilde
sıralayıp stabil ve fonksiyonel bir oklüzyon sağlayarak, hastaya düzgün
çiğneme, konuşma, solunum fonksiyonları kazandırmak ve fasiyal
estetiği daha iyiye doğru yönlendirmektir. Ortodontik tedavi sırasında dişler
kuvvetlere ve momentlere maruz kalmakta ve buna bağlı olarak uygulanan kuvvet
ile aynı büyüklükte, fakat ters yönde resiprokal kuvvetler ve momentler ortaya
çıkmaktadır.(1) Ortodontik ankraj bu kuvvetlerin etkisiyle oluşan istenmeyen
reaktif diş hareketlerine gösterilen direnç olarak tanımlanmakta ve bu direnç
ekstraoral veya intraoral uygulamalarla güçlendirilmeye çalışılmaktadır.(1)
Modern ortodonti anlayışında ankraj kaybı, ortodontik tedavilerde
karşılaşılabilecek en büyük komplikasyonlardan biri olarak kabul edilir. Bu
nedenle ankraj, seviyelemeden başlayarak ortodontik tedavinin her aşamasında
üzerinde önemle durmaya değer bir konudur.(2)
2.

İskeletsel Ankraj

Konvansiyonel ankraj sistemlerinde yaşanan hasta uyum problemleri, alerjik
reaksiyonlar ve istenmeyen diş hareketleri kemiğe geçici olarak yerleştirilen
35
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çeşitli aygıtlarla ankrajın kuvvetlendirilmesi felsefesini gündeme getirmiştir.
Geçici iskeletsel ankraj üniteleri olarak isimlendirilen bu aygıtlar kemik içine
yerleştirildiği ve burada sabit kaldığı için mutlak ankraj sağlar.(3) İntraoral
olarak direk veya indirekt ankraj sağlamak amacıyla kullanılan geçici iskeletsel
ankraj üniteleri ankraj alınacak diş sayısının eksik veya yetersiz olması,
ankraj ihtiyacının kritik olması ve hasta kooperasyonunun yetersiz olması gibi
durumlarda daha ideal bir alternatif oluşturmaktadır.(4)
Minividalar lokal anestezi altında ve flep kaldırılmaksızın yerleştirilebilme
avantajına sahiptir. Yerleştirilmesi ve çıkarılması kolaydır. Ayrıca ağız içinde
birçok bölgeye rahatlıkla yerleştirilebilir. Bununla birlikte yerleştirildikten
sonra osseoentegrasyon için beklemeye gerek yoktur.(5) Mini plaklar ise
maksillofasiyal kırıklarda ve ortognatik cerrahi operasyonlarda kullanılmalarının
yanı sıra ortodontik ankraj için de tercih edilmektedirler. Mini plakların
üzerinde 5-7 mm uzunluğunda monokortikal mini vidaların yerleştirileceği
delikler bulunmaktadır. Minividalar gibi mini plaklara da yerleştirildikten sonra
osseoentegrasyon için beklenmeden hemen kuvvet uygulanabilir.
3.

Ekstraalveoler İskeletsel Ankraj

Ekstraalveoler vidalar kökler arası alandan uzakta ve dişlerin hareket yollarının
dışına yerleştirilir. Bu nedenle konumlarının tedavi esnasında değiştirilmesi
gerekmez. Bu vidalar; palatal bölge, infrazigomatik sırt, ramusun anterior yüzü,
mandibular bukkal shelf ve tüber bölgelerine yerleştirilebilir.
3.1. Ekstraalveoler İskeletsel Ankraj Sistemlerinin Başarısı Üzerinde Etkili
Faktörler
Minivida başarısına ilişkin risk faktörleri 2 başlık altında incelenebilir. Bunlar
hasta ve vida ile ilişkili faktörlerdir. Hastayla ilişkili faktörlerden hastanın yaşı,
cinsiyeti, kemik kalitesi ve kökle arasındaki mesafe detaylıca araştırılmıştır.
Minivida stabilitesinin yaşla ilişkisi tam olarak bilinmemektedir. Park ve ark.
(6) 15 yaşın altındaki hastalarda kemik kalitesinin azlığından dolayı minivida
başarısının 15 yaşın üstündeki hastalara kıyasla daha düşük olduğunu; bununla
birlikte 20 yaşın altındaki hastalarda minivida başarısının 20 yaşın üstündeki
hastalara kıyasla daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Buna karşın Miyawaki
ve ark.(7) ve Moon ve ark.(8) adolesan, genç erişkin ve erişkinlerde minivida
başarısını kıyasladıkları çalışmalarda minivida başarısı ile yaş arasında herhangi
bir ilişki bulamamışlardır. Birçok çalışmaya göre minivida başarısı ile cinsiyet
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arasında da bir ilişki yoktur. Benzer şekilde Papageorgiou ve ark.(9) yaptıkları
meta-analizde minivida başarısızlığı ile hastanın cinsiyeti veya yaşı arasında
pozitif bir ilişki olduğuna dair kanıt bulamamışlardır. Alveoler kemiğin
kalitesi ve miktarı, ortodontik minividaların başarı oranını etkileyen en önemli
faktörler olarak kabul edilir. Maksiller ve mandibuler alveoler kemiğin kortikal
kalınlığındaki artışın minividaların primer stabilitesini önemli ölçüde arttırdığı
gösterilmiştir.(9)
Mini vidanın başarı oranını etkileyen vidaya ait faktörlerden en önemlileri
mini vidanın çapı ve uzunluğudur. Bu faktörlerin her ikisi de kapsamlı bir şekilde
araştırılmıştır. Miyawaki ve ark.(7) minividanın çapı ve uzunluğu arttıkça primer
stabilitenin de arttığını bulmuşlar, 1,5 mm veya 2,3 mm çaplı minividaların başarı
oranının 1 mm çapındaki minividalara kıyasla anlamlı derecede daha yüksek
olduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde Berens ve ark.(10) 1,2 mm’ye kıyasla
2 mm çapa sahip minividaların mandibulada ve 1,5 mm çapa sahip minividaların
ise damakta daha yüksek başarı oranına sahip olduğunu bildirmişlerdir. Tseng
ve ark.’na(11) göre minividanın başarısını etkileyen en önemli faktör vidanın
uzunluğudur. Bu araştırmaya göre minividaların uzunluğunun başarı oranıyla
ilişkisi: 8 mm için %80, 10 mm için %90 ve 12 mm ve 14 mm için %100
şeklindedir. Benzer şekilde Sarul ve ark.(12) yaptıkları prospektif klinik
çalışmada, 8 mm’lik minividaların 6 mm’lik minividalara kıyasla önemli
ölçüde daha stabil olduğunu bulmuşlardır. Bunun aksine, Antoszewska ve ark.
(13) yaptıkları retrospektif çalışmada minivida uzunluğu ile stabilite arasında
anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Benzer şekilde, Wilmes ve ark.’na(14) göre de
minivida uzunluğu primer stabilite üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir.
Papageorgiou ve ark.(9) da yaptıkları meta analizde, minivida çapı ve uzunluğu
ile stabilite arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır.
3.2. Ekstraalveoler İskeletsel Ankraj Sistemleri
3.2.1. Palatal Sistemler
Palatal minividalar; dişlerin hareket alanında olmaması, bölgeye ulaşımın
kolay olması, kemik kalitesinin yüksek olması ve önemli anatomik yapıların
bulunmaması nedeniyle klinisyenler tarafından tercih edilmektedir. Palatinalden
uygulanan minividalar ile maksiller dişlerde fizyolojik sınırları aşmadan istenen
yönde hareket yaptırılabilmektedir.
Ankraj kaybı ve maksiller keserlerde hareket gözlenmeksizin molar
distalizasyonu sağlamak için rugaların posteriorundaki alveoler alan en çok
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tercih edilen bölgedir.(15,16) Bu bölge T-zone diye adlandırılmakta ve önemli
damar ve sinir yapılarını içermemektedir. Minividalar bu bölgeye hem hem
median hem de paramedian olarak yerleştirilebilir. Karagkiolidou ve ark.
(17) palatal bölgenin anterioruna yerleştirilen minividaların başarı oranının
%98 olduğunu bulmuşlardır. Ono ve ark.’na(18) göre ise median yerleştirilen
minividaların başarı oranı %85’tir.
Palatal sistemlerden biri olan Beneslider, T-zone’a median ya da
paramedian olarak yerleştirilen 2 adet mini vidadan destek alarak maksiller
molar distalizasyonu sağlayan bir apareyidir. Bu sistemde mini vidalar
ile distalizasyon apareyi arasında bağlantı sağlamak için değiştirilebilir
abutmentler kullanılmaktadır. Tercihen 2 veya 2,3 mm çapa sahip minividalar
lokal infiltrasyon anestezisi altında ve predrilling işlemine gerek duyulmadan
anterior palatal bölgeye yerleştirilir.(14) Tipik olarak yetişkin bir hastada sert
damağın anterioru daha yüksek kemik yoğunluğuna sahiptir ve yerleştirme
sırasında torku güvenli bir aralıkta tutmak için yaklaşık 2-3 mm derinliğinde
bir yuvaya ihtiyaç vardır. Predrilling işlemi soğutmaya gerek olmadan normal
bir anguldruvaya takılan bir başlık kullanılarak yapılabilir.(14) Tek bir minivida
kullanılıyorsa, distalizasyon apareyi tek bir abutment ile sabitlenir. Stabiliteyi
artırmak ve gevşemeye yol açan rotasyonel hareketleri önlemek için Beneplate
ile iki Benefit minividasının birleştirilmesi önerilmektedir. Hem abutment hem de
beneplate 1.1 mm paslanmaz çelik tele farklı konfigürasyonlarda lehimlenmiştir.
Konumlandırılmış iki minividanın eksenine ve konumuna bağlı olarak Beneplate
çerçevesini ayarlamak gerekmektedir. Beneplate’in açısını değiştirerek, azı
dişlerinin distalizasyonla eşzamanlı intrüzyonu veya ekstrüzyonunu sağlamak
da mümkündür. Distalizasyon kuvveti, iki kilitle (mobilizer) etkinleştirilen iki
yay tarafından sağlanır. Molar dişlere takılan bantlar ve bu bantlara oturtulan
kayma tüpleri (Benetube) vasıtasıyla yaylar sıkıştırılır ve distalizasyon kuvveti
oluşturulur. Beneslider’ın ölçü alma ve lehimleme gibi ek bir laboratuar
aşamasına ihtiyaç olmamasından dolayı doğrudan takılabilme avantajı vardır.
Alternatif olarak klinisyen hastadan ölçü alarak minivida analogları sayesinde
gerekli bükümü labaratuvarda da yaptırabilir.
Molar distalizasyonu gibi molar mesializasyonu da palatinalden
gerçekleştirilebilen hareketlerden birisidir. Özellikle konjenital maksiller
lateral eksikliği olan vakalarda anterior dişlerden ankraj alındığında bu dişlerin
palatinale doğru devrilmesi ve hatta unilateral diş eksikliklerinde orta hat kayması
gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. İşte T-mesial slider maksiller arkın
mesializasyonunu gerçekleştirerek boşluğun kapatılmasını sağlayan etkin bir
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apareydir. T-mesial slider’in temel parçası, lazerle iki tele lehimlenmiş prefabrik
bir abutment plakasıdır. Her iki tel paslanmaz çelikten yapılmıştır. Anterior telin
çapı 0,8 mm, posterior telin çapı ise 1,1 mm’dir. Anterior tel, santral kesici
dişlerin lingual yüzeylerine dayanacak şekilde uyarlanırken, posterior tel arka
dişlere neredeyse paralel olacak şekilde bükülür. Posterior telin uygun şekilde
bükümü ile mezializasyonla aynı zamanda genişletme, daraltma, intrüzyon
veya ekstrüzyon yapılabilir. Temel çerçeve şekillendirildikten sonra apareyin
diğer parçaları uygulanır. T-mesial slider’ın uygun bileşenlerinin seçilmesinden
sonra, aparey minividalara sabitlenir ve ardından aktifleştirilir. Bu aparey ile
santral keserler indirek kemik ankrajı ile desteklendiği için keserlerden destek
alarak bukkalden de mezializasyon kuvveti uygulanabilir.
3.2.2. Zigoma Bölgesine Yerleştirilen Sistemler
Zigomatik kemik, kranyumun en sağlam kemiklerinden biri olmakla birlikte
viscerocraniumun, neurocraniuma bağlanmasında temel rolü oynar. Bu önemli
anatomik oluşumun içerisindeki foramenlerin sayısı ve lokalizasyonu kişiden
kişiye değişiklik gösterdiği için zigomatik implant uygulaması sırasında
bölgedeki sinirlerin ve vasküler yapıların zarar görme ihtimali söz konusudur.
İnfrazigomatik sırt, geçici iskeletsel ankraj ünitelerinin yerleştirilmesi için
yaygın olarak kullanılan bir bölgedir.(6) Bu bölge intraoral olarak, birinci ve
ikinci maksiller molarların kökleri hizasında alveoler proçesin bukkal yüzeyinde
lateral yönde uzanan bir kemik çıkıntısıdır. Klinik olarak maksillanın zigomatik
çıkıntısı boyunca palpe edilebilir. Genç bireylerde, maksiller ikinci premolar
ile birinci molar hizasına denk gelirken, yetişkinlerde maksiller birinci moların
üzerindedir.
Zigomatik bölgeden alınan ankrajla maksiller posterior dentoalveolar
intrüzyon ve maksiller full ark distalizasyonu gibi önemli ortodontik diş
hareketleri yapılabilmektedir.
3.2.2.1. İnfrazigomatik Sırt Vidaları
İnfrazigomatik sırt bölgesinde kemik oldukça denstir. Bu nedenle vidalar,
titanyum alaşımlarından daha yüksek kırılma direncine sahip olan saf paslanmaz
çelikten yapılmaktadır. Genel olarak 2 mm çap ve 12 veya 14 mm uzunluğa
sahip iki boyutta üretilmektedir. Bukkaldeki yumuşak doku kalın olduğunda 14
mm’lik vidalar tercih edilmektedir.(19)
Bu bölgeye uygulanan vidalar önce birinci ve ikinci molarlar arasına,
mukogingival birleşim hattının 2 mm yukarısına ve dişler arası sahaya

40   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

yerleştirilir. İlk giriş açısı dişlerin uzun aksına dik olacak şekildedir.
Vidanın birkaç tur dönmesiyle kemikteki ilk çentik oluşturulduktan sonra,
vida yönü dişle 55°-70° açı yapacak şekilde apikale doğru yönlendirilir. Bu
manevra köklerin baypas edilmesine ve vidanın maksillanın infrazigomatik
alanına doğru yönlendirilmesine yardımcı olur. Vida, alveoler mukozanın
dışında sadece vidanın başı görünene kadar ilerletilir. Vida yerleştirildikten
hemen sonra yükleme yapılabilir ve 300-350 gr’a kadar kuvvet güvenle
uygulanabilir.(19)
Bu bölgeye yerleştirilen vidaların başarısızlık oranı %7 civarındadır. Genel
başarısızlık nedeni olarak kötü kemik kalitesi, ani ve fazla yükleme, düşük sinüs
tabanı ve hareketli mukoza gösterilebilir. Chang ve ark.(20) yaptıkları çalışmada
vida başının yumuşak doku yüzeyinden en az 5 mm uzaklıkta olduğu durumlar
ile vidanın hareketli mukozada veya yapışık dişetinde olduğu durumlar arasında
başarısızlık oranı açısından anlamlı bir fark bulamadıklarını bildirmişlerdir. Ek
olarak birkaç çalışma, minivida ve dental implant yerleştirme sırasında maksiller
sinüs zarının delinmesinin postoperatif komplikasyonlara neden olmadığını
bildirmiştir.(21)
Yerleştirme sırasındaki minör kanamaların yanı sıra, vida etrafında
aşırı diş eti büyümesi ve vidanın erken gevşemesi sonucu kaybı sık görülen
komplikasyonlardır. Dişeti büyümesi gibi sorunlardan kaçınmak için oral hijyen
eğitimi oldukça önemlidir. Daha büyük başlı vidalarda dişeti büyüme insidansı
çok daha azdır. Vidanın erken gevşemesi durumunda, vidanın farklı bir yere
tekrar yerleştirilmesi tavsiye edilir. Saf paslanmaz çelikten üretilen kaliteli
vidalar kullanılırsa vidanın kırılmasına nadiren rastlanır. (19)
3.2.2.2. İnfrazigomatik Sırt Plakları
Geleneksel ortodontik mekaniklerle tedavi edilmesi zor olan karmaşık
maloklüzyonlar, titanyum mini plakaların yardımıyla öngörülür bir şekilde
tedavi edilebilir. Eskiden maksillofasiyal cerrahi için kullanılan mini plaklar
bugün ortodontik ankraj için de kullanılmaktadır. Son zamanlarda belirli
ortodontik amaçlara yönelik titanyum mini plaklar, farklı tasarımlarla piyasaya
sürülmüştür. Ülkemizde üretilen ve Dr Erverdi tarafından geliştirilmiş Çok
Amaçlı İmplant (ÇAİ) (Tasarım Med, İstanbul, Türkiye) retantif parça ve
uzatma parçası olmak üzere iki ana bileşene sahiptir. Retantif parça, plağın vida
ile sabitlenmesi için üç delikten oluşur. Deliklerin çapı 2.3 mm’dir. Bölgenin
anatomik yapısına göre plağı kemiğe sabitlemek için 5, 7 ve 9 mm uzunluğunda
vidalar kullanılabilir. 20 mm uzunluğa sahip uzatma parçası veya uzatma kolu,
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titanyumdan yapılmıştır ve yuvarlak kesite sahiptir. Tedavi boyunca istenilen
diş hareketi birçok durumda değişiklik gösterebileceğinden, uzatma parçası en
uygun kuvvet vektörünü sağlamak için istenen yönde bükülebilir.
İnfrazigomatik sırt plakları lokal veya hasta yaşı ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak genel anestezi altında yerleştirilir. Anesteziyi takiben, zigomatik
alan boyunca dijital palpasyonla vestibülde dikey bir kesi yapılır. İmplantın
uzatma kolu mukogingival sınır boyunca keratinize dişeti üzerinde seyretmelidir.
Bu yüzden plak yerleştirilirken konumu dikkatlice değerlendirilmeli, kesinin alt
sınırı yapışık dişeti ile hareketli dişetinin kesişme noktasında olmalıdır. ÇAİ’nin
retantif bölümü zigomatik kemiğin şekline tam uyacak şekilde, uzatma kolu ise
uygun uzunlukta kesilerek kanca şeklinde bükülür.
Ameliyat sonrasında karşılaşılabilecek komplikasyonlardan birisi yapışık
dişetinin genişliğinin çok dar olması durumunda uzatma kolunun çıkış noktası
hareketli mukozada kalabilir. Bu gibi durumlarda, mini plağın gevşemesine yol
açan yumuşak doku tahrişi ve postoperatif enflamasyon gözlenebilir. Cerrahi
sonrası şişlik ve ağrı hastalar tarafından en sık bildirilen komplikasyonlardandır.
Enflamatuar semptomlar ise genellikle 5 ile 7 gün devam eder. Bu süreçten sonra
enflamasyon görülmesi halinde kuvvet uygulaması durdurulmalı ve klorheksidin
gargara ile birlikte antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Hastalara tekrar oral
hijyen eğitimi verilmeli ve iyileşme için 10-15 gün beklenmelidir. İyileşmenin
gözlenmesini takiben tekrar kuvvet uygulanmaya başlanabilir. Ameliyat
sırasında, ameliyat sonrası ve ortodontik tedavi sırasında görülebilecek diğer
komplikasyonlar ise kök hasarı ve sinüs perforasyonu, yumuşak doku, yanak ve
dudak tahrişi, dişetinde ayrılma ve vida kırılmasıdır.(22-25)
3.2.3. Mandibuler Bukkal Shelf Vidaları
Mandibuler bukkal shelf, bukkal frenilum ve masseter kasın anterior bölgesi
arasındaki alandır. Sınırları; medialde alveoler krest, distalde retromolar bölge,
mesialde bukkal frenilum ve lateralde eksternal oblik sırttır. Bu alana yerleştirilen
vidalar molar köklerinin bukkalinde kaldığından diş hareketleri ile çakışmadan
güvenilir iskeletsel ankraj sağlar. Bu vidalarla tüm mandibuler dentisyon
distalize edilebilir, bukkal çapraz kapanış ve çapraşıklıklar düzeltilebilir.
Son yıllarda Chang ve ark.(26) mandibuler bukkal shelf vidaları ile hem
iskeletsel maloklüzyonları ameliyatsız tedavi etmeyi başarmış hem de full ark
distalizasyonu ile şiddetli çapraşıklık ve dental protrüzyonu çekim yapmadan
elimine ederek bu vidaların iskeletsel maloklüzyonun konservatif tedavisinde
oldukça etkili olduğu kanıtlanmışlardır.(26)
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Erişkin iskeletsel sınıf 3 maloklüzyona sahip hastalarda cerrahiye
alternatif tedavi yaklaşımı dental kompanzasyondur ve maksiller kesicilerin
bukkale, mandibuler kesicilerin linguale eğimlendirilerek overjet ve overbite`ın
düzeltilmesini hedefler.(27) Bu yaklaşımla anterior uyumsuzluk giderilir; ancak
bukkal oklüzyonda yeterli düzelme çoğunlukla sağlanamaz. Mandibuler bukkal
shelf vidaları ile mandibular arkın retraksiyonu ve distal rotasyonu ile ideale
yakın düzeltme sağlanabilir. Böyle bir düzeltme genelde fasiyal profilde de
iyileşme sağlar.(27-29)
Bu bölgedeki kemik oldukça yoğun olduğundan titanyumdan üretilmiş
vidaların kullanılması önerilmemektedir. Paslanmaz çelikten üretilmiş vidalar
(2.0x12 mm) (OrthoBoneScrews® (OBS) (Newton’s A, Hsinchu City, Tayvan)
%93 gibi yüksek bir başarı oranına sahiptir.(26) Bunun yanı sıra Chang ve ark.
(30) interradiküler minividalara kıyasla mandibular bukkal shelf vidalarının
%7,2 oranında daha başarılı olduğunu bildirmişlerdir. Buna karşın altı ay içinde
iki taraflı vida kaybının da görüldüğü başarısızlığa yatkın olan bazı hastaların
olduğundan da bahsedilmektedir (%1,9).(26)
Vida için en uygun anatomik pozisyonu genellikle mukogingival
birleşim veya ona yakın bölgelerdir. Vida, oklüzal düzleme dik olacak şekilde,
predrillinge gerek duymadan ve mandibular birinci ve ikinci molar köklerine
olabildiğince paralel yerleştirilir. Uygulamadan sonra vidanın baş kısmının oral
hijyeni sağlayabilmek için yumuşak doku seviyesinden en az 5 mm yüksekte
kalması önerilmektedir.(31)
3.2.4. Ramus Vidaları
Ramusun ön yüzeyindeki kalın kortikal kemik tabakasından yararlanmak için
en uygun saha, damar ve sinir paketinden uzak olan internal ve eksternal oblik
sırtlar arasında kalan alan olarak kabul edilir. Biyomekanik yönden mandibuler
ramusun anterior sınırı ankraj vidası için ideal yerdir. Özellikle horizontal
gömülü mandibular molarları dikleştirmek için ramus vidasından ankraj alan
mekanikler hem basit tasarımlı hem de oldukça etkilidir.
Komşu birinci ve ikinci molarlar eksik veya sorunluysa, gömülü üçüncü
molar dişler ortodontik açıdan önem kazanmaktadır. Horizontal konumda
gömülü diş çekilecekse bile, öncesinde ortodontik dikleştirme yapılması
cerrahi esnasında diğer dişlere, periodonsiyuma ve inferior alveoler sinire
zarar vermemek için iyi bir fikir olabilir.(32) Lin(33) derin gömülü molarları
sürdürmek için 6 farklı metodu gözden geçirmiş, en güvenilir ve verimli
yaklaşımın gömülü dişin ramus vidasıyla traksiyonu olduğu sonucuna varmıştır
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Chang ve ark.(30) ramus vidasının başarısızlık oranının %5 olduğunu
ve mesiale devrik molarları dikleştirmede oldukça başarılı, güvenilir ve
öngörülebilir bir tedavi alternatifi olduğunu bildirmişlerdir.
3.2.5. Tüber Vidası
Tüber bölgesi maksiller alveolar proçesin en distal kısmını oluşturur. Bu bölgede
yeterli kemik miktarı olmasına karşın kortikal tabakası ince ve spongioz yapıda
olan D4 tip kemikten oluşmaktadır. Bu alana yerleştirilen vidalar dişlerin daha
posteriorunda olduğu için diş hareketleri ile çakışmaz. Yerleştirilen vidalar
genelde distalizasyon ve intrüzyon için kullanılmaktadır.(34)
4.

Sonuç

Ekstraalveoler iskeletsel ankraj sistemleri diş kökleriyle yakın ilişkide
bulunmadığı için ortodontik diş hareketine engel olmaz, tedavi esnasında
çıkarılması gerekmediği için de ankraj güvenle korunabilir. Bunun yanı sıra
kompleks diş hareketlerinin planlandığı vakalarda basit bir tasarımla etkili
sonuçlar alınabilir.
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1.

Giriş

O

rtodontinin birincil amacı, kraniyofasiyal ve dentoalveoler yapıların
fizyolojik büyüme ve gelişimlerini destekleyerek maloklüzyonların
oluşmasını engellemektir. Bu nedenle fizyolojik süreçten sapmaya
neden olan orofasiyal disfonksiyonların teşhis edilerek rehabilite edilmesi ve
gelişmekte olan maloklüzyona erken dönemde müdahale edilmesi önemlidir.
Ortodontik açıdan bakıldığında orofasiyal myofonksiyonel tedavinin (OMT)
amaçları oral disfonksiyonları elimine ederek kas dengesini sağlamak, keser
protrüzyonunu sınırlamak ve ideal maksilomandibuler ilişkiyi elde etmektir.1
1.1. Orofasiyal Fonksiyonların Gelişimi
Orofasiyal gelişim, intrauterin hayatın 10-12. haftaları arasında fetusun emme
ve yutkunma reflekslerini gerçekleştirmesiyle başlar ve doğum sonrasında
solunum fonksiyonuyla devam eder.2 Başarılı bir beslenme için burun solunumu
ve emme fonksiyonları uyum içinde gerçekleşmelidir. Yeni doğanda dil,
gelişmekte olan alveoler arklar ve dudaklar arasında konumlanır. Yutkunma
sırasında ise aktif olarak alt ve üst arklar arasında, yumuşak ve sert damakla
47
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temas halindedir. Dudaklar ve perioral kaslar yutkunma sırasında anteriorda
kapanmayı sağlarken; dil, dudaklar ve yanaklar oklüzyonun oluşması için
dişlerin sürmesini yönlendirir. Süt dişlerinin sürmesi ile çiğneme ve konuşma
fonksiyonları da gelişmeye başlar. Nazal ve oral kavitelerin artan fonksiyonları
sonucu maksilla ve mandibula da fonksiyonel matrikslerinin ihtiyaçlarına
cevaben büyüme ve gelişimlerini devam ettirirler. Bu nedenle fonksiyon gören
doku ve fizyolojik boşluklar hem maloklüzyon etiyolojisinde hem de tedavi
sonrası ortodontik sonucun stabilitesinde önem teşkil etmektedir.
Daimi dişlerin sürmeye başladığı 6-7 yaş döneminde terk edilen kötü
alışkanlıklar ve rehabilite edilen orofasiyal disfonksiyonlar, myofonksiyonel
bozuklukların kendiliğinden düzelmesine imkân sağlamaktadır. Bu nedenle
erken karma dişlenme döneminde uygulanan OMT dentofasiyal gelişimdeki
olumsuz ilerleyişi durdurmakta, ikinci aşama ortodontik tedaviyle elde edilen
sonuçların stabilitesini arttırmakta ve olası temporomandibuler eklem (TME)
problemlerini elimine etmektedir. Aynı şekilde adölesanlar ve erişkinlerde
uygulanan myofonksiyonel tedaviler stomatognatik sistem fonksiyonlarının
iyileştirilmesinde oldukça faydalı olmaktadır.3,4 2020 yılında yayınlanan bir
sistematik derlemede, toplumun %48›inde orofasiyal disfonksiyonların mevcut
olduğu ve maloklüzyona sahip çocuklarda prevelansın daha da yükseldiği
gösterilmiştir. Bununla birlikte orofasiyal disfonksiyonların sadece çocuklarda
değil; çiğneme, nefes alma ve konuşma gibi fonksiyonlardaki bozukluklar
yoluyla erişkinlerde de görüldüğü bildirilmiştir.
2.

Orofasiyal Myofonksiyonel Bozukluklar

Orofasiyal myofonksiyonel bozukluklar; stomatognatik sistemin fizyolojik
işleyişini boarak kraniyofasiyal yapıların normal büyüme ve gelişimini
engelleyen dudak, çene, dil ve/veya orofarenksin disfonksiyonu olarak
tanımlanmaktadır. Stomatognatik sistem maksilla, mandibula, TME, hyoid
kemik ve kraniyal kemikleri içeren statik yapılar ile hareket eden dinamik
yapılardan oluşmaktadır. Tüm bu yapılar merkezi sinir sisteminin kontrolü
altında birlikte çalışarak solunum, konuşma, emme, çiğneme ve yutkunma
fonksiyonlarını gerçekleştirirler. Orofasiyal myofonksiyonel bozukluklar
sonucunda yetersiz veya normalden sapmış dentofasiyal gelişim, ortodontik
maloklüzyonlar, konuşma problemleri, uykuda solunum bozuklukları, TME
rahatsızlıkları ve ortodontik tedavinin relapsı görülebilmektedir. 1
Orofasiyal myofonksiyonel bozukluklar birey doğduktan kısa bir
süre sonra bile başlayabilmektedir. Büyümekte ve gelişmekte olan bireyde
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orofasiyal myofonksiyonel bozukluk görülmesinde emzirmenin, hava yolu
obstrüksiyonunun, yumuşak doku kısıtlamasının, ağız solunumunun, kötü
alışkanlıkların ve atipik yutkunmanın etkileri olduğu bildirilmiştir.6
2.1. Emzirmenin Etkileri
Emme, yenidoğanın ilk yaptığı orofasiyal fonksiyonlardan biri olmasından
dolayı dentofasiyal gelişimi etkileyen en önemli faktörler arasındadır. Besleyici
emmenin yüz ve ağızdaki dokunsal reseptörler aracılığıyla otomatik olarak
uyarılan bir refleks olduğu kabul edilmektedir.7 Fletcher8, yenidoğanın emme
hareketi esnasında dil ve dudakların anteriorda sızdırmazlığı sağladığını, yanakla
lateral sızdırmazlığın desteklediğini ve yumuşak damakta bulunan tensör veli
palatini kasının peristaltik hareket sağladığını bildirmiştir.
Biberonla beslenmeden farklı olarak emzirme fonksiyonu ile peristaltik
yutkunma, damağın şekillendirilmesi ve çiğneme fonksiyonu için etkili kas yapısı
elde edilir. Maloklüzyon etiyolojilerinin araştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarına
göre emzirme ile beslenen bebeklerde maloklüzyon insidansı biberonla beslenen
bebeklere kıyasla daha düşüktür.9 Parmak emme, gibi besleyici olmayan emme
alışkanlıklarına ek olarak, dil itimi, atipik yutkunma ve dudak/dil emme gibi
uzun süreli alışkanlıklar da büyüme ve gelişim dönemindeki çocuklarda
ortodontik problemlere yol açmaktadır.
2.2. Yutkunmanın etkileri
Yutkunma bazal ve alveoler kemiğin gelişiminde önemli bir role sahiptir. Dilin
alveoler kretler arasında konumlandığı infantil yutkunma paterni gelişimin
erken dönemlerinde normal kabul edilse de süt dişlenme döneminde erişkin
yutkunma paternine geçişin gerçekleşmesi gerekir. Eğer infantil yutkunma,
yetişkin yutkunmanın fizyolojik olarak başlaması gerektiği yaştan sonra hala
devam ediyorsa atipik yutkunma veya dil itiminden söz edilebilir.10
Atipik yutkunmanın nedenleri arasında, yanlış beslenme alışkanlıkları
(uzun süreli emzirme, sıvı diyet), kötü ağız alışkanlıkları (parmak emme, uzun
süreli emzik kullanımı, ağız solunumu) veya tonsil/adenoid hipertrofisi, konka
hipertrofisi, makroglossi, ankiglossi gibi patolojik nedenler bulunmaktadır.11,12
Atipik yutkunma alışkanlığı olan çocuklarda, dil yutkunma sırasında dişler
arasında konumlanır ve alt dudağa öne doğru bir kuvvet uygular. Bu anormal
dil poziyonu ile maksiller anterior dişlerde proklinasyon görülür. Bu da overjet
artışına, orta hat diastemasına, anterior açık kapanışa ve bazı durumlarda
bimaksiller protrüzyona neden olabilir. Dilin altta konumlanması ile artan yanak
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kaslarının aktivitesi maksillanın transversal gelişimini engelleyerek unilateral
veya bilateral posterior çapraz kapanışa neden olabilir. Bazı durumlarda
konuşma bozukluğu da duruma eşlik eder. Dil itme alışkanlığı, özellikle ağız
solunumu ile birlikte görüldüğünde açık kapanışın primer nedeni olabilir.10-13
Buna karşın erişkin yutkunma paterninde karşıt dişler temas halindedir, dil
damağı destekleyecek şekilde keserlerin palatinalinde konumlanır, dudak ve
yanak kasları aktif değildir.
2.3. Ağız solunumunun etkileri
Bireyin istirahatteyken dudaklarının kapalı olması, dişlerin dil ve dudak
basınçlarının dengelendiği nötral alanda sıralanması ve burun solunumu
yapması beklenmektedir. Burun solunumu ayrıca dudak kompotensi, doğru
dil pozisyonu ve orofasiyal yapıların fizyolojik gelişimini desteklemektedir.
Solunum paternindeki değişimler postür, çene ve dil konumlarını etkileyerek
orofasiyal yapılar üzerindeki basınç dengelerini bozar ve büyüme ve gelişimi
olumsuz etkiler.
Havayolu obstrüksiyonu veya ağız solunumu uzun süre devam
ettiğinde dentofasiyal morfolojide oluşan değişiklikler ‘Adenoid yüz’ olarak
tanımlanmaktadır. Adenoid yüz; uzun ve dar yüz, iyi gelişmemiş ve dar burun
delikleri, hipotonik ve kısa üst dudak, hipertrofik alt dudak, dar ve V şeklinde
maksiller ark, unilateral veya bilateral çapraz kapanış, mandibular retrognati, ön
yüz yüksekliğinde ve alt yüz yüksekliğinde artış ve 5 derecelik baş ekstansiyonu
ile karakterizedir.14 Yetersiz dudak kapanışı nedeniyle yumuşak damak sürekli
tonik kontraksiyondadır. Orbicularis oris kasının tonusu zayıf olduğundan
maksiller keser dişler prokline olabilir ve alt dudak maksiller keser dişlerin
arkasına yerleşebilir.
2.4. Lingual frenilumun etkileri
Lingual frenilum, ağız tabanından dilin ventral yüzeyinin orta hattına kadar
uzanan fibromukozal bir dokudur. Frenilumun primer görevi, gelişim sırasında
büyüyen kemikler, dil ve dudak kasları arasında denge sağlamak ve dudak, dil ve
yanak gibi kas dokularının hareketini sınırlamaktır.15 Lingual frenilum anomalisi
bulunan bireylerde dilin hareketlerinin kısıtlanması sonucu dil sürekli aşağıda
konumlanır, yumuşak dokular ve sert dokular arasındaki denge bozulur. Bu
anomalilerden biri dilin kısa ve kalın olması ile karakterize ve dil hareketlerini
sınırlandıran gelişimsel bir bozukluk olan ankiloglossidir. Ankiloglossi ile
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birlikte azalmış interkanin ve intermolar genişlik, maksiller darlık, anterior açık
kapanış ve alt anterior dişler arasında diastema görüldüğü belirtilmiştir.16
2.5. Labial frenilumun etkileri
Yetersiz dudak kapanışı, genellikle alışkanlığa bağlı ağzın açık olması veya
ağız solunumu ile bağlantılı olmakla birlikte büyüme ve gelişim çağındaki bir
çocukta hala gelişmekte olan veya az gelişmiş üst dudak ile de ilişkili olabilir.
Üst dudak kızlarda yaklaşık 12, erkeklerde 17 yaşına kadar büyümektedir. Bu
nedenle 7 yaşındaki bir çocukta yetersiz dudak kapanışı kesin olarak patolojik
sayılamamaktadır; fakat dudak kapanışının sağlanması için eğitilmesine gerek
vardır. Bütün bu faktörler dışında üst labial frenilumun kısa veya kalın olması üst
dudak hareketini ve büyümesini kısıtlayabilir. Ayrıca üst labial frenilum anomalisi,
orta hat diastemasına neden olabilmekte ve ortodontik tedavi sonrasında cerrahi
olarak müdahale edilmediğinde nüksle sonuçlanabilmektedir.17
2.6. Konjenital ve gelişimsel anomalilerin etkileri
Bazı nörogelişimsel bozukluklar ve konjenital deformiteler de oral
disfonksiyonlara neden olmaktadır. Örneğin dudak damak yarığı (DDY) ile
doğan bebekler orbiküler oris kasının devamsızlığına bağlı olarak kısa, hızlı,
etkisiz ve yetersiz kas koordinasyonuyla karakterize emme yapmakta; fakat
çoğu durumda normal şekilde yutkunmaktadırlar.18,19 Bu bireylerde ayrıca hem
konjenital olarak hem de cerrahi müdahaleler sonucu bozulmuş nazofarengeal
yapı solunum problemlerine neden olmakta, yumuşak damak kaslarındaki
yetersizlik fonksiyonel bir havayolunun sağlanmasını güçleştirmektedir.
Bu bireylerde emme ve solunum disfonksiyonlarının yanı sıra konuşma
problemlerine de sıkça rastlanmaktadır. Hipoplazik ve hipomobil olan tensor
veli palatini ve levator veli palatini kasları velofarengeal yetmezliğe neden
olarak rezonans ve artikülasyonda distorsiyon meydana getirmekte ve ayrıca
sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları ve buna bağlı gelişen duyma kaybı
bebeğin konuşulan dili öğrenmesini güçleştirmektedir.20
Anormal motor hareketlerle karakterize Serebral Palsi, nörolojik kökenli
gelişimsel bir bozukluktur ve çiğneme, yutkunma, konuşma, beslenme
bozuklukları, dil itimi, yetersiz dudak kapanışı ve kontrolsüz salya akışı
görülmektedir.21 İskelet kaslarının ilerleyici hasarıyla seyreden Müsküler
Distrofi’de ise yetersiz dudak kapanışı, makroglossi, dil itimi ve maksimum
ısırma kuvvetinde azalmaya bağlı olarak anterior açık kapanış, dik yön
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oranlarında artış, dar maksiller ark, posterior çapraz kapanış ve derin palatal
kubbeye sıklıkla rastlanmaktadır.22-24 Down sendromunda görülen genel kas
hipotonisi; aktif ve protrüziv dil, ağız açık postür, nazo-maksiller komplekste
gelişim yetersizliği ve TME ligamentlerinin hipotonisine neden olmakta, ayrıca
ısırma, çiğneme ve konuşma fonksiyonlarında azalmayla sonuçlanmaktadır.25
3.

Orofasiyal Myofonksiyonel Tedavi (OMT)

OMT, nöroplastisite olarak bilinen nöral değişiklikleri başlatmak için
tekrarlama, zaman ve deneyim yolunu kullanan kasların ve yumuşak dokuların
nörolojik eğitim programıdır. Tedavi prensibi, dengeli perioral kasların ve
yumuşak dokuların sağlanmasıyla doğru ark boyutu ve formu, çene ilişkisi
ve normal yüz görünümü elde etmektir. Yüz ve servikal kas gruplarının
tonusu, propriyosepsiyonu ve mobilitesini düzenleyerek stomatognatik
sistem fonksiyonlarını iyileştiren ve parafonksiyonel alışkanlıkları engelleyen
terapilerden oluşmaktadır.
OMT, aparey kullanımı ve kas egzersizlerine ek olarak konuşma
terapistleri ve fizyoterapistler ile birlikte kapsamlı bir çalışma gerektirir.
Bununla birlikte hipertrofik lenfoid dokuların tedavi öncesinde alınması da
önerilmektedir.26,27
Tarihçeye bakıldığında, ilk olarak 1907’de Angle oral alışkanlıkların
oklüzyon üzerindeki etkilerinden bahsetmiş, daha sonrasında Angle’ın öğrencisi
olan Rogers, dişlerin düzgün sürmesine yardımcı olmak için yüz kaslarının
tonisitesi arttıran egzersizlerden bahsetmiştir.28 Rogers, orofasiyal kasları
“canlı ortodontik apareyler (living orthodontic appliances)” olarak adlandırmış,
tedavilerinde myofonksiyonel egzersizleri ortodontik problemlere terapötik
yaklaşım olarak değil de destekleyici yaklaşım olarak kullanmıştır.29
3.1. Egzersizler30
3.1.1. Dudak egzersizleri
Yeterli dudak kapanışını elde etmek için;
*
*
*

hasta kalem veya kâğıt parçasını 5 saniye boyunca üst ve alt dudağı
arasında tutar ve 5-10 kez tekrarlar
hasta nefes aldıktan sonra mümkün olduğunca yanaklarını şişirmesi istenir,
bu esnada dudak kasları aktiftir
hastadan abartılı bir “oo-ee” sesi çıkarması istenir
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*
*
*
*
*
*

hastadan lastik bir balonu tam kapasiteye kadar üflemesi istenir
hastadan içinden ip geçirilmiş 2-3 cm çapında bir düğmeyi dudakları
arasında tutarken ipi çekmesi istenir
ıslık çalma ve pipet egzersizleri
hastadan üst dudağını maksimum kapasitesine kadar aşağı ve dışa doğru
esnetmesi istenir, 10 kez tekrarlanır
hastadan kaşık sapını yere paralel olacak şekilde dudaklarının arasında
tutması istenir, 10 kez tekrarlanır
nefesli çalgılar, dudak kaslarını güçlendirir ve dilin hareketini belirli
bir alan içinde sınırlamaya yardımcı olur. Ayrıca hipotonik kasların
tonisitesinin artmasını ve kısa sarkık dudakların uzamasını sağlar.

3.1.2. Dil egzersizleri
Dil kaslarının güçlendirilmesi ve dilin doğru konumunun öğretilmesi için
uygulanan egzersizleri içerir. Motor rehabilitasyon sürecinde nöroplastisite
ve kortikal reorganizasyon ilkeleri için bu egzersizlerin tekrarlama yoluyla
otomatik hale getirilmesi normal dil konumu için oldukça önemlidir.
*
*

*
*
*
*

*
*

hastadan dilini 10 saniye boyunca ruga bölgesinde tutması istenir, 10 kez
tekrarlanır
hastadan dilini maksiller kesici dişlerin arkasında konumlandırarak
yutkunması istenir. Yeni yutkunma paterninin günde en az 40 kez
tekrarlanır
hastadan dilini 10 saniye boyunca burun ucunda konumlandırması istenir,
10 kez tekrarlanır
hastadan dilini 10 saniye boyunca çene ucunda konumlandırması istenir,
10 kez tekrarlanır
hastadan dilini 10 saniye boyunca sağ ve sola doğru uzatması istenir, her
iki tarafta 10 kez tekrarlanır
hastadan dil kenarlarını orta hatta doğru katlayarak yuvarlaması istenir. Bu
pozisyonda 10 saniye beklenir ve bu esnada dil mümkün olduğunca dışarı
çıkarılmalıdır. 10 kez tekrarlanır
hastadan dilini yukarı kaldırması istenirken tahta çubuk ile dile bastırılır,
10 kez tekrarlanır
hastadan dilinin posterior kısmını damağa değdirmesi istenir, 5 kez
tekrarlanır
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3.1.3. Yanak egzersizleri
Bu egzersizler buksinatör kas fonksiyonunu düzenlenmeamacıyla yapılır.
*
*

hastadan ağzında tuttuğu suyu sağa ve sola kaydırması istenir
hastadan yanaklarını hava ile şişirmesi ve havayı sağdan sola kaydırması
istenir, en az 5-10 kez tekrarlanır ve günde 5 kez yapılır

3.2. Myofonksiyonel Apareyler
Myofonksiyonel apareyler ve bu apareyler kullanılarak yaptırılan egzersizler
aracılığıyla çiğneme ve/veya yüz kaslarının aktivitesinin uyarılması veya
inhibisyonu sağlanır, kraniyofasiyal sistemde kas dengesi kurulur, üst ve alt
çeneler arasındaki ilişki iyileştirilir ve dişler seviyelenir.
3.2.1. Oral screen apareyi
Oral screen hem süt hem de karışık dişlenme döneminde kas egzersizleri ve
dil eğitimi ile fonksiyonları düzeltmeye yönelik basit bir apareydir. Dental
arkların transversal gelişiminin desteklenmesi, ağız solunumu, parmak emme,
dudak ısırma, dudak emme gibi kötü alışkanlıkların elimine edilmesi, açık
kapanış ve anterior dişlerin pozisyonel anomalilerinin engellenmesi amacıyla
kullanılmaktadır.31
Etki mekanizması şu şekildedir; myofonksiyonel egzersizlerle aktif bir
etki sağlanırken, ağız içine oluşan basınç farkları da pasif bir etki yaratarak kas
fonksiyonlarını düzenlemektedir. Oral screen yanak ve dudak kaslarının dengesiz
kuvvetlerine karşı kalkan oluşturarak dil basıncının baskın çıkmasını sağlar.
Doğru kasları harekete geçirmek için oral screen ile yapılan egzersizlerin günde
birkaç kez yapılması gerekir ve apareyin tüm gece kullanımı önerilmektedir.
Egzersizler sırasında hasta dudaklarını sıkıca kapatır ve kasların direncine
karşı ağzından dışarı çeker. Burun solunumunda güçlük yaşayan veya habitüel
ağız solunumu yapan hastalar için apareyin ön kısmına delikler açılabilir.
Hasta apareye alıştıktan sonra ve fonksiyonlar düzeldikçe apareydeki delikler
küçültülebilir.31
Ek olarak dil itimi olan vakalarda apareyin lingualine de akrilik eklenebilir.
Bu apareye double oral screen adı verilmiştir.31
3.2.2. Tucat incisi
Atipik yutkunmanın düzeltilmesi için kullanılan Tucat incisi veya lingual
inci apareyi, Hawley gibi hareketli apareylere veya transpalatal arkın omega
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loopuna yerleştirilen ve telin etrafında serbestçe dönen bir küredir. Amacı,
dil kası fonksiyonunu ve dilin posterior konumunu iyileştirmektir. Aynı
zamanda ortodontik tedavide terapötik, destekleyici ve pekiştirme amaçlı
kullanılabilmektedir.32
3.2.3. Lip-bumper
Lip bumper, alt dudak emme alışkanlığının eliminasyonu, hiperaktif mentalis
kas aktivitesinin azaltılması, ankraj arttırma, molarların distalizasyonu ve
erken süt dişi kayıplarında yer tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Amacı,
alt dudak basıncını molarlara aktararak alt anterior bölgenin maruz kaldığı
eksternal basıncı azaltmak ve alt molarlara distal yönlü kuvvet uygulayarak kas
aktivitesini dengelemektir. Aynı zamanda alt dudak basıncının azalmasıyla dilin
baskın hale gelerek alt keserleri prokline etmesine izin vermektir. Lip bumper
ile oluşturulan yeni dengede dentoalveoler yapı transversal olarak da gelişmekte
ve bu şekilde interkanin mesafe arttırılabilmektedir.31
Nucci ve ark.’nın33 lip bumper apareyinin hiperaktif mentalis kas aktivitesi
üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmada, dudaklarda istirahat pozisyonunda
tedavi öncesi ve sonrası kas aktivitesi arasında tedavi sonrası değerlerde anlamlı
azalma bulunduğu bildirilmiştir.
Lip bumper’ın dentoalveoler etkilerinin bir değerlendirildiği sistematik
derleme sonuçları alt ark ekspansiyonunun en fazla birinci ve ikinci premolarlar
bölgesinde gerçekleştiği ve ortalama artışın 1. premolarlar arasında 2.1-5 mm,
2. premolarlar arasında ise 1.6-3.6 mm olduğunu göstermiştir. Elde edilen
toplam ekspansiyonun yaklaşık %50’si ilk 100 gün içinde görülürken, %40’ı
sonraki 200 gün içinde ve %10’u da ilk 300 günden sonra görülmüştür. Alt
keserlerde 1.2°-4.3°’lik proklinasyon görülmüştür. Karışık dişlenme döneminde
lip bumper ile tedavi edilen hastaların %84’ünün sonradan çekimli ortodontik
tedaviye ihtiyaç duymadığını bildirilmiştir.34
3.2.4. Vertical tutucu aparey (Vertical holding appliance)
Hiperdiverjan bireylerde ortodontik tedavi sürecinde dikey boyutun korunması
oldukça zordur. Vertical tutucu aparey, dilin yutkunma sırasında uyguladığı
kuvveti transpalatal arkın omega loopuna eklenen akrilik yardımıyla molar dişlere
intrüziv yönde aktarır ve bu şekilde açık kapanış tedavilerinde kullanılabilir.
Akrilik butonun damağa olan uzaklığı ile dişlerin uygulanan kuvvet düzeyini
değerlendiren bir çalışmanın sonuçlarına göre akrilik buton yüksekliği 4 mm’den
8 mm’ye çıkarıldığında önemli derecede kuvvet artışı görülmüş; uzaklık 8
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mm’den 12 mm’ye çıkarıldığında ise beklenenin tam tersine dilin hareketinin
kısıtlanmasına bağlı olarak kuvvetin azaldığı bildirilmiştir.35
3.2.5. Prefabrike apareyler
Fonksiyonel ortopedik apareylerin uzun laboratuvar işlem gerektirmesi,
yapımının zor olması, kırılgan olması ve hacimli olması ile dilin alanını kısıtlaması
gibi dezavantajları bulunmaktadır.28 Fonksiyonel apareylerin bu dezavantajları
göz önünde bulundurularak poliüretan elastomerik materyalden üretilmiş ve
birçok farklı amaç için kullanılabilen prefabrike apareyler geliştirilmiştir.
Günümüze kadar farklı yaş grupları ve farklı amaçlar için tasarlanmış
birçok türü bulunan prefabrike myofonksiyonel apareyler, laboratuvar aşaması
gerektirmemesi, yumuşak olması nedeniyle kooperasyonun iyi olması,
uygulanmasının kolay olması, akrilik bazlı fonksiyonel apareylere göre
küçük hacimli olması, fonksiyonları düzeltmesi nedeniyle daha az retansiyon
gerektirmesi ve minimal hasta başı zamanı gibi avantajlara sahiptir. 28
1992 yılında tanıtılan “Trainer sistemi” myofonksiyonel bozuklukların
düzeltimi ve diş sürme rehberliği amacıyla geliştirilmiştir. Süt ve karma
dişlenme döneminde kullanılan apareyler; biberon veya emzik kullanımına
bağlı parmak emme, ağız solunumu, atipik yutkunma gibi kötü alışkanlıkları
engelleyerek bireyin normal kraniyofasiyal büyüme ve gelişimini destekler.
Karma dişlenme dönemi ve daimi dişlenme dönemine geçişte kullanılan
apareyler ise daha çok Sınıf II divizyon 1 ve 2 maloklüzyon, fonksiyonel
Sınıf III maloklüzyon, anterior çapraşıklık, derin kapanış veya açık kapanış
tedavilerindetercih edilir. Daimi dişlenme döneminde kullanılan apareyler ise
burun solunumunu sağlayarak myofonksiyonel alışkanlıkları düzeltmek, dilin
doğru konumunu sağlayarak ark gelişimini desteklemek, retansiyon amacıyla
ve hafif dental nüksün tedavisini sağlar. Ayrıca sabit ortodontik tedavi gören
bireylerde braketler ve tellerden kaynaklanan yumuşak doku travmasını
önlemek için de kullandırılabilmektedir.36
Trainer apareylerindeki diş kanalları ve etrafındaki paravanlar dil, dudak
ve yanak kaslarının oluşturduğu dengesiz kuvvetleri engelleyerek dişlerin ideal
konumlarında sürmesine rehberlik eder ve nötral alanda düzgün bir şekilde
sıralanmalarına yardımcı olur. Apareyin iç kısmında bulunan dil çıkıntısı
(tongue tag), dilin doğru yerde konumlandırılmasını ve normal yutkunma
paternini öğrenmeyi sağlar. Tongue guard, dil itimini engellemek amacıyla
apareyin iç kısmında yer alır. Apareyin önünde bulunan küçük çıkıntılar ise lip
bumper görevi görerek mental kasın hiperaktivitesini önlemeyi ve hafif veya
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orta dereceli çapraşıklık vakalarında ark uzunluğunu arttırmayı sağlar. Faz 1
döneminde her maloklüzyona uyumlu olan yumuşak apareyler kullanılmaktadır.
5-8 aylık faz 1 döneminden sonra daha sert apareylerle faz 2 dönemine geçilir. 36
Trainer sisteminden sonra birçok boyutu bulunan ve positioner felsefesine
daha yakın olan “Myobrace sistemi” geliştirilmiştir. Süt dişlenme döneminde
kullanılan 3 aparey mevcuttur. İlk aparey her türlü ark formuna ve maloklüzyona
uyum sağlamak amacıyla yumuşak ve esnektir. Burun solunumunu destekler
ve myofonksiyonel alışkanlığın düzeltilmesine odaklanır. İkinci aparey,
myofonskiyonel tedaviye ek olarak doğru ark formuna ve çene ilişkilerine
odaklı bir aparey olduğu için orta sertliktedir. Üçüncü apareyin materyali daha
serttir ve daha iyi hizalama için dişlere ve çenelere daha fazla kuvvet uygulama
amaçlıdır. Bu da ark formunu sürmekte olan daimi anterior dişler için optimize
etmektedir. 36
Prefabrike apareyler ile yapılan tedavinin perioral kaslar ve çiğneme
kaslarında görülen anormal fonksiyonlarla oluşan elektriksel aktiviteye
üzerine etkisinin rapor edildiği çalışmalarda bu apareylerin kas fonksiyon
uyumsuzluklarında düzelme sağladığı ve EMG sonuçlarında ise iyileşme
gözlemlendiği bildirilmiştir.37-39
3.2.5.1. Sürme Rehberliği Apareyi
1975’te Bergersenn40, sürme rehberliğiyle maloklüzyonu düzelten prefabrike
elastomerik Sürme Rehberliği Apareyini (Eruption Guidance Appliance)
tanıtmıştır. Bu aparey, positioner ve fonksiyonel apareylerin bir kombinasyonu
olarak geliştirilmiştir. Aparey ile ideal vertikal ve sagittal dental ilişkinin
sağlanması ve dişlerin sırayla sürmesi hedeflenmektedir. Elastomerik materyalin
etkisi olarak minör diş hareketi de oluşmaktadır. Mrylund ve ark.41 yaptıkları
çalışmada, bu aparey ile erken karma dişlenme dönemindeki bireylerde
artmış overjet, deepbite, Sınıf II maloklüzyon ve alt anterior çapraşıklığın
düzeltilebileceği bildirilmiştir.
3.2.5.2. Kas egzersizleri ve hatalı yutkunmanın düzeltilmesi için prefabrike
apareylerin kullanımı
Myofonksiyonel kas egzersizleri için tasarlanan apareylerden biri Myotalea
TLJ’dir. Bu aparey dil, dudak, çene ve hava yolu kaslarının gücünü ve tonusunu
geliştirmeye odaklanır ve tüm bu kasların tek bir apareyle çalıştırılmasını
sağlayan birden fazla özelliğe sahiptir. Dil egzersizi için aparey yardımıyla
dil damakta konumlandırılır. Orbikülaris oris kası egzersizi için apareyin
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dış kısmında bulunan tüp, dudaklar sıkıca birbirine bastırılarak sıkıştırılır.
Çiğneme kasları olan masseter ve temporal kasların egzersizi için de aparey
ağızdayken her iki taraftan ısırılır. Aynı zamanda hava yolu kaslarının tonusunu
arttırmak adına da bu egzersizler yapılırken başın ekstansiyonu önerilmektedir.
Başlangıçta günde iki kez yaklaşık 3 dakika kullanılması önerilir.
Myotalea TLP ise sadece dudak ve dilin orta ve arka kısımlarını
çalıştırmak için kullanılan bir apareydir. Myotalea LT, orbicularis oris kasının
zayıf tonusu nedeniyle yetersiz dudak kapanışını düzeltmeyi ve mentalis kasının
hiperaktivitesini azaltmayı amaçlayan bir apareydir. Geleneksel ‘button pull’
egzersizine alternatiftir. Günde 2 defa 5 dakikalık egzersizler önerilmektedir.
2000 yılında Nobel ödüllü Eric Kandel’in42, nöronlarda hafıza
depolanmasının fizyolojik temeli üzerine yaptığı çalışmayı takiben, dentofasiyal
ortopedi uzmanı olan Patric Fellus43, dudak temasını engelleyerek intraoral
negatif basıncı ortadan kaldıran, dilin styloglossus kasının kasılmasıyla
hareketini sağlayan ve bu şekilde de uygun yutkunmayı öğreten Froggy
mouth apareyini tasarlamıştır. Fellus43, hastanın dikkatinin myofonksiyonel
tedavi sırasında olduğu gibi dil ucuna değil, dilin arka kısmına odaklanması
gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle aparey tasarımı dil ucu ruga bölgesinde
konumlandırılırken, styloglossus kasının dilin posteriorunun yükselmesini
engelleyerek dili fizyolojik pozisyonunda konumlandırmasına yöneliktir.
Böylece trigeminal sinir tarafından kontrol edilen ve otomatik hareketleri
oluşturan nöral devreler harekete geçirilmiş olur. Bu apareyin her gün 15 dakika
boyunca ve tercihen öğrenme sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran limbik sistemi
indüklemek amacıyla eğlenceli bir aktivite sırasında kullanılması önerilmektedir.
Froggy Mouth, lateks veya ftalat içermeyen esnek bir termoplastik elastomerden
yapılmış, 3 farklı boyutu olan bir apareydir. Endikasyonlarına bakıldığında;
atipik yutkunma, openbite, transversal yetersizlik, artmış overjet ve overbite,
prokline üst keserler, konuşma güçlüğü, postür bozukluğu, ağız solunumu ve
horlamadır. Buna karşın daha hızlı ve etkili sonuçlar için konuşma terapisinin
önemli olduğunun altı çizilmelidir. 44-46
Yaşla birlikte birçok faktörün etkisiyle, dudak kapanışın sağlayan orbikülaris
oris kasının atrofiye uğradığı bilinmektedir.47-49 Yetişkin bireylerde orbikülaris
oris kası aktivitesini arttırarak yeterli dudak kapanışını sağlamak amacıyla
Japon diş hekimi Dr Akihiro 2000 yılında Patakara apareyini tasarlamıştır.
Stomatognatik sistem fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan
basit ve invaziv olmayan bir oral rehabilitasyon apareyidir.50 Elastisitesi oldukça
yüksektir ve polyester elastomerden üretilmektedir. Patakara, ağız kaslarının
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kondisyonunu iyileştirmek için ağız boşluğunda üst ve alt dudaklar arasında
konumlandırılır. Ağız içindeki parçası Pataleara olarak adlandırılır. Suzuki
ve ark.’nın51 talimatlarına göre Patakara’nın kullanımı şu şekildedir; aparey
dudaklar arasına yerleştirilir, dişler temas etmeden ve dudaklar kapalı iken,
dil sürekli üst keserlerin palatinalinde konumlandırılır. Beş dakikalık egzersiz
sırasında, dudaklar kapalıyken apareyin ön kısmındaki plastik şeritler her
yöne 10’ar kez çekilerek dudak germe hareketleri yapılır. Germe hareketleri
sırasında, apareyin ağızdan çıkmasını önlemek için dudak sıkıca kapatılmalıdır.
Bu sayede orbikülaris oris kası güçlendirilerek yeterli dudak kapanışı sağlanır.
Bu 5 dakikalık egzersiz günde 5 kez olarak tekrarlanmalıdır. Yayınlanan mevcut
araştırmaya göre Patakara; ağız solunumu, horlama, halitosis, ağız kuruluğu ve
oro-gastrointestinal disfonksiyon gibi birçok oral durumda kullanılabilmektedir.50
3.2.5.3. Sınıf II divizyon 1 maloklüzyonda prefabrike apareylerin kullanımı
Sınıf II maloklüzyona sahip bireylerde kullanılan prefabrike apareyler
mandibulayı önde konumlandıran, çiğneme kas aktivitesini düzenleyen, dili ve
orofasiyal kasları uyaran ve maksillanın transversal yönde büyümesini sağlayan
bileşenlere sahiptir.
Bu apareyin maksilla ve mandibula üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma
mandibulayı ileride konumlandırarak kondilde sekonder büyümeyi indüklediğini
ve mandibulanın büyümesi amacıyla tasarlanmış diğer fonksiyonel apareylerle
elde edilene benzer sagittal etki mekanizmasıyla çalıştığını göstermiştir.52 Buna
karşın Üşümez ve ark.53, elde edilen etkinin esas olarak dentoalveoler olduğunu,
overjetteki anlamlı azalmanın alt keserlerde proklinasyon ile elde edildiğini
rapor etmişlerdir. Aynı şekilde Das ve Reddy54, tedavi grubunda overjette
anlamlı azalma, üst keserlerde retroklinasyon ve alt keserlerde proklinasyon
bildirmişlerdir. ANB açısında görülen anlamlı azalma ve SNB açısında görülen
anlamlı artış sonucunda hafif iskeletsel değişiklikler elde edilmiş olsa da daha
çok dentoalveoler değişimler gözlendiğinin altı çizilmiştir.
Ramirez ve ark.55, karma dişlenme döneminde Sınıf II divizyon 1
maloklüzyon için prefabrike aparey kullandırılan hastaların modelleri
üzerinden transversal etkileri incelemişler ve maksiller ve mandibuler arklarda
interpremolar ve intermolar genişliklerde anlamlı artış olduğu rapor etmişlerdir.
Etki mekanizması, Frankel apareyinde olduğu gibi, bukkaldeki akriliğin yumuşak
dokuların oluşturduğu dengesiz kuvvetleri elimine etmesiyle açıklanmıştır.
Dental arka uygulanan kuvvet yaklaşık 2,7 g/cm3’tür. Fakat parmak emme veya
dil itme alışkanlığı olan hastalarda 20 g/cm3’e kadar çıkabilmektedir.56
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Papageorgiou ve ark.’nın28 yaptığı sistematik derlemenin sonuçlarına göre
prefabrike myofonksiyonel apareyler esas olarak dentoalveoler etki göstermekte,
alt kesicilerin proklinasyonu ile Sınıf II maloklüzyon ve alt keser çapraşıklığının
düzeltimi sağlanmaktadır. Fonksiyonel apareylerle yapılan tedavilerin bulguları
ile karşılaştırıldığında, myofonksiyonel apareyler büyüme modifikasyonu ile
sınıf II düzeltiminde daha az etkilidir. Üretici firmalar tarafından apareylerin
klinik etkileri hakkında ileri sürülen iddiaların çoğu güncel yüksek kaliteli
bulgularla desteklenmemektedir.
3.2.5.4. Açık kapanış ve derin kapanış maloklüzyonlarda prefabrike apareylerin
kullanımı
Süt ve karma dentisyonda dental açık ve derin kapanışlar, kötü alışkanlıkların
kontrolü ve anormal perioral kas fonksiyonunun düzeltilmesi ile tedavi
edilmektedir. Perioral kasların ve dilin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak
için çeşitli egzersizlerle birlikte myofonksiyonel apareyler kullanılabilir. Dil
itiminden kaynaklanan açık kapanış vakalarında prefabrike aparey kullanımı
yararlı olabilmektedir. Daha önce bahsedildiği gibi, prefabrike apareylere
eklenen dil çıkıntısı (tongue tag), bireye dilini doğru yerde konumlandırmayı
öğretmektedir. Bu şekilde aparey takılmadığı zaman bile birey dilinin ucunu
bu çıkıntının denk geldiği bölgeye yerleştirerek yutkunmayı hatırlamaktadır.
Tongue Guard ise dil itmeyi engellemekte ve çocuğu burundan nefes almaya
teşvik etmektedir.
Derin kapanış vakalarında, aparey dişlerin insizal ve okluzal kenarlarına
temas ederek dental arktaki tüm dişlerin vertikal hareketlerini kısıtlar ve bu
şekilde overbite kontrolü sağlar. Yapılan bir çalışmada, derin kapanışı olan bir
hastada prefabrike apareyin posterior kısmı kademeli olarak kesilerek önce 1.
molar sonra premolar dişlerin dişlerin ekstrüzyonu sağlanmıştır. Apareyin geriye
kalan kısmı ise overbite kontrolü amacıyla sadece geceleri kullandırılmıştır. 57
3.2.5.5. Fonksiyonel sınıf III maloklüzyonda prefabrike apareylerin kullanımı
Karışık dişlenme döneminde görülen fonksiyonel Sınıf III maloklüzyon için
kullanılan Myobrace® for Interceptive Class III adlı üç aşamalı aparey sistemi
bulunmaktadır. Anterior çapraz kapanışı düzeltirken aynı zamanda solunumu,
myofonksiyonel alışkanlıkları düzenler ve maksiller ark gelişimini teşvik
etmeye odaklanır. Anterior çapraz kapanışın düzeltimi için anteriorda offset
bulunmaktadır. Bu şekilde apareyin maksiller kısmı mandibular kısmına göre
daha önde konumlandırılmıştır.
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3.2.6. Castillo Morales Apareyi
Castillo Morales ve ark.58, Serebral Palsi ve Down sendromlu bireylerde
orofasiyal kas fonksiyonları düzenleyen bir aparey geliştirmiştir. Aparey,
palatinal bölgede bulunan bir stimülatör yardımı ile dilin uyarılmasını sağlayarak
ağız içinde konumlanmasını, vestibül yüzeydeki akrilik kısım ile üst dudakta
uyarıcı bir etki oluşturarak dudakların kapanmasını amaçlamaktadır. Böylece
dil ve dudağın yeni konumu ile konuşma ve beslenme problemleri ile kontrolsüz
salya akışı engellenmektedir. Castillo-Morales apareyinin kullanım süresi ile
ilgili sınırlı sayıda veri olmasına karşın günde 3-4 saat, 12 ay süreyle kullanan
orofasiyal disfonksiyona sahip engelli çocuklarda yapılan bir çalışmada,
dudakların kapanış yeterliliğine ulaştığı, dilin fizyolojik pozisyona geçtiği ve
buna bağlı olarak ağız dışına salya akışının engellendiği bildirilmiştir.59
Serebral Palsi’li hastalarda oral screen apareyi de Castillo-Morales apareyi
ile benzer amaçla orofasiyal kas disfonksiyonu tedavisinde kullanılabilmektedir.
Bu aparey bireyi burundan nefes almaya teşvik ederek, dudak ve yanakların
dişlere uyguladığı eksternal kuvvetleri önlemekte ve dudağın kas tonusunu
aktive etmektedir. Böylece dilin konumundan kaynaklanan ağzın açık
kalma alışkanlığının önüne geçilmektedir. Bu iki apareyin etkinliklerinin
karşılaştırıldığı bir çalışmada her iki apareyin oral fonksiyonların gelişimi
üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu; ancak Castillo-Morales apareyinin ağız
dışına salya akışının önlenmesinde daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir.60
3.2.7. Obstrüktif uyku apnesi tedavisinde kullanılan apareyler
Obstrüktif uyku apnesi (OUA), uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu
tıkanmaları ve buna eşlik eden kan oksijen değerinde azalma ile karakterize
bir sendromdur. Uyku sırasındaki solunum düzensizlikleri üst solunum yolu ve/
veya solunum kas ve yumuşak dokularının hem anatomik hem de nörokimyasal
kontrolündeki anormalliklerden kaynaklanmaktadır.
Pediatrik uyku apnesinde ilk tedavi seçeneği genellikle OUA için risk
faktörü olan hipertrofik adenotonsillerin cerrahi müdahalesidir.61,62 Buna
karşın adenotonsillektomi sonrası çocukta habituel ağız solunumu, istirahatte
dudak yetersizliği veya yanlış solunum paterni görülebilir.63 Bu alışkanlıkların
düzeltilmemesi, apnenin nüksü ve uygun olmayan orofasiyal gelişime neden
olabilir. Bu nedenle adenotonsillektomi sonrası destekleyici tedavi olarak
myofonksiyonel tedaviye başlanmalı ve alışkanlık/lar terk edilmelidir. Horlama,
uyku apnesinin ilk belirtilerinden biridir ve myofonksiyonel tedavi farengeal
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kaslar, yumuşak damak ve uvulanın tonusunu arttırarak horlamayı önleyecek,
en aza indirecek veya ortadan kaldıracak nöromüsküler yeniden şekillenmeyi
sağlar.65 Camacho ve ark.64 tarafından yakın zamanda yapılan bir sistematik
derleme ve meta-analizde, myofonksyionel tedavinin adenotonsillektomi
sonrası residuel OUA şiddetini yetişkinlerde %50’ye, çocuklarda %62’ye kadar
azaltabileceği bildirilmiştir.
Pediatrik OSA için myofonksiyonel tedavi; oral (dudak, dil) ve orofarengeal
yapıları (yumuşak damak, lateral farengeal duvar) hedef alan izotonik ve
izometrik egzersizlerden oluşur. Orofarengeal egzersizler, yumuşak damağın
yukarıda konumlanması ve dilin yeniden pozisyonlandırılması için tensör ve
levator veli palatini gibi birkaç üst hava yolu kasının yanı sıra palatofarengeal ve
palatoglossus kaslarının kas liflerinin çalışmasını hedeflemektedir.65 Yumuşak
damak egzersizleri için hastalar ya sürekli olarak (izometrik egzersizler) ya
da aralıklı olarak (izotonik egzersizler) oral sesli harfleri telaffuz ederler.
Dil egzersizleri, dili dişlerin bukkal ve oklüzal yüzeyleri boyunca hareket
ettirmeyi, dil ucunu sert damağın anteriorunda konumlandırmayı, dili sert ve
yumuşak damağa bastırmayı ve dili ağız tabanında konumlandırmayı içerir. Yüz
egzersizleri orbicularis oris kasının kasılması ve gevşemesini, emme hareketiyle
buksinatör kasların aktive edilmesini ve mandibulanın lateral hareketleriyle
çiğneme kaslarının egzersizlerine yöneliktir.
OUA için tasarlanan myobrace apareylerinin etki mekanizması,
mandibulayı önde konumlandırarak hava yolunu genişletmek ve yapısında
bulunan hava yastıklarıyla ekleme gelen parafonksiyonel yükü azaltmaktır.
Aparey ağızdayken mandibulayı kapatan masseter, temporalis ve medial
pterygoid kasların istirahatteki boylarını uzatarak eklem üzerinde oluşan baskı
azaltılır.
3.2.8. Temporomandibular eklem disfonksiyonlarının tedavisinde kullanılan
apareyler
Orofasiyal myofonksiyonel bozukluklar, dengesiz kas fonksiyonları ve
nosiseptif uyaranlar oluşturarak temporomandibular eklem disfonksiyonlarına
(TMD) neden olabilmekte veya mevcut durumun prognozunu olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. TMD’li hastalarda uygulanan OMT apareyleri kas
dengesini sağlayarak eklem için stabil bir mandibuler pozisyon yakalamak ve
nosiseptif uyaranları kesmektir.66,67 Literatürdeki bilimsel kanıtlar zayıf olsa
da OMT, diğer konservatif ve geri dönüşümlü tedaviler gibi uygun maliyetfayda ve risk-fayda oranlarına sahiptir. Bu nedenle, TMD ve ilişkili orofasiyal
myofonksiyonel bozuklukları olan hastalar için önerilebilir.
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4.

Sonuç

Kötü alışkanlıklar ve orofasiyal disfonksiyon varlığında maloklüzyonları
önlemek veya düzeltmek her zaman tek başına ortodontik tedavi ile mümkün
olmamakta ve tedavi planlamasına myofonksiyonel tedavinin de eklenmesi
tedavi başarısını arttırmaktadır. Bu tedaviler doğru zamanda ve endikasyonla
kullanıldığında ileride gerekli olabilecek uzun ve pahalı ortodontik tedavi
ihtiyacını ortadan kaldırmakta veya tedavi süresinin kısaltılmasına imkan
sağlamaktadır. Aynı zamanda orofasiyal yapıların sert ve yumuşak doku
dengesini sağlayarak ortodontik tedavi sonrasında nüks riskinin minimale
indirgemektedir.
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1.

Giriş

S

abit ortodontik aygıtların temas ettiği mine yüzeyinde dekalsifikasyona sebep
olması, ortodontik tedavinin önemli bir yan etkisidir. Ortodontik apareyler,
plak retansiyon sahalarını önemli ölçüde arttırmakta ve ağız hijyeninin
sağlanmasını daha zor hale getirmektedir. Karyojen mikroorganizmaların
oluşturduğu dental plağın düşük pH’ının remineralizasyonu engellemesi sonucu
demineralizasyon alanları meydana gelebilmektedir (1). Minedeki beyaz nokta
lezyonu karyojen plağın altında gelişen, sadece yüzey kurutulunca görülebilen
tebeşirimsi yapıda ve opak beyaz renkli lezyonlardır (2). Genelde pit ve fissür
gibi plak retansiyonuna yatkın bölgelerde görülür (3). Mine demineralizasyonu,
ağız hijyeninin kötü olduğu bireylerde, ortodontik tedavi ile ilişkili önemli
bir risktir. Ortodontik tedavi sırasında demineralizasyonun önlenmesi, çürük
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önlemedeki modern gelişmelere rağmen klinisyenlerin karşılaştığı en büyük
zorluklardan biridir (4). Beyaz nokta lezyonlarının gelişimi, genel olarak braket
çevresinde uzun süreli plak birikimine bağlanmaktadır (5).
2.

Beyaz Nokta Lezyonu Oluşma Sıklığı

Toplumda beyaz nokta lezyonu görülme sıklığı çok geniş aralıklarda
değişebilmektedir. Mitchell yaptığı çalışma sonucunda dekalsifikasyonun genel
prevalansını %18.5, labial tutulum prevelansını ise %1-6 arası olarak rapor
etmiştir (6). Lokal çevresel şartların etkisinin büyük olduğunu savunan Mizrahi
ise bu oranı %84 gibi yüksek bir değer olarak bildirmiştir (7). Farklı bir çalışmada
ortodontik tedavi sonrası başlangıç mine lezyonu sıklığında cinsiyetler arasında
fark olduğu, tedavi öncesi ise önemli bir fark bulunmadığı da bildirilmiştir
(8). Banks ve arkadaşları ise florür salan elastomerik modüllerin kullanımı ile
sabit ortodontik tedavi sonrası beyaz nokta lezyonu oluşma riskinin diş başına
%49 oranında azaldığını bulmuştur (9). Wisth ve Nord ise kontrol grupları ile
ortodontik tedavi gören bireyleri karşılaştırmış ve tedavi gören grupta labial ve
lingual yüzeylerde beyaz nokta lezyonu sıklığının çok daha yüksek olduğunu
açıklamıştır (10). En fazla etkilenen dişler üst lateral dişlerdir. Bu dişleri üst ve
alt köpek dişleri ve alt premolar dişler takip etmektedir (11).
3.

Beyaz Nokta Lezyonlarının Sınıflandırılması

Curzon ve Spector tarafından ilk olarak 1977 yılında yapılan sınıflama aşağıdaki
şekildedir:
·
·
·
·

Sınıf 0: Opasite yok veya 1 mm’den daha az
Sınıf 1: Opasite diş yüzeyinin 1/3’ünü kapsamakta
Sınıf 2: Opasite dişin yüzeyinin 1/3’ü ile 2/3’ü arasında
Sınıf 3: Opasite dişin yüzeyinin 2/3’ünden daha geniş.

1982 yılında ise Gorelick ve arkadaşları lezyonun büyüklüğünü dikkate alarak
başka bir sınıflandırma yapmıştır. Bu sınıflamaya göre:
·
·
·

Sınıf 1: Beyaz nokta lezyonu yok
Sınıf 2: Hafif miktarda beyaz nokta lezyonu mevcut
Sınıf 3: Ciddi miktarda beyaz nokta lezyonu mevcut anlamına
gelmektedir.
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4.

Beyaz Nokta Lezyonunun Teşhis Yöntemleri

4.1 Klinikte Görsel Olarak Muayene
Diş hekimlerinin klinikte en sık kullandığı teknik olmakla birlikte, lezyon
büyük boyutlara ulaşmadan fark edilmeyebilir ve koruyucu önlemler için geç
kalınabilir (12). Yüzey altındaki pörözite, ışığın kırılma indeksini değiştirdiği
için tükürük varlığında teşhis edilemez, ancak hava ile kurutulduğunda sağlıklı
mineden opak beyaz rengi ile ayırt edilir.
4.2 Sond İle Muayene
Günümüzde bu yöntem ile muayene birçok Avrupa ülkesinde, çürük
oluşumunu hızlandırması ve lezyonun ilerlemesini arttırdığı gerekçesiyle etik
bulunmamaktadır (13). Bu amaçla künt uçlu bir periodontal sond kullanılabilir
(14).
4.3 Radyografik Muayene
Beyaz nokta lezyonunda, minede oluşan dekalsifikasyon sonucunda X ışını
geçişi azalır, röntgende densite artar ve durum teşhis edilebilir hale gelir (15, 16).
Yapılan çalışmalar, dijital radyografların kullanımının kavitasyon oluşmamış
beyaz nokta lezyonu teşhisinde etkili olduğunu söylemektedir (12).
4.4 Lazer Florasan Yöntemi
Bu yöntemi ilk olarak 1982 yılında Bjakhagen geliştirmiştir. Çürük ve sağlam
mineyi karşılaştırmak için 488 nm dalga boyuna sahip mavi-yeşil argon lazer
kullanmıştır (17). DIAGNODENT bu alanda en iyi bilinen markadır ve oklüzal
çürüklerin tespiti için kullanılmaktadır (18).
4.5 Fiber Optik Transillüminasyon Yöntemi
Basit ve hasta için konforlu bir yöntemdir. İnvaziv değildir, uygulaması
kolaydır ve pahalı ekipmanlar gerektirmez (19). 450-700 nm görünür ışık
kaynağı oral kavitede rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle arayüz çürüklerinin
teşhisinde kullanılan bu teknik dişteki çatlak ve kırıkların teşhisinde de
başarıyla kullanılmaktadır (20). DIFOTI yönteminde de iyonize radyasyon
kullanılmamaktadır. İn-vitro bir çalışmada DIFOTI’nin erken çürük teşhisinde,
radyografik yöntemlere göre duyarlılığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir
(20). DIFOTI’nin aproksimal çürük lezyonlarını teşhis etmek konusunda
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konvansiyonel ve dijital radyografilerden daha üstün olduğu, dentine ilerlemiş
lezyonlarda ise benzer sonuçlar verdiği söylenmiştir (21).
4.6 Elektriksel İletkenlik Yöntemi
Çürük ve sağlam diş yapılarının elektriksel iletkenlik farkına göre yapılan
yöntemdir. Herhangi bir madde kaybı olmadan oluşan demineralizasyon
durumlarında bile dişte elektrik iletkenliği değişimi rapor edilmiştir (12). Bu
amaçla üretilen ilk cihazlar bugün piyasada olmamasına rağmen, Elektronik
Çürük Monitör (ECM) ve Caries Meter L isimli cihazlar bu amaçla geliştirilmiştir
(12).
4.7 Alternatif Akım Empedans Spektroskopi
Diş dokusunun elektriksel iletkenliğinden faydalanıp çok sayıda frekansı
tarayarak ölçümler yapar. Mine lezyonlarının erken dönem teşhisinde %100
hassasiyetle çalışmaktadır (22).
4.8 Kantitatif Lazer Floresan
Cihazın amacı çürüğün erken teşhis edilebilmesidir (23, 24). Aproksimal
yüzeyler haricinde tüm yüzeylerin görüntüsü elde edilir. Böylece dişteki
lezyonlar görüntü ile incelenebilmektedir (24, 25).
4.9 Ultrasonografi
Dokuların kendine özgü bir iç eko düzeyi bulunmaktadır. Dokulardan kaydedilen
eko düzeyi değişiklikleri, patolojik durumların işaretidir (26, 27). Yapılan
çalışmalar ultrasonografinin erken çürük teşhisinde olumlu sonuçlar verdiğini
göstermiştir (28).
5.

Ortodontik Tedavi Esnasında Beyaz Nokta Lezyonlarından Korunma
ve Tedavi

5.1 Ağız Hijyeni Eğitimi
Sabit ortodontik tedavi gören hastaların ağız hijyenini sağlamaları, tedavi
görmeyen bireylere göre daha zordur. Buna bağlı olarak da sabit ortodontik
tedavi gören kişilerde mine dekalsifikasyonu ve beyaz nokta lezyonu
oluşumu daha fazladır. Beyaz nokta lezyonu tedavi edilmezse ilerleyebilir ve
kavitasyonlar oluşturabilir. Bu durum aynı zamanda estetik problemlere ve hasta
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memnuniyetsizliğine de sebep olabilir. Beyaz nokta lezyonlarının önlenmesi,
teşhisi ve tedavisi diş çürümesinin yanı sıra estetik sorunlar sebebiyle de
çok önemlidir (29). Burada belki de en temel nokta düzgün bir ağız hijyeni
sağlamaktır. Uzun süren ortodontik tedaviler esnasında hastaların ağız bakımları
kabul edilebilir sınırın altına düşebilir ve bunun sonucu olarak özellikle braket
ile diş eti arasında beyaz nokta lezyonu oluşabilir.
Ağız hijyeni iyi olmayan bireylerde profesyonel ağız bakımı işlemlerinin
beyaz nokta lezyonu oluşma ihtimalini azalttığı yapılan çalışmalarla
gösterilmiştir. Ancak günümüzde her zaman ve her yerde uygulanabilen pratik
bir işlem olarak görülmemektedir (30).
Hekim, ortodonti hastasına günde en az üç kez olacak şekilde dişlerini
fırçalaması söylemeli, gerekirse plak boyayıcı ajanlar kullanılarak hastaya görsel
motivasyon da sağlamalıdır. Hastanın gün boyu diş fırçası ve macununu yanında
taşıması da tavsiye edilmelidir. Braketlerin mezial ve distallerinde meydana
gelebilecek beyaz nokta lezyonlarının önlenmesi için de arayüz fırçası kullanımı
öğütlenmelidir. Literatür, görsel motivasyonun hastalarda beyaz nokta lezyonu
oluşumunu azalttığını ortaya koymaktadır (31). Zimmer ve arkadaşlarının
raporuna göre, profesyonel bir dental hijyenist tarafından mekanik temizleme,
scaling, subgingival ceplerin irrigasyonu işlemleri ve hasta tarafından da florürle
birlikte klorheksidin kullanımı beyaz nokta lezyonu oluşumunu önemli ölçüde
azaltmıştır (31).
5.2 Flor İçeren Ajanların Kullanımı
Flor iyonu, dişin hidroksiapatit yapısına girerek onu daha az çözünür olan
floroapatit yapısına dönüştürür (32). Florürün çürük önlemedeki etkinliğinin
ilk kez tespit edildiği 1930’ların sonlarından bu yana, çeşitli yöntemler
geliştirilmiştir. En yaygın kullanılan yöntemler ise florürlü diş macunu kullanımı
ve içme sularının florlanmasıdır. Başlangıçta suların florlanması ve diğer
toplum temelli yöntemler oldukça verimliydi, ancak günümüzde nüfusun büyük
kısmının florürlü diş macunu kullanmasıyla birlikte su florlama çalışmaları
düşük verimlilik göstermektedir. Örnek olarak, Kuopio’da su florlaması
kaldırılmış olsa da, çocukların ve gençlerin diş sağlığında dramatik bir düşüş
olmamıştır (33). 1960-1970’lerde ilk kez okullarda sular florlanmıştır ve diş
çürüğü görülme sıklığı %30-50 oranında azalmıştır (34).
Florür içeren diş macunları ise çürük önlemede en önemli uygulamadır.
Diş macunları genellikle amin florür, sodyum florür, monoflorofosfat ve kalay
florür içerir. %0,1’in altındaki konsantrasyonlardaki diş macunları ortodonti
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hastaları için tavsiye edilmemektedir (1). O’Reilly ve Featherstone ise bu
görüşlere ters olarak diş macunlarının ortodonti hastalarında beyaz nokta
lezyonu gelişimini engelleyemediğini ortaya atmıştır. Bu nedenle %0,05’lik
NaF içerikli gargaraların ek olarak kullanımı ortodonti hastalarında önerilmiştir
(35). Bu yöntemler hasta uyumuna bağlı yöntemlerdir. Fakat ortodonti hastaları
çürük riski açısından yüksek riske sahiptir. Bu nedenle florür içeren cila, vernik
ve solüsyon gibi topikal flor uygulamaları tavsiye edilir (1).
Flor salan yapıştırıcı ajanların kullanımı braket etrafında mine lezyonu
oluşumunu azaltır. Yapıştırma seansından sonra ilk günlerde flor seviyesi
maksimumdur, daha sonra gittikçe azalır ve sabit kalır (36). Yapılan bir
çalışmada flor içeren cam iyonomer simanların kullanımının çürük önlemede
rezin simanlara göre daha etkili olduğu raporlanmıştır (37). Bu nedenle yüksek
çürük riski olan hastalarda cam iyonomer siman ve rezin modifiye cam iyonomer
siman önerilmektedir (36). Flor içerikli elastomerik modüller de bu amaçla
kullanılmıştır. Fakat ilk 1-2 gün flor salınımı olduğu daha sonra ise logaritmik
olarak azaldığı bulunmuştur (38). Flor salma etkilerinin çok düşük olduğu
düşünüldüğü için bu modüllerin kullanımının üzerinde durulmamıştır.
5.3 CPP-ACP İçeren Ajanların Kullanımı
Sütteki kazein proteini ile çürük önleyici çalışmalar savunulmuştur ve bu amaçla
kazein fosfopeptidleri kullanılmıştır (39). Yine çürük profilaksisi amacıyla
amorf kalsiyum fosfat (CPP-ACP) ve amorf kalsiyum florür fosfat (CPP-ACFP)
bileşikleri geliştirilmiştir (40, 41). CPP-ACP bileşikleri demineralizasyonu
azaltıp remineralizasyonu arttırmaktadır. Aynı zamanda Streptococcus Mutans
gibi karyojen bakterilerin plağa tutunmasını ve gelişmesini de engellemektedir.
Beyaz nokta lezyonu tedavisi için yapılan bir çalışmada bir grupta CPP-ACP
kompleksleri kullanılmış, diğer grupta ise 1450 ppm florür içeren diş macunu
kullanılmış ve CPP-ACP kullanımının beyaz nokta görünümünü azaltmada diş
macunundan daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır (42). Fakat yapılan başka
bir çalışmada ise 12 hafta boyunca CPP-ACP kullanılmış ve remineralizasyon
üzerinde herhangi bir klinik avantaj bulunamamıştır (43).
5.4 Fissür Örtücü Uygulanması
Bu konuyla ilgili farklı sonuçlara varan birçok çalışma vardır. Yapılan bir
çalışmada örtücü uygulamanın beyaz nokta lezyonu gelişimini etkilemediği,
tersine bunun bir maddi kayıp olabileceği savunulmuştur (44). Başka bir çalışma
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ise bu yöntemin çürük oluşumunu inhibe edici etkisinin olduğunu söylemektedir
(45).
5.5 Mikroabrazyon
Florür uygulaması gibi yöntemlerden fayda alınamıyorsa beyaz nokta
lezyonu bulunan hastalarda mikroabrazyon da bir tedavi seçeneği olarak
düşünülmelidir. Hidroklorik asit ve pomza ile mine yüzeyinin aşındırılması
sonucu demineralizasyona daha dirençli diş yüzeyi elde edilir (46-48).
5.6 Lazer Uygulaması
Günümüzde diş hekimliğinin birçok alanında lazer kullanılmaktadır. Çürük
teşhisi, tedavisi, hassasiyet tedavisi, kavite preperasyonu, gingivoplasti,
pulpa kanallarının sterilizasyonu, estetik tedaviler gibi çeşitli alanlarda tedavi
imkanı sunmaktadır (49). Beyaz nokta lezyon tedavisi de bunların arasında
sayılmaktadır.
5.7 Ozon Tedavisi
Ozon tedavisi de diş hekimliğinde geniş tedavi alanını kapsar, fakat pratikte pek
tercih edilen bir yöntem değildir. Antimikrobiyal bir ajan olması ve atravmatik
uygulanabilmesi gibi avantajlarının yanı sıra, toksisite riskinin bulunması,
yanlış uygulamalar sonucu felç, bilinç kaybı ve ölüm riski dahi bulundurması
buna sebep olarak gösterilebilir (50). Ozon uygulaması beyaz nokta lezyonu
tedavisi amacıyla kullanılabilir (49). Diş hekimliğinde çürük profilaksisi,
remineralizasyon, hassasiyet giderme, endodontik tedavi ve ağartma gibi
amaçlarla da kullanılmaktadır (51).
5.8 Rezin İnfiltrasyon Uygulaması
Diş hekimliğinde minimal invaziv yaklaşım, henüz kavitasyon oluşmamış
mine ve dentinde maksimum diş dokusunu koruyarak dişin tedavi edilmesini
savunmaktadır (52). Başlangıç çürük lezyonlarına ışıkla sertleşen düşük viskoziteli
rezin uygulaması diş dokusu kaldırmaya gerek kalmadan lezyonun tedavisini
sağlar. Süt veya daimi diş yüzeyine 3-4 dakika kadar %15’lik hidroklorik asit
uygulanır. Daha sonra kurutma amacıyla birkaç saniye etanol uygulanır, böylece
rezin lezyonun gövdesine daha kolay infiltre olur. Yüzeye yaklaşık 3 dakika
düşük viskoziteli rezin ajan (Icon, DMG; Hamburg,Almanya) uygulanır (5355). Rezin infiltrasyon tedavisinin uygulandığı başlangıç çürüğüne sahip molar
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dişlerde yapılan bir çalışmaya göre, hastaların %89’unda çürük gelişiminin
durdurulduğu öne sürülmüştür (56). Fakat bu tekniğin en büyük kısıtlılığı,
tetrasiklin ve florozis renklenmeleri, erozyon, hipoplazi ve hipokalsifikasyon
kaynaklı görülen beyaz nokta lezyonlarında kullanılamamasıdır. Bu nedenle
dikkatli bir muayene ve doğru teşhis buradaki en önemli noktadır (57).
6.

Sonuç

Ortodontik tedavi sürecinde, oral hijyeni iyi olmayan, braket ve benzeri
ortodontik ataçmanların çevresini yeterli düzeyde temizlemeyen hastalarda
oral floranın da değişmesi ile plak pH’sının düşmesi sonucu kısa sürede beyaz
nokta lezyonları oluşabilmektedir (29). Anterior bölgede ortaya çıkan lezyonlar
dişlerde önemli estetik sorunlara yol açmaktadır. Bu durum ortodontik tedavinin
esas hedeflerinden biri olan estetiğin daha iyi duruma getirilmesi prensibiyle ters
düşmektedir. Hasta oral bakımı istenen seviyeye çıkarmadığında ve tedaviye
geç kalındığında bu lezyonlar ilerleyerek kavitasyon halini almaktadır. Hastanın
tedavi ve takipleri esnasında öncelikle bu lezyonların oluşmasını engellemek
gerekir. Oluşmaları durumunda ise detaylı muayene ve takip ile en kısa sürede
tedavi edilmeleri gerekmektedir.
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1.

GİRİŞ

D

iyafrgama rüptürleri ilk kez 1541 yılında Sennertus tarafından
tanımlanmış olup, travma sonrası diyafragmaya ilk cerrahi girişim
ise 1886 yılında Ridolfi tarafından uygulanmıştır. (1,2) Diyafragma
yaralanmaları künt ve penetran travma sonrası meydana gelmektedir. Tek
başına diyafragma yaralanması nadir gözükmesi sebebiyle, meydana gelen
ek organ yaralanmaları sonrası gastrointestinal organların rüptür meydana
gelmiş diyafragmatik alandan herniasyonu sonucu ciddi morbidite ve
mortalite meydana gelebilmektedir. Bu sebeple toraks veya batın travması
sonrası başvuran hastalarda diyafragma yaralanması ihtimaline karşı dikkatli
olunmalıdır. (3)
Diyafragmanın periferik kısmı musküler tabakadan oluşmaktadır. Bu
sebeple muskuler tabaka yaralandığında rüptür tanısı gecikirse kaslar atrofiye
ugrar ve onarım zorlaşır. Bu sebeple diyafragma rüptürü meydana gelmiş
hastalarda akut dönemde genel cerrahi tarafından laporatomi/laparoskopi ile
diyafragma rüptür onarımı yapılması gerekirken, kronik dönemde tespit edilen
rüptürlerde ise göğüs cerrahisi tarafından torakotomi veya videotorakoskopi
(vats) ile rüptür tespiti yapıldıktan sonra onarım yapılmalı ve gereklilik halinde
destek amacıyla mesh yerleştirilmelidir. Ayrıca akut diyafragma rüptürleri daha
sıklıkla genç hastalarda meydana gelmektedir.
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2.

Künt Travma Sonrası Meydana Gelen Diyafragma Rüptürleri

Künt travma sonrası nadir görülen diyafragma rüptürlerinin en sık sebebi
hastaların %90’ında araç içi trafik kazalarıdır. Künt travma sonrası meydana gelen
diyafragma rüptürü sebebiyle hastaneye yatış oranları %0,8-1,6 civarındadır. (4)
Künt travma sonrası meydana gelen diyafragma rüptürleri daha çok sol (%8090) tarafta görülmektedir. (5,6)
Künt travma sonrasında meydana gelen diyafragma rüptürünün
fizyopatolojisi incelendiğinde ani meydana gelen plöroperitoneal basınç farkının
diyafragma da ani laserasyona sebebiyet verdiği düşünülmektedir. (7)
Diyafragmanın sağ yarısı, sola göre daha güçlü yapıda olması ve altında
karaciğerin bulunması ve herniasyon durumunda hastalarda meydana gelen ani
ölüm sebebiyle hastaneye başvuruların az olması sonucunda sağ diyafragma
rüptürleri sol diyafragma rüptürlerine göre daha az sıklıkta görülmektedir.
Fakat günümüz şartlarında hastaların hastaneye ulaşmalarında ki ve hospitalize
edilmelerinde ki kolaylık sebebiyle sağ diyafragma rüptürü görülme oranlarında
günden güne artış görülmektedir. (8,9)
Künt travma sonrası meydana gelen diyafragma rüptürleri travmanın daha
geniş bir alanda olması sebebiyle lokalize gerçekleşen penetran diyafragma
rüptürlerinden anatomik olarak daha büyüktürler. (10)
Künt travma sonrası meydana gelen diyafragma rüptürü olgularında
abdominal organ yaralanması intratorasik organ yaralanmalarına göre daha
sık görülmektedir. Preoperatif şok varlığı ve sağ diyafragmada meydana gelen
rüptürler mortaliteyi artıran faktörlerdendir. Bu sebeple bu hastalarda laporatomi
ilk tercih edilmesi gereken yaklaşımdır. (11)
Özellikle geniş sol diyafragma rüptürü sonrası midenin herniasyonu
sonucunda bu hastalarda yanlış lokule inferior pnömotoraks tanısı sık
konulmaktadır. Hastanın kliniği stabil oksijenli saturasyon değerleri
normal seyrediyorsa tüp torakostomi uygulamadan önce daha detaylı hasta
değerlendirmesi yapılmalı bilgisayarlı toraks tomografisi çekilmesi imkanı
mevcut ise ayırıcı tanı için mutlaka çekilmelidir.
3.

Penetran Travma Sonrası Meydana Gelen Diyafragma Rüptürleri

Penetran travma sonrası meydana gelen diyafragma rüptürleri daha sıklıkla genç
erkek popülasyonda görülmektedir. (12,13) Beşinci interkostal aralığın altında
olan toraksa nafiz penetran yaralanmalarda diyafragma yaralanması olabileceği
akla gelmeli ve gerekli incelemeler yapılmalıdır. Hanna ve ark. tarafından
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penetran travmaların etyolojik sebeplerinin incelendiği bir çalışmada olguların
en sık delici-kesici alet yaralanmasına bağlı olarak meydana geldiği tespit
edilmiştir.(14) Penetran travma sonrası meydana gelen diyafragma rüptürlerinde
rüptürün künt travmaya göre daha lokal bir alanda olması sebebiyle abdominal
organ herniasyonu akut dönemde görülmez. Herniasyon bu hastalarda kronik
dönemde gerçekleşir. (15,16) Gelman ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada
penetran travma sonrası meydana gelen diyafragma rüptürlerinde rüptürün
boyutunu hastaların %84’ünde 2cm’den küçük olarak ölçmüşlerdir. (17,18)
4.

KLİNİK

Diyafragma rüptürü meydana gelmiş hastalarda özellikle yüksek enerjili künt
travma sonrasında travmanın yol açtığı sistem yaralanmalarına ait semptom ve
bulgular ön plandadır. Bu hastalarda en sık(%60-100) intraabdominal organ
yaralanması görülmektedir.(16) Diğer organ yaralanmaları incelendiğinde ise
sırasıyla %20-60 oranda intratorasik organ yaralanması, %30-40 oranında kasiskelet sistemi yaralanması son olarak da %10-20 oranında ciddi santral sinir
sistemi yaralanmaları görülmektedir.
Diyafragma yaralanması sonrası meydana gelen semptomlar
incelendiğinde erken dönemde dispne, etkilenen tarafta azalmış solunum sesleri
ve göğüsün hareketlerinde paradoks saptanırken, geç dönemde ise oskultasyon
ile hemitoraksda duyulan bağırsak sesleri, ileus ve karın ağrısı gibi semptomlar
görülebilmektedir.
Ayrıca diyafragma rüptürü meydana gelmiş hastalarda yelken göğüs, kot
fraktürü, sternum fraktürü, subkutan amfizem, hemotoraks, pnömotoraks gibi
göğüs cerrahisi tarafından müdahale gerektirebilecek bulgular sık görülmektedir.
5.

TANI

Diyafram rüptürlerinin tanısı oldukça zordur. Künt veya penetran travma
sonucunda acil servise başvuran hastaya çekilen postero-anterior akciğer grafisi
veya bilgisayarlı toraks tomografisi görüntülerinde diyafragma sınırlarının net
olarak seçilememesi, intratorasik alanda abdominal organların herniye olmuş
görüntüsü ve diyafragmada ki rüptürün görülmesi diyafragma rüptürü tanısını
koymamıza yardımcı olur. Hastaların bir kısmı ise asemptomatik seyretmekte
olup bu hastalarda şüphelenme sonucu yapılan cerrahi eksplorasyon ile
(günümüzde özellikle videotorakoskopik eksplorasyon tercih edilmektedir.) tanı
konulmaktadır. (16)
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5.1. Akciğer Grafisi
Diyafragma rüptürü meydana gelmiş hastalarda çekilen postero-anterior akciğer
grafisinin tanısal değeri sol yaralanmalarda %27-62, sağ yaralanmalarda ise %
17’dir(19,20). Sağ tarafta diyafragma altında karaciğer bulunması sebebiyle
herniasyon daha nadir görülmektedir. Diyafragma herniasyonu sonrasında
akciğer grafisinde herniye olan bağırsak anslarının toraksda izlenmesi, toraksta
izlenen nazogastrik sonda, diyafragmada evantrasyon, diyafragma laserayonu
olan bölgeden herniye olan organın diyafragma tarafından bel şeklinde
sıkıştırılması sonucu collar sign denilen bulgunun görülmesi diyafragma
rüptüründen şüphelenmemizi sağlayan akciğer grafisi bulgularıdır.
5.2. Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Travma sonrası başvuran hastada diyafragma laserasyonunu tespit açısından
spesitifitesi hem sol hemde sağ rüptürlerde %100 olmasına rağmen akciğer
grafisi ile kıyaslandığında tanısal üstünlüğü yoktur. (21,22)
Travma sonrası başvuran hastaya çekilen toraks tomografisinde abdominal
organların intratorasik boşlukta görülmesi, mediastinal shift ve tomografi
kesitlerinde diyafragmanın devamlılığının bozulması gibi bulgular diyafragma
rüptürünün meydana geldiğini düşündürmelidir. (23)
Resim 1. Künt travma sonrası meydana gelen
diyafragma rüptürünün postero-anterior akciğer grafisi görüntüsü
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Resim 2. Yüksekten düşme sonucu diyafragma rüptürü meydana gelen
hastadada herniye olan midenin toraks bilgisayarlı tomografi görüntüsü

5.3. Laporoskopi/Videotorakoskopi(VATS)
Görüntüleme ile yapılan tanısal yöntemler minimal defektleri tespit etmede
yeterli olmayabilir. Özellikle akut dönemde meydana gelen rüptürlerde tanısal
amaçlı yapılan laparoskopi %100 tanısal değere sahiptir. (15)
Hemodinamisi stabil olan ve künt veya penetran travma sonrası diyafragma
lasserasyonu olduğu düşünülen hastada akut dönemde tanı ve tedavi amaçlı
laparoskopi uygulanması tercih edilmektedir. Kronik dönemde görüntüleme
yöntemleri sonrasında diyafragma lasserasyonu düşünülen hastalarda
videotorakoskopik olarak tanı ve tedavisel girişimler ön planda uygulanmaktadır.
6.

TEDAVİ

Diyafragma rüptürü meydana gelen hastaların %12-60’lık kısmına konservatif
yaklaşılmaktadır. (24) Diyafragma yaralanmaları geç dönemde semptom
verdiğinde, visseral herniasyon ve strangulasyon oluştuğu taktirde ciddi
morbidite izlenmektedir.
Travma sonrası acil servise başvuran hastaya yapılan görüntüleme işlemleri
sonrasında diyafragma rüptüründen şüphelenilen hastaların hemodinamisi stabil
ve sol rüptür mevcut ise genellikle intraabdominal girişim ile rüptür onarımı
yapılmaktadır. Çünkü sol diyafragma rüptürü meydana gelen hastalarda
intraabdominal organ yaralanması da sık görülmektedir. Sağ diyafragma rüptürü
mevcut ise karaciğer yerleşimi dolayısıyla intratorasik girişim ile rüptür onarımı
yapılması düşünülebilir.
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Travma sonrası meydana gelen diğer organ yaralanmalarının onarımı da
yapılan insizyondan gerçekleştirilir. Sonrasında diyafragmatik rüptüre olmuş
olan alanın tamamı non absorbabl sütürler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bütün
rüptüre olan diyafragmatik alan süture edilmelidir. Aksi takdirde intraabdominal
basınç gradienti sebebiyle geri kalan rüptüre alanın spontan kapanma ihtimali
oldukça düşüktür. (3)
Resim 3. İntraabdominal organların herniasyonu sonrası torakotomi ile prolen
mesh vasıtasıyla onarım yapılmış travmatik diyafragma rüptürü görüntüsü

Resim 4. Delici-kesici alet ile penetran travma sonrası meydana
gelen diyafragma rüptürünün intraoperatif görüntüsü
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Resim 5. Diyafragma rüptürü sonrası intratorasik alana
herniye olmuş omentumun görüntüsü

Resim 6. Penetran travma sonrası torakotomi ile primer
onarım yapılmış diyafragmanın görüntüsü
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Giriş

M

eme ağrısı (mastalji), sık görülen bir semptom olan meme ağrısını
tanımlayan tıbbi terimdir (1). Mastalji kadınlarda sıktır ve bazen
erkeklerde de görülür (2). Mastalji genellikle iyi huylu bir
etiyolojiye bağlıdır ve meme kanserli hastalarda nadiren bulunur (3). Meme
ağrısı kadınların yaklaşık üçte ikisinde reprodüktif dönemde görülür ve bu
semptom günlük yaşamı olumsuz etkilediği için ya da meme kanseri gibi altta
yatan ciddi bir patoloji korkusuna neden olduğu için tıbbi yardım istenmesine
neden olur (1). Genellikle hafif ve kendi kendini sınırlayan bir hastalık olmasına
rağmen, etkilenen kadınların yaklaşık %15’inde tedavi gerektirir (4). Tek
taraflı veya iki taraflı olabilen, kadınların meme dokusunda ağırlık, sıkışma,
rahatsızlık olarak tanımlayabildikleri bir ağrıdır. Çoğu zaman ağrı memenin
üst dış kadranında lokalizedir ve bazen aynı taraftaki kola yayılabilir. Daha
sık premenapozal ve perimenapozal kadınlarda görülür, ancak postmenopozal
kadınlarda da nadiren bu tür ağrılar gelişebilir. Meme ağrısı hafiften şiddetliye
kadar değişir, gün boyunca aralıklı veya sürekli olabilir ve kadının yaşam
kalitesini etkileyebilir (5).
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2.

Epidemioloji

Mastalji, doğurganlık çağındaki bir kadının en sık karşılaştığı meme şikayeti
olarak kabul edilir (1). Batı toplumlarında kadınların %70’i meme ağrısını
hayatlarının bir döneminde yaşarlar (6). Meme ağrısı 30-50 yaş arası kadınlarda
daha sık bulunur (7). İnsidansı, artan yaş ve erken gebelikle azalır ve menopoz
sonrası kadınlarda daha az görülür (4). Meme ağrısı olan birçok kadın hasta,
yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiğini bildirmektedir. Kadınların %40’ı
cinsel aktivitelerinin, %30’u fiziksel aktivitelerinin ve %10’u da iş ve sosyal
aktivitelerinin etkilendiğini belirtirler (2). Meme ağrısının prevalansı etnik
kökene göre de değişmektedir. Asya kökenli kadınlarda %5’lik bir popülasyonda
meme ağrısı bildirilirken, Birleşik Krallık’ta yapılan araştırmalar İngiliz
kadınlarda %60 insidans göstermiştir (8).
3.

Etiyoloji ve Patofizyoloji

Mastaljinin kesin etiyolojisi hala belirsizdir(2). Meme ağrısının etiyolojisi
periyodik (siklik), periyodik olmayan (nonsiklik) ve meme dışı nedenler
olarak üç ana kategoride sınıflandırılabilir. Ağrının yönetimi genellikle ağrının
kategorizasyonu ile belirlenir (9). Klinik olarak, periyodik ve periyodik olmayan
ağrıyı tanımlamaktan ziyade meme dışı ve gerçek meme ağrısını ayırt etmek
daha önemlidir (3-4). Bunun nedeni, periyodik ve periyodik olmayan meme
ağrısının tedavisinin benzer olmasına karşın, meme dışı ağrının farklı bir tedavi
gerektirebilmesidir (10).
3.1. Periyodik Meme Ağrısı
Periyodik ağrı, gerçek mastaljili hastaların üçte ikisini etkiler (6). Daha sık
olarak, 20-30 yaş arası kadınlarda görülür. Ağrı sıklıkla yaygın bilateral, bazı
olgularda ise üst dış kadrana lokalizedir (6). Hormonal değişikliklerle ilişkili
olan periyodik meme ağrısı, ağırlıklı olarak menstrüel döngünün luteal fazı ile
ilişkilidir ve aylık menstürasyon başlangıcıyla düzelir.
Periyodik rahatsızlık, memenin duktal yapılarını uyaran östrojen
seviyesindeki artıştan ve aynı anda stromanın progesteron tarafından
uyarılmasındaki azalmadan kaynaklanır. Artan duktal sekresyona neden
olan prolaktinde eşzamanlı bir artış da bu aşamada ağrı ve şişmeye katkıda
bulunur.
Periyodik mastaljinin oral kontraseptifler ve hormon replasman tedavisi
gibi hormonal tedavi kullanımı ile hamilelik/emzirme ve menopoz sırasındaki
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düzelmeyle ilişkisi de hormonal etiyolojisini haklı çıkarmaktadır (7). Bazı
çalışmalar, hamilelik sırasında, emzirme ile ve menopoz başlangıcı ile ağrının
düzeldiğini göstermiştir. Bu durumlardaki iyileşme de, hormonal değişikliklerle
olan ilişkiyi doğrular. Periyodik meme ağrısının %20-30’u kendiliğinden düzelir.
Bununla birlikte, vakaların %60 kadarı tekrarlayan ataklarla devam eder (7).
3.1.2. Periyodik Olmayan Meme Ağrısı
Periyodik olmayan mastalji hormonla ilişkili değildir ve inflamatuar, vasküler, kas
kaynaklı veya neoplastik kökenli olabilir (11). Bu tip ağrılar mastalji vakalarının
%25’ini temsil eder. Genellikle 40 yaş ve üzeri, sıklıkla perimenopozal kadınları
etkiler (12). Ağrı olağan menstrüel patern düzenini takip etmez, sabit veya
aralıklı olabilir ve lokalizasyon olarak tek taraflı ve değişken olması daha olasıdır
(13). Meme kisti, travmaya bağlı yağ nekrozu, mastit veya meme apsesi, duktal
ektazisi [periduktal inflamasyonla kanal genişlemesi nedeniyle] ve anjinaya
bağlı kostokondrit veya göğüs ağrısı yaygın nedenlerden birkaçıdır. Yüksek yağ
içerikli diyet tüketimi, sigara, kafeinli içecekler ve bazı ilaçların (antidepresanlar,
antibiyotikler, antihistaminikler) kullanımı gibi diğer bazı nedenler de mastalji
ile ilişkilendirilmiştir, ancak bunların kesin patofizyolojisi bilinmemektedir (9).
Büyük sarkık memeler Cooper bağlarının gerilmesi nedeniyle ağrıya neden
olabilir. Boyun, sırt, omuz ağrısı ve baş ağrısı olabileceği gibi meme altında
kızarıklık da olabilir (11). Menopoz sonrası hormon tedavisi alan kadınların
yaklaşık üçte biri, zamanla kendiliğinden düzelebilen ve periyodik olmayan
meme ağrısı yaşar (14). Soliter kistler, sıklıkla ağrılı olabilir (10). Duktal ektazi
de, kanal duvarına penetrasyonunun neden olabileceği ateş, akut lokal ağrı ve
hassasiyet ile ilişkili olabilir ve bu durum genellikle subareolar nodül bırakacak
şekilde sonlanır (15). Mastit veya meme apsesinde, meme tipik olarak ağrılı,
şiş ve inflame görünümdedir. Mastit, emzirme döneminde daha sık görülür,
ancak emzirmeyen kadınlarda (örn. idiyopatik granülomatöz mastitis [IGM])
ve/veya sigara içenlerde) da ortaya çıkabilir. Periyodik olmayan meme ağrısının
diğer bir nedeni de Mondor hastalığına bağlı memenin deri altı veya göğüs
duvarı damarlarının tromboflebiti olabilir (16). İnflamatuar meme kanseri
olan kadınlar, memede ağrı ve hızlı ilerleyen hassas, sert, büyümüş meme ile
başvurabilirler. Memenin üzerindeki deri, sıcak ve kalınlaşmış, “peau d’orange”
(portakal kabuğu) görünümündedir, ancak genellikle ateş veya lökositoz yoktur
(11). Hidradenitis suppurativa, esas olarak aksilla ile sınırlı olmasına rağmen,
memeyi tutabilir ve meme nodülleri, cilde açılan apseler ve ağrı ile ortaya
çıkabilir.
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3.1.3. Meme Dışı Nedenlere Bağlı Mastalji
Meme ağrısı ile başvuran bazı kadınların ağrı kaynakları meme dışı nedenlere
bağlıdır. Meme, interkostal sinirlerin (T3 ila T5) anterolateral ve anteromedial
dalları tarafından innerve edilir ve bu sinirlerin seyri boyunca herhangi bir yerde
irritasyon olması memede veya meme ucunda hissedilen ağrıya neden olabilir
(17). Tekrarlayan aktivitelerden kaynaklanan kas yaralanmasına bağlı kasiskelet kaynaklı yaralanmaları, diğer spinal ve paraspinal bozuklukların yanı
sıra önceki biyopsiden kaynaklanan skar, interkostal nevralji, Tietze sendromu
göğüs duvarı ağrısına neden olabilir(18). Ağrının tek taraflı ve aktivite ile ortaya
çıkması, memenin çok lateralinde veya medialinde yer alması, göğüs duvarının
belirli bir bölgesine basınçla tekrarlanabilen ağrı olması ağrının meme dışı bir
orijini olduğunu düşündüren özelliklerdir(18).
4.

Hikaye ve Fizik Muayene

Ayrıntılı bir hikaye ve fizik muayene, araştırma sürecini ve tedavi planını
belirleyen ilk ve en önemli adımdır. Ağrının şekli, yeri, şiddeti, başlangıcı ve
periyodik olup olmadığını belirlemek için hikaye, doğru tanıya götüren değerli
bilgiler sağlayabilir (1,2).
Hastaya ağrısı ile ilgili sorulması gereken sorular şunlardır: Ağrı memenin
veya aksillanın neresinde ?, Ağrı bilateral mi?, Ağrı nasıl bir ağrı?, Ağrı ne
kadar şiddetli?, Premenopozal ise: fazik mi? , siklus ortasında ve premenstrüel
pikler ile mi?, Oral kontraseptif hap kullanımı veya hormon replasman tedavisi
ile ilişkili mi?, Yeni bir doğum veya gebelik kaybı veya terminasyondan
sonra mı başladı?, Pektoral kasın kuvvetli veya tekrarlayan kullanımı ile
ilgili mi?, Eşzamanlı boyun, sırt veya omuz sorunu var mı?, Ateş veya eritem
gibi sistemik veya başka lokal semptomlar var mı?, Göğüste yakın zamanda
travma öyküsü var mı?, Ağrı hastanın hareket kabiliyetini etkiliyor mu?. Ek
olarak, eksiksiz bir tıbbi ve cerrahi hikaye alınmalı ve sistemlerin sistematik
bir değerlendirilmesi yapılmalıdır. Meme kanseri riski değerlendirilmelidir (3).
Meme ağrısının güçlü bir şekilde meme dışı etiyolojiyi düşündüren özellikleri;
tek taraflı yerleşim, aktivite ile ağrının indüklenmesi, memede çok lateral veya
medial yerleşim, göğsün belirli bir bölgesine basınç uygulanması ile ağrının
ortaya çıkmasıdır (2).
Fizik muayenede esas amaç meme ve göğüs duvarını değerlendirmektir(2).
Meme muayenesinde 4 kadran değerlendirilmeli, supraklaviküler, infraklaviküler
ve aksiller bölgesel lenf nodlarına bakılmalı ve memede herhangi bir kitle, deri
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değişikliği, meme başı retraksiyonu, renk değişikliği, ülserasyon, şişlik veya
ödem, inflamasyon, skar veya anormal meme başı akıntısı açısından muayene
edilmelidir (2). Palpe edilebilen meme kitlesi, cilt değişiklikleri veya kanlı
meme başı akıntısı saptanırsa, meme kanserini dışlamak için ileri değerlendirme
ve görüntüleme gerekir (2). Fizik muayenede amaç gerçek meme ağrısını meme
dışı ağrıdan ayırmaktır (2). Özellikle göğüs duvarı ağrısını saptayabilmek için
lateral dekübit pozisyonda yapılan muayeneler memenin göğüs duvarından
uzağa düşmesini sağlar, bu da alttaki göğüs duvarı kaslarının ve kaburgaların
palpasyonuna izin verir. Memenin alt kısmında ağrısı olan kadınlarda bir elle
meme yukarı kaldırmalı, diğer elle alttaki göğüs duvarı palpe edilmelidir (19).
5.

Görüntüleme

Herhangi bir anormal fizik muayene bulgusunu değerlendirmek için en sık
kullanılan görüntüleme yöntemleri arasında mamografi ve meme ultrasonu yer
alır (20). Bu hasta popülasyonu için meme manyetik rezonans görüntülemenin
(MRI) kullanımını önerecek hiçbir veri yoktur (20).
Bu değerlendirmelerin birincil amacı, şüpheli bir bulgunun altında yatan
meme kanseri gibi bir ciddi patolojiyi dışlamaktır (21). Öte yandan, meme
ağrısı ile başvuran ancak fizik muayenede şüpheli bulgusu olmayan kadınlara
da meme görüntülemesi yapılmalıdır. Bu görüntüleme, Amerikan Radyoloji
Uygunluk Kriterleri’nin önerilerine göre hastanın yaşı ve ağrı özelliklerine
göre istenmelidir (20). Bilateral, fokal olmayan veya periyodik mastaljisi
olan hastalarda, hasta düzenli meme kanseri taraması yaptırdığı sürece
görüntülemeye gerek olmadığı önerilmektedir. Bununla birlikte, meme dışı
etiyolojisi (göğüs duvarı ağrısı gibi) dışlanan tek taraflı, periyodik olmayan
veya fokal mastaljili hastalarda, altta yatan etiyolojiyi belirlemek ve meme
kanserini dışlamak için meme görüntülemesi yapılmalıdır (20). 30 yaşın
altındaki kadınlara, o yaş grubu için mamografiden daha doğru olduğu için
ultrasound (USG) yapılmalıdır. 30-39 yaş arası kadınlara da USG yapılmalı ve
bu yaş grubunda mamografide bazı küçük kanserler USG’de tespit edilemediği
için tek taraflı veya çift taraflı mamografi de yapılmalıdır. 40 yaş ve üstü
kadınlara hem mamografi hem de ultrason yapılmalıdır (20). Göğüs ağrısı
olan hastalarda görüntülemenin ana nedeni olarak genellikle güvence arayışı
gösterilir. Birçok kadın, ağrılarının meme kanserinden kaynaklanmadığından
emin olduktan sonra daha fazla tıbbi yardım aramaz. Görüntüleme yöntemleri
ile o bölgede meme kitlesi veya anormal bir bulgu gösteriyorsa biyopsi yardımı
ile ileri tetkikler yapılır (20).
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6.

Tedavi

Mastaljili kadınların yaklaşık %85’inde, meme kanseri olmadığına dair hasta
bilgilendirildikten sonra ağrı ataklarında hafifleme olduğu görülmüştür. Geriye
kalan %15’lik kısım, temel olarak fiziksel aktivite (%30), cinsel aktivite (%40’a
kadar), iş ve sosyal aktivitelerdeki yaşam kalitelerine (%10) olumsuz etkisi
nedeniyle tedavi gerektirecektir (22). Hekim için en önemli adım meme kanseri
tanısını ekarte etmektir (22). Daha sonra bu hastaların yönetiminde ilk adım,
mastaljinin tam etiyolojisini araştırmak ve konservatif tedavi ile ağrılarını
hafifletmeye odaklanmaktır (2). Meme ağrısı için birinci basamak tedavi
konservatiftir ve tipik olarak bunun bir malignite olmadığına dair güvence,
fiziksel destek, analjezikler ve hormon bazlı ilaç kullanan kişilerde tedavinin
gözden geçirilmesini içerir. Genellikle meme ağrısı için konservatif tedaviler
yeterli olur. Daha etkili olabilen ama aynı zamanda daha fazla yan etkisi olan
ikinci basamak tedavilerden birine geçmeden önce altı ay boyunca birinci
basamak tedavisi tercih edilebilir. Bazı uzmanlar ayrıca kafein yoksunluğu,
sigarayı bırakma veya çuha çiçeği yağı (EPO) gibi tedavileri de desteklemektedir.
Bu tür tedavilerin etkililiği plasebo kontrollü deneylerle kanıtlanmamış olsa da
genellikle zararsızdırlar ve bazı hastalar için rahatlama sağlayabilirler (3). Genel
olarak, periyodik olmayan mastalji, tedaviye periyodik mastaljiden daha kötü
yanıt verir. Bununla birlikte, periyodik olmayan vakaların %50’si kendiliğinden
düzelecektir. Periyodik mastalji tedaviye daha güvenilir yanıt verirken, tedavi
kesildikten sonra vakaların %60’a varan bir kısmı tekrarlayabilir (23). Mastalji
ile başvuran ve hormon bazlı ilaçlar kullanan postmenopozal kadınlar bu
ilaçları azaltmalı veya bırakmalıdır. Mastalji durumunda bu hormon temelli
tedavileri azaltmanın veya kaldırmanın riskleri ve yararları hakkında hastayla
konuşulmalıdır (2).
6.1.1. İlk Basamak Tedavi
6.1.1.1. Destek Giysiler
Günün yorucu fiziksel aktiviteleri sırasında büyük, sarkık, ağrılı göğüslerin
tutulmasına ve desteklenmesine yardımcı olur. Kadınların %60 ila %70’i, uygun
şekilde oturan sütyen kullanımıyla ağrının azaldığını bildirmektedir (13).
6.1.1.2. Sıcak ve Soğuk Kompresler
Bazı kadınlar, sıcak kompresler, buz paketleri veya hafif masaj uygulamasından
fayda görebilir. Emzirenlere lohusa mastititinin obstrüktif (prebakteriyel)
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evresinde bölgesel olarak süt üretimini azaltmak ve böylece duktal intraluminal
basıncı ve buna bağlı ağrıyı azaltmak için buz paketleri önerilir (13).
6.1.1.3. Gevşeme terapisi
Mastaljiye bağlı yüksek düzeydeki kaygı ve depresyonun giderilmesine yardımcı
olur (24).
6.1.1.4. Diyet
Vitamin ve lif oranı yüksek düşük yağlı gıdaların alımının artırıldığı; çay,
kahve, çikolata ve gazlı meşrubat alımının azaltıldığı bir diet modifikasyonu
faydalı etkiler göstermiştir. Rutin olarak egzersiz yapılması, fiziksel aktivite
östrojen salınımını azalttığı ve yıkımını artırdığı için ağrının giderilmesinde
fayda sağlar (24).
6.1.1.5. Asetaminofen veya Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID)
NSAID ve asetaminofen, mastaljisi olan kadınların %80’inde ağrı için etkilidir
ve aynı zamanda da yan etkileri azdır. Bu ilaç grupları oral veya topikal olarak
uygulanabilirler (örneğin, yama veya jel formunda ibuprofen veya diklofenak)
(25).
6.1.1.6. Çuha çiçeği Yağı ve E vitamini
Literatürde, bu takviyelerin kullanımıyla umut verici sonuçlar gösterilmiştir.
Çuha çiçeği yağı kullanımının hücrelerimizde uygun bir yağ asidi dengesini
koruduğu belgelenirken, E vitamininin bir antioksidan olarak kullanılması da
göğüs ağrısını hafifletmede hayati bir rol oynar. Üç ay boyunca çuha çiçeği yağı
ile günde iki kez 200 IU E vitamini kullanımı, genellikle periyodik meme ağrısı
olan premenopozal kadınların semptomlarında iyileşme sağlar. Ancak 4-6 aylık
sürenin sonunda herhangi bir iyileşme görülmezse kullanımının durdurulması
önerilir (26).
6.1.2. İkinci Basamak Tedavi
Altı ay boyunca birinci basamak tedaviye rağmen, meme ağrısının hala yaşam
kalitesini düşürdüğü hastalarda ikinci basamak tedavilerden biri ile tedavi
gerekebilir. Danazolden daha az yan etkisi olduğu için ilk önce tamoksifen
kullanımı tercih edilebilir (3). Ağrı azalıncaya veya yan etkiler artana kadar 1-3
ay boyunca tamoksifen veya danazol ile tedaviye devam edilebilir (3).
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6.1.2.1. Tamoksifen
Özellikle şiddetli ve dirençli mastaljisi olan hastalarda genellikle ilk tedavi
seçeneğidir (4). Şiddetli mastaljiyi tedavi etmek için kullanıldığında, tamoksifen
genellikle üç ay boyunca günde bir kez 10 mg verilir (3,4).
Bu doz, adet döngüsünün luteal fazı sırasında ve daha düşük dozda
kadınlara uygulandığında daha az yan etki gösterir. Yan etkilerden bazıları
vajinal kuruluk, sıcak basması, tromboemboli riskinde artış, katarakt, felç,
eklem ağrısı ve bacak krampları olabilir (3,4).
6.1.2.2. Danazol
Mastalji tedavisi için FDA onaylı tek ilaçtır (1). Danazol bir androjendir ve
şiddetli mastalji için genellikle günde bir kez 200 mg verilir (3). Bu doz rejimi,
ilacın etkinliğini optimize etmeye yardımcı olur ve adet düzensizliği, kilo artışı,
sıcak basması ve sesin kalınlaşması gibi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığını
azaltır (3).
6.1.2.3. Araştırma düzeyindeki tedaviler
Mastaljiyi tedavi etmek için halihazırda kullanılan ilaçların (örn., danazol,
tamoksifen) olumsuz yan etki profilleri nedeniyle, fitoöstrojenler, Agnus
castus, Matricaria gibi meme ağrısını hafifletebilecek bitkisel ürünler geliştirme
yönünde çalışmalar vardır (21).
7.

Ayırıcı Tanı

Mastalji ile başvuran hastalar için endişe duyulan ayırıcı tanı meme kanseridir,
ancak meme ağrısı olan hastaların son derece düşük bir yüzdesine malignite
teşhisi konulacaktır. Meme ağrısı olan hastalarda kanser oranları %0,5-%3,3
arasındadır (2). Göğüs ağrısı için diğer ayırıcı tanılar, önceki bir cerrahi skardan
kaynaklanan ağrı, travmaya bağlı göğüs duvarı ağrısı, emzirme ile ilişkili mastit,
kostokondrit, kosta kırığı, zona, yansıyan omuz ağrısıdır veya bazen koroner
arter hastalığı, plörezi veya perikardit gibi diğer ciddi hastalıklara dair bir ipucu
olabilir. (1,2).
8.

Sonuç

Altta yatan bir patolojisi olmayan meme ağrısı vakaları, 3 aydan 3 yıla kadar bir
sürede yüksek oranda spontan remisyon gösterecektir (14). Periyodik meme ağrısı
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için, hastaların %60’ı tedaviye başarılı bir yanıt verecektir, ancak genellikle iki
yıl içinde nüks görülürken, %20 ila %30’u tam iyileşme gösterecektir. Periyodik
olmayan ağrıda, altta yatan etiyoloji tam olarak bilinmedikçe ve yeterince tedavi
edilmedikçe tedavi başarılı olmaz. Yine de kadınların %50’sinde kendiliğinden
düzelme gözlenir (1-4).
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1.

İ

Giriş

nsan, hayatı boyunca belirli gelişim dönemlerinde ilerlerken birtakım
hassasiyetlerle karşı karşıya kaldığı süreçlerden geçmektedir. Çocukluk,
ergenlik, anne ve baba rolünü alma, iş hayatı sonunda emekli olma ve birçok
durum içerisinde bulunabilen birey, bu dönemlerde bazı fizyolojik ve psikolojik
problemle karşılaşabilir (1).
Ruh sağlığı açısından bir takım kırılganlıklara zemin hazırlayabilen
fertilizasyonla başlayan ve doğum eylemi ile son bulan kadının anneliğe ilk
adımını attığı gebelik yaşam sürecinin hassas evrelerinden biridir. Duygu durum
bozuklukları, yeme bozuklukları, anksiyete ve psikotik bozukluklar gebelik
dönemindeki kişilerde ortaya çıkabilen ruh sağlığı rahatsızlıklarından bazılarıdır.
Gebelik dönemi öncesinde hâlihazırda var olan ruh sağlığı bozukluklarının bazı
semptomlarının gebelik sürecinde artış gösterdiğini söyleyen araştırmaların yanı
sıra, bazı araştırmalar ise gebelik sürecinin bazı bulguları olumlu etkilediğini
savunmaktadır (2).
Gebelik; kadının hayatında çok özel ve karmaşık bir dönem olan, güçlü
bir stres etkeni olabilen belirli, yüksek düzeyde duygusal bir durum olarak
kabul edilmektedir (1,3,4). Gebeliğe eşlik eden değişiklikler sadece biyolojik
101
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ve fizyolojik düzlemde değildir, aynı zamanda psikolojik ve sosyal işleyişinde
de gözlenmektedir. Doğum sonrası dönem de dâhil olmak üzere, gebeliğin
başından sonuna kadar değişen psikolojik işlevler ortaya çıkabilir.
Kadın gebeliği planlamış olsa bile bu olay gerçekleştiğinde gebeliğe
hemen uyum sağlayamamaktadır. Kadının gebeliği, fetüsü ve annelik rolünü
kabullenmesi gebelik boyunca gelişen bir süreçtir. Her bir gebelikte, trimesterine
göre kadının tepkileri ve başarması gereken gelişimsel görevler farklılık
göstermektedir (1).
Gebeliğin kabullenilmesi birinci trimesterde kadının başarması gereken
gelişimsel görevdir. Yani bu trimester son bulduğunda kadın ‘’ben gebeyim.’’
diyebilmelidir. Belirsizlik bu dönemde kadının yaşadığı duygusal ve davranışsal
değişimlerden birisidir. İlk haftalarda kadın gebe olup olmadığından emin
değildir ve bunu doğrulamak için çaba harcamaktadır. Gebelik belirtileri
yönünden vücudunu inceleyen kadın gebelik olasılığı hakkında ailesi ve
arkadaşları ile konuşmaktadır. Gebelikteki belirsizlik duygusuna karşı kadının
tepkisi kişiseldir. Kadın belirtileri doğrulamak için istekli olabilir ya da
olasılıktan dolayı endişelenebilir.
Gebelik tanısı kesinleştiğinde hemen hemen bütün kadınlar gebelik
hakkında ambivalan duygular yaşamaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar,
gebelik planlanmış olsa bile kadınların yaklaşık yüzde sekseninin gebelik fikrini
ilk olarak reddettiklerini genellikle tam olarak ve anında kabulün meydana
gelmediğini belirtmektedir. İlk ambivalan duyguların nedeni; gebelikle birlikte
yaşamda meydana gelebilecek büyük değişimler, doğum ve çocuk büyütme
ile ilgili potansiyel ekonomik güçlükler, gebeliğin mesleki amaçlar üzerindeki
etkisi, potansiyel ev problemleri, hazır olmama duygusu ve yaşanan fiziksel
rahatsızlığın derecesi olabilir. Ambivalan duygular hakkındaki diğer önemli bir
nokta, bir duygunun fetüsün reddedilmesinden ayırt edilmesidir. İlk trimester
boyunca kadının ilgisi kendi üzerindedir, fetüs onun için henüz gerçek değildir;
çünkü fetüsün büyüyüp geliştiğini gösteren bir belirti olan kilo alma ve karnın
büyümesi belirginleşmemiştir. Fiziksel değişimler ve hormon seviyesi duygusal
dalgalanmalara neden olabilir. Bu durum karşısında özellikle kadının eşi
şaşkınlık yaşayabilir. Kadın ve ailesi bu değişimlere önceden hazırlanırsa bu
durumu gebeliğin bir parçası olarak kabul etmeleri daha kolay olabilir.
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Tablo 1. Birinci trimesterin sonunda kadının
gebeliği kabullendiğini gösteren belirtiler


Gebelikten hoşlanma ve mutluluk duyma



Fiziksel rahatsızlıkları iyi tolere etme



Kendisi ve ailesinin gebelik ve doğumla baş edebileceği duygusu, özgüven ve
umut duygusudur.

Tablo 2. Gebeliğin kabullenilmediğini ya da bu konuda bir
zorluğun olduğunu gösteren belirtiler


Üzüntü ve mutsuzluk



Gebeliğe bağlı oluşan değişimler tarafından bunaltılmış olma duygusu



Gebelikten dolayı dünyasının daha kötüleşeceği duygusu (evliliğin bozulması,
mesleki yaşamının son bulması vb.)



Sürekli hasta olma duygusu



Gebe olma ile ilgili sürekli bir pişmanlık

Missler ve diğerleri tarafından (2018) yapılan araştırmada, doğumdan sonraki ilk
aylar ebeveynler için zorlayıcı olabileceği, bu da ebeveyn stresine ve esenliğinin
azalmasına neden olabileceği ifade edilmiştir. Yüksek düzeyde stres yaşayan
ebeveynlerin, bebeklerine daha az yeterli ve hassas tepki verdiği ve bunun da
bebeğin refahını ve sağlığını etkilediği raporlanmıştır (5).
İkinci trimesterde meydana gelen fiziksel değişimlerle birlikte gebelik,
kadın ve ailesi için artık daha gerçek bir olay olmaya başlamaktadır.
Fetüsün USG’ de görüntülenmesi, kalp seslerinin duyulması, cinsiyetinin
öğrenilmesi ve fetal hareketlerin anne tarafından hissedilmesi sayılabilecek
önemli olaylardandır. Bu dönemde kadının başarması gereken gelişimsel
görev, bir önceki dönemde onun için gerçek olmayan fetüsü ayrı bir varlık
olarak algılayıp kabul etmektir. Bunu ‘’bir bebek sahibi olacağım’’ ile ifade
edebiliriz. Yukarıda sayılan olaylar kadının bu görevini başarmasına katkı
sağlamaktadır (1).
Üçüncü trimesterde, kadının doğum ve bebek için hazırlıkları artmıştır.
Bebeğin odasını hazırlamaktadır, giysilerini almaktadır, bebek için isim
seçmektedir ve doğum hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Kadının bu
dönemdeki gelişimsel görevi, annelik rolünü almaya başlamasıdır. Yani kadın
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bir ‘’anne olacağım’’ diyebilmelidir. Annelik rolünü kazanma doğumdan
sonrada devam edecek bir süreçtir (1).
Gebelik sırasında vücudun görünümünde olduğu kadar kadınlık, sevgi ve
cinsellikte de gözle görülür değişiklikler olurken, kadının kariyeri ve rolü yeni
nitelikler kazanmaktadır. Az ya da çok, her anne adayı psikolojik kararsızlık,
bitkinlikten coşkuya doğru sık sık ruh hali değişiklikleri, duygusal rahatsızlıklar
ve/veya karışık anksiyete-depresif bozukluk yaşamaktadır. Ayrıca gebelik,
gidişat ve sonuçla ilgili bir takım özel endişelere neden olmaktadır, bu da kadını
özellikle savunmasız kılmaktadır ve kişiliğinin uyum sağlama kapasitelerine
bağlı olarak yeterli tedavi gerektirmektedir (3).
Gebe kadın, aile üyelerinden birinin vefatı, bir savaşa maruz kalması veya
koronavirüsü gibi doğal bir afet sonucu yaşayabileceği genel strese ek olarak,
yalnızca strese atıfta bulunan başka bir özel stres türü olan ‘’gebelik stresi’’
vardır (6). Gebeliğe özgü stres, olumsuz maternal ve neonatal sonuçları hassas
bir şekilde tahmin etme yeteneğine sahiptir. Gebeliğe özgü stres, gebe kadınların
tıbbi sorunlar, yenidoğanın sağlığı, gebeliğin sosyal ilişkilerinde yaratacağı
değişiklikler, prematürelik, gebeliğin fiziksel değişiklikleri, doğum ve doğum
korkusu ile ilgili özel stresini ifade etmektedir.
Anne ve çocuk için kaygı bir sağlık sorunudur (7). Perinatal maternal stres,
yenidoğanın hem somatik hem de psişik işleyişi için geniş kapsamlı sonuçları
olabilen farklı komplikasyonlara yol açabilmektedir (3). Fetal ve perinatal
yaşam sırasında meydana gelen olaylar, yenidoğanların sağlığı ve hastalıkları
üzerinde sonuçlar doğurabilmektedir (6).
Caparros-Gonzales ve diğerleri tarafından (2020) yapılan “Fetal
Programlama Hipotezi” konusundaki öncü çalışma olan II. Dünya Savaşı’nın
sonunda Hollanda’da meydana gelen büyük bir kıtlığa maruz kalan gebe
kadınlara odaklanmıştır. Bebeklerin bu kıtlık dönemindeki rahim içi ortamı,
doğum ağırlığının düşük olmasına ve yetişkinliğe ulaştıklarında kendilerinde
kalp-damar hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur, bu bir sonraki
nesile bile aktarılan bir risktir (6).
Olza ve diğerleri tarafından (2018) yapılan araştırmada, fizyolojik olarak
doğum yapmak, güçlenme duygusu yaratan yoğun ve dönüştürücü bir psikolojik
deneyimdir. Bu sürecin faydaları, kadınlara yönelik fiziksel, duygusal ve sosyal
destek, doğum yapma yeteneklerine olan inançlarının artırılması ve gerekli
olmadıkça fizyolojinin rahatsız edilmemesi ile en üst düzeye çıkarılabilmektedir,
denilmiştir (8).
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2.

Gebelik Dönemi ve Majör Depresif Bozukluk

Depresyon, modern toplumun yakından tanıdığı ruh sağlığı bozukluklarındandır.
Gelişen teknoloji ve değişen dünyanın getirdiği yaşam biçimleri, insanlığa
birçok yönden fayda sağlamakla beraber birtakım olumsuzlukları da beraberinde
getirmektedir. Depresyonun, bireyin yaşamı süresince görülme düzeyinin
ortalamalarına bakıldığında iç açıcı olmayan bir tabloyla karşılaşılmaktadır.
Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders (DSM) -5 kriterlerine
bakıldığında; üzgün ve depresif duygudurum, ilgi ve istekte belirgin azalma,
belirgin kilo kaybı, uykuda bozulmalar, psikomotor yavaşlama, yorgunluk ve
enerji kaybı, değersizlik ve suçluluk hissi, düşünme odaklanma ve karar verme
becerilerinde azalma, tekrarlayan ölüm düşünceleri majör depresif bozukluk
tanısı için belirlenmiş kriterlerdir. Tanıyı almak için kişi, bu kriterlerin en az beş
tanesini en az bir tanesi ilk iki kriterden olmak koşulu ile son iki hafta içerisinde
gününün belirli çoğunluğunda yaşamış olmalıdır. Depresyon tüm dünyanın
muzdarip olduğu insanın işlevselliğini tüketen ruh sağlığı bozukluklarından
biridir. Depresyonun etiyolojisi birçok araştırmaya konu olmuştur. Biyolojik
faktörlerden olan; genetik faktörler, nörotransmiterler, nöroendokrin sistem
konuları depresyonun etiyolojisini keşfetmek amacıyla araştırılmıştır. Bunun
yanında; stresli yaşam olayları, ilişkiler ve sosyal destek gibi psikososyal
faktörler de depresyonu anlamak amacıyla araştırılan faktörlerdendir. Tarihsel
süreç boyunca davranışsal, psikodinamik ve bilişsel kuramcılar depresyon
teorileri tanımlamışlardır. Depresyon, kadınlarda erkeklere oranla iki kat
daha fazla görülmektedir (9). Gebelik dönemi, kadınlarda daha sık gözlenen
depresyon adına ekstra bir parantez açılmasını gerektirmektedir. Depresyonda
var olan bazı kriterler gebelikte doğal olarak algılanabilmekte ve depresyon
tanısı gözden kaçabilmektedir. Beck depresyon envanteri, Edinburgh postnatal
depresyon ölçeği gibi ölçüm araçları ayırıcı tanıda uzmanlara yardımcı olabilen
ölçüm araçlarından bazılarıdır. Gebelik öncesi depresyona sahip bireylerin
gebelik sürecinde tedavisini sürdürememe durumu oluştuğunda depresyon
semptomlarında artış görülebilir. Kişinin gebeliğe yönelik olumsuz düşünceleri,
aile içinde ve sosyal hayatında yeterince destek görememesi, daha önceki
dönemde sorunlu geçen gebelik öyküsü veya düşük yapmış olmak, madde
bağımlılığı gibi unsurlar gebelikte depresyonun ortaya çıkmasında etkilidir.
Gebelik sürecinde tanısı atlanan ve tedaviden mahrum kalan depresyon
annede ve bebekte birçok olumsuz psikolojik ve fizyolojik sonucu beraberinde
getirmektedir (10).
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2.1. Peripartum Depresyon
Eski adıyla postpartum depresyon DSM-5’te peripartum depresyon
olarak tanımlanmaktadır. Peripartum depresyon dünyadan yaygın olarak
gözlenebilmektedir. Gebeliğin son evresinde ve doğumdan sonraki dört haftayı
kapsayan süreçte ortaya çıkabilmektedir. Bazı tanımlamalarda doğumdan
sonraki üç, altı ve on iki aylık süreçlerde ortaya çıkabildiği söylenmektedir.
Semptomatolojisinde; bebeğe zarar vermeye yönelik düşünceler, irritabilite,
uyku bozukluğu, ölüm düşünceleri gibi durumların olduğu gözlenmiştir.
Peripartum depresyonu tanısı da majör depresyon tanısı gibi gözden kaçırılma
riskini taşımaktadır. Gebeler kimi zaman stigmatizasyondan endişe etmelerinden
ötürü tedaviye başvurmadıkları için kimi zaman da ortaya çıkan semptomların
olağan karşılanmasından ötürü durumlarını bildirmedikleri gözlenmiştir (11).
Peripartum depresyon, lohusalık hüznü denilen durumla karıştırılabilme riski
taşır. Lohusalık hüznü, sıklıkla ortaya çıkabilmektedir, doğumun ardındaki on
günlük sürede görülebilir ve yaklaşık iki haftalık bir süre içerisinde tedaviye
gerek duyulmadan kendiliğinden ortadan kalkabilir. Peripartum depresyon
görülen kadınlarda hastalığın etiyolojisi kapsamlı çalışmalarla araştırıldığında
çeşitli bulgular elde edilmiştir. Bu bulgulara göre; gebenin psikososyal
sürecindeki olumsuz faktörlerin varlığı, genetik faktörler, doğum sürecindeki
fiziksel komplikasyonlar, endokrin sistemdeki değişiklikler gibi birçok unsur
peripartum depresyonu etkilemektedir. Gebelikte değişen birçok sistem
depresyon süreci üzerinde etkilidir. Örneğin gebelerin oksitosin seviyeleriyle
peripartum depresyon arasında ilişki olduğu araştırmalarda ortaya çıkmıştır.
(12)
Peripartum depresyonun erken teşhis ve tedavisinde birtakım biyolojik
belirteçlerin kullanılması sürecin daha olumlu ilerlemesine katkı sağlayacaktır.
2.2. Tedavi Yöntemleri
Gebelik ve sonrasında depresyon tedavisinde birçok yöntem etkili olarak
kullanılmaktadır. Seçilen tedaviler gebenin ve bebeğin yararı göz önüne
alınarak belirlenmektedir. Örneğin depresyon tedavileri için sıklıkla başvurulan
antidepresan ilaçlar kar zarar hesabı yapılarak tedaviye dahil edilmektedir.
Fakat ilaç gruplarının olası yan etkileri söz konusu olduğundan hem gebelik
hem de gebeliğin sonlanmasıyla emzirme sürecindeki risk durumu göz
önüne alınarak farmakolojik uygulamaya alternatif olabilecek psikodinamik,
bilişsel ve davranışçı, aile ve çift terapileri olmak üzere çeşitli psikoterapiler,
vagus sinir uyarımı (VSN), parlak ışık terapisi (PIT), transkranial manyetik
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stimülasyon (TMS), elektrokonvulsif terapi (EKT), tedaviler gerçekleştirilebilir.
EKT; beyne elektrik akımı verilerek yapay bir epilepsi oluşturan bir tedavi
yöntemidir. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), gebelik süreci boyunca güvenle
uygulanabilecek bir uygulama olduğunu bildirmiştir. TMS uygulamasında
kafatası derisine metal bir bobin yerleştirilir ve bobinin üzerinden elektrik
geçirilerek manyetik bir alan oluşturulur. Manyetik alan sayesinde beyin
korteksinin uyarıldığında nöronların depolarizasyonu sağlanır. Bu yöntem
özellikle tedaviye direnç gösteren depresyon hastalarında olumlu sonuçlar elde
etmiştir. Birçok çalışmada depresyondaki gebeler üzerinde TMS yönteminin
uygulanması neticesinde olumlu bulgular elde edilmiştir. PIT tedavisinde amaç
melatonin seviyesi üzerinde değişiklik yaratmaktır. Bu değişikliği sağlamak için
hastalara günlük yarım saat ile iki saat arasında değişen bir sürede ışık verilir.
Kişiler, ışığın tam önünde oturur ve ışığın retinadan geçmesi sağlanır. Gebeler
üzerinde bu tedavi yöntemini uygulayan araştırmacılar, depresyon seviyelerinde
anlamlı düşüşler gözlemiştir. VNS yöntemi; vagus sinirinin elektrik yoluyla
uyarılmasına dayanmaktadır. Vagus sinirini uyarmak için göğüs altına ameliyatla
cihaz yerleştirilir. Bir aparat yardımıyla sol vagus sinirine cihaz entegre edilir.
Böylece bu sinir yoluyla beyin sapına uyarı gönderilir. Gebelik sürecindeki
depresyona yönelik tedaviler kapsamlı ve çok boyutludur. Gelişen teknolojiyle
beraber yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir (13).
2.3. Gebelik Dönemi ve Anksiyete Bozuklukları
Anksiyete bozuklukları günümüzde yaygın olarak rastlanan ruh sağlığı
rahatsızlıkları arasındadır. Birçok insan, günlük yaşamı içerisinde kaygı
ve korku yaşayabilir. Korku tepkisi gerçek bir tehlike olduğunda ortaya
çıkmaktadır. Korku hissi savaş ya da kaç tepkisini aktive ederek kişinin güvenli
alanı oluşturmasına yardımcı olur. Kaygı hissi daha çok geleceğe yöneliktir.
Tehditlere karşı hazırlıklı olunmasını sağlar. Doğal olarak verdiğimiz bu evrensel
tepkiler dozunda olduğunda performansı olumlu etkiler, yetersiz veya aşırı fazla
olduğunda ise birtakım sorunlara yol açabilir. Korku ve kaygılar uzun süreli
olduğunda ve günlük hayat işlevselliğinde sorun yaratmaya başladığında kaygı
bozukluklarından söz edilebilir. Kaygı bozukluklar, DSM-‘5te; özgül fobiler,
sosyal kaygı bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, yaygın kaygı bozukluğu,
ayrılma kaygısı bozukluğu, seçici konuşmazlık olmak üzere yedi başlık altında
toplanmıştır. Kaygı bozuklukların etiyolojisi, biyolojik ve psikososyal faktörlerin
etkileri incelenerek araştırılmaktadır. Kaygı bozuklukları kadınlarda erkeklere
oranla iki kat daha fazla görülmektedir (14). Gebelik döneminde görülen ruhsal
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rahatsızlıklar içerisinde yer alan kaygı bozuklukları tüm ruhsal rahatsızlıklar
arasında en sık görülen bozukluklar arasında yer almaktadır. Araştırmalardan
bazıları, panik bozukluğa sahip kişilerin gebelik döneminde semptomlarında
azalma gözlemlerken bazıları ise semptomların daha da kötüleştiğini
gözlemlemiştir. Gebelik döneminde değişen biyolojik yapıların kaygı bozukluğu
üzerinde önemli bir rolü vardır. Terleme, huzursuzluk, uykusuzluk, titreme,
kuruntulu düşünceler gibi bazı kaygı bozukluğu semptomlarının gebelik
dönemi sürecinin bir parçası sanılmasına yönelik yanlış düşüncelerden ötürü
gözden kaçırılmış bir kaygı bozukluğu tanısı gebeye ve bebeğe yönelik büyük
olumsuzlukları beraberinde getirir (15).
Bebekte gelişim geriliklerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. 165 gebenin
yer aldığı bir çalışmanın bulguları; katılımcıların yüzde yetmişinin endişeli ve
depresif olduğunu göstermiştir. Araştırmada; kadınların artan yaşı, bebeğin ölü
doğmasına yönelik korkuların olması, daha önce olumsuz bir gebelik geçirmek,
sosyal destek düzeyi, aile içi şiddetin varlığı kişilerin kaygı ve depresyon
düzeyleriyle ilişkilendirilen unsurlar arasında yer almaktadır (16).
İkiz gebelik süreciyle tekil gebeliği olan kadınların anksiyete ve depresyon
düzeylerinin karşılaştırıldığı bir araştırmada, ikiz gebeliği olan kadınların
anksiyete ve depresyon düzeylerinin tekil gebeliği olan kadınlara göre anlamlı
düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir (17).
Çağımızın psikolojik rahatsızlıkları arasında baskın olarak görülen
anksiyete bozuklukları kişiyi birçok açıdan değişime uğratan gebelik dönemi
için özenle incelenmesi ve tedavi edilmesi gerekilen hastalıklardandır.
Tedavi alternatifleri arasında psikoterapi müdahaleleri uygun ve etkili çözüm
yöntemlerindendir (18).
2.4. Gebelik Dönemi ve Obsesif Kompulsif Bozukluk
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), zihinde tekrarlayıcı ve engellenemez
düşünceler, dürtüler, zihinsel imgeler anlamına gelen obsesyonlar ve bu
düşünce, dürtü ve imgelerin ritüel şeklinde davranışa dökülmesi anlamına
gelen kompulsiyonlarla karakterize bir rahatsızlıktır. DSM-5 ile birlikte
kaygı bozuklukları sınıflandırılmasından ayrılıp obsesif kompulsif ve ilişkili
bozukluklar kategorisinde tanımlanmıştır. OKB’li kişilerin yaşam kalitesi
oldukça düşmektedir. Dünyada yaygın olarak görülen OKB rahatsızlığına
sahip bireylerin yakın çevresi de büyük zorluklar yaşamaktadır. Obsesyonlar ve
kompulsiyonlar çeşitlilik gösterir. Örneğin obsesyonlar genellikle; dini, cinsel,
simetrik, biriktirme, somatik olarak sınıflandırılmaktadır. Kompulsiyonlar ise
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başkalarından onay alma, törensel eylemler, sıralama veya düzenleme, sayma
kompulsiyonları olarak kategorize edilmektedir. OKB’nin yaygınlığının
cinsiyetler arasında farklılaşmadığını belirten çalışmalar olmakla beraber bazı
çalışmalar kadınlarda; temizlik ve dinsel obsesyonların erkeklere göre daha
sık görüldüğünü, erkeklerde ise saldırganlık ve cinsel obsesyonların kadınlara
göre daha sık görüldüğünü belirtmektedir. OKB’li kişilerde bulaşma ve
kirlenme bir zihinsel kirlilik hissetme durumu sıklıkla görülmektedir. DSM-5
tanı kriterlerine göre OKB tanı ölçütleri; obsesyon ve kompulsiyonların
ya da her ikisinin birlikte var olması, kişinin zamanını tüketiyor olmaları
ve işlevselliğin bozulması durumlarıdır. OKB etiyolojisini anlamak için
biyolojik ve psikososyal açıklamalar mevcuttur (19). Gebelik dönemi, OKB
gelişimi için uygun ortamı yaratabilmektedir. Bazı çalışmalarda katılımcılar
OKB rahatsızlıklarının gebelik dönemlerinde başladığını bildirmişlerdir.
Gebelerde çoğunlukla bulaşma ve kirlenme obsesyonuyla yıkama ve temizleme
kompulsiyonunun sıklıkla görüldüğü bildirilmiştir. Gözlemlenen gebelerin
bazılarındaki bulaşma ve saldırganlık obsesyonlarının bebekle alakalı olduğu
bildirilmiştir (20). Bazı çalışmalarda gebelikten önceki dönemde OKB’si
olan hastaların OKB belirtilerinin gebelikte şiddetlendiği gözlenmiştir, bazı
çalışmalarda ise değişmediği veya azaldığına yönelik bulgular mevcuttur (21).
Doğum sonrası dönem incelendiğinde, birçok çalışmada postpartum dönemde
OKB ortaya çıktığına yönelik bildirimler kaydedilmiştir. OKB eş tanıların
sıklıkla gözlendiği bir rahatsızlıktır. Postpartum dönemde OKB başlangıcı olan
bireylerin eş tanı olarak çekingen veya obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ve
majör depresif bozukluk tanılarını alabildikleri görülmüştür. Gebelik sürecinde
ortaya çıkan OKB’nin prognozunun doğum sürecinin ardından kötüleştiğine
yönelik araştırma bulgusu mevcuttur. Aynı araştırmada bazı gebelerin
semptomlarının değişmediği bazı gebelerin semptomlarında iyileşme olduğu
gözlenmiştir. Gebelik sürecindeki OKB bulgularına psikoterapötik yöntemler
eşliğinde müdahale edilip tedavi sağlanmalıdır. Aksi halde gebenin ve bebeğin
sağlığı tehlike altına girer (22).
2.5. Gebelik Dönemi ve Yeme Bozuklukları
Yeme davranışı açlık ihtiyacının yanı sıra biyolojik, duygusal, bilişsel,
sosyokültürel unsurlar olmak üzere birçok faktörle ilişkili olarak
gerçekleşmektedir. Yeme bozuklukları tanı kategorisi altında; besin alımını
kısıtlamadan ötürü yaş, gelişimsel düzey, cinsiyet ve sağlık açısından belirgin
olarak düşük vücut ağırlığına sahip olma, aşırı miktarda kilo alma korkusu,
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düşük kiloda olunmasına rağmen kilo alımını önlemek için süreklilik içeren
davranışlar, kedini değerlendirmede beden şekli ve kiloya aşırı önem verilmesini
içeren beden imgesinde bozulmayla karakterize olan anoreksiya nervoza,
tekrarlayan tıkınırcasına yeme atakları, benzer durumda ve sürede başka birinin
yiyebileceğinden daha çok miktarda besinin belirli bir zamanda yenmesi, atak
sırasında yemeyle ilgili kontrolü kaybetme, miktarı denetleyememe ve yemeği
bırakamayacakmış hissi, kilo alımını önlemek için telafi davranışları, beden
şekli ve kilosuna aşırı önem vermeyle karakterize olan ve bu semptomların
ortalama üç aylık sürede haftada en az bir kez görülmesinin gerektiği bir
rahatsızlık olan blumiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi kişinin
fiziksel ve psikolojik sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden belli başlı rahatsızlıklar
bulunmaktadır. Yeme bozukluklarının görülme sıklığı kadınlarda erkeklere
oranla daha fazladır. Yeme bozukluklarının etiyolojisini anlamak için; genetik,
nörobiyolojik, psikodinamik, bilişsel, sosyokültürel açıklamalar mevcuttur.
Etiyolojide dikkat çeken risk faktörleri arasında; kişilik özellikleri, aile, stres
ve travma varlığı gibi durumlar yer almaktadır (23). Gebelik döneminde
yeme bozuklukları ortaya çıkabilmekle birlikte halihazırda var olan yeme
bozukluklarının iyileşmesi de söz konusu olabilmektedir. Gebelik döneminde
bedende gözlemlenebilen değişimler meydana gelmesi, bazı kişilerde
memnuniyetsizlik ve korku hislerinin ortaya çıkmasına sebep olarak kişilerin
yeme davranışlarında bozulmaya yol açabilmektedir. Yeme bozukluğunun
ortaya çıkması gebenin ve bebeğin sağlığını tehdit eder. Doğum sonrası
dönem için de bu tehdit devam eder. Yapılan bir çalışmada yeme bozukluğuna
sahip kişilerin emzirme süresinin daha kısa olduğunu belirtmiştir (24). Sahip
olunan yeme bozukluğuna göre gebelerde ve bebeklerde, gebelik ve doğum
sürecinde çeşitli olumsuz fizyolojik ve psikolojik bulgulara rastlanmaktadır
örneğin anoreksiya nervozası olan kadınlarda erken doğum, ölü doğum, anemi,
bebeğin kilosunun düşük olması gibi durumlar söz konusuyken tıkınırcasına
yeme bozukluğu olan hastalarda hipertansiyon, doğumun ilk iki evresinin
uzaması gibi durumlara rastlanılabilmektedir (25). Besin değeri olmamasına
rağmen kişilerin bu maddeleri yemeye istek duymasıyla karakteri olan pika
rahatsızlığı gebelik döneminde ortaya çıkabilen rahatsızlıklardan biridir.
Pikanın etiyolojisine bakıldığında bazı parazitler, ağız içi sağlığın bozulması,
enfeksiyonlar, aşermek, mineral ve vitamin eksiklikleri gibi unsurların etkili
pikanın ortaya çıkmasında etkili olduğu gözlenmiştir (26). Bir başka tehdit
içeren rahatsızlık ise obezitedir. Obeziteye yatkınlığı olan kişilerde gebelik
süreci obeziteyi ortaya çıkarabilmektedir. Gebelik sürecinin yanı sıra doğum
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sonrası dönemde de sıklıkla yeme bozukluğunun ortaya çıktığı durumlar
gözlenmiştir. Doğumdan sonraki süreçte vücut memnuniyetsizliklerinin artış
gösterdiğini gösteren bulgular mevcuttur (27). Doğum sonrasındaki dönemde
gelişen yeme bozukluklarına aynı zamanda depresyon ve anksiyetenin de eşlik
edebildiği görülmüştür (28). Yeme bozukluğunun erken teşhisi ve tedavisiyle
kişilerin ve bebeklerin sağlıkları gözetilebilir. Yeme bozukluklarının tedavisinde;
farmakolojik yöntemler, medikal beslenme terapisi, çeşitli psikoterapiler
gebenin ve bebeğin yararı gözetilerek uygulanabilmektedir.
2.6. Gebelik Dönemi ve Bipolar Bozukluk
Bipolar bozukluklar manik, hipomanik ve depresif evreleri beraberinde içeren
bozukluklardır. Manikepizodların şiddeti ve süresini içeren özellikler bipolar
bozukluğun kategorisini belirler. Bu rahatsızlıktan muzdarip kişiler manik ya da
hipomanik epizodlar içerisindeyken aşırı coşkulu duygu duruma bürünebilirler.
Büyüklenmeci ve aşırı özgüvenli tutumları olabilir. Düzensiz cinsel ilişki,
sürekli alışveriş yapma, kumar oynama, tehlikeli araba kullanımı gibi özellikler
sergileyebilirler. Konuşmaları hızlanır ve düşünce uçuşmalarıyla beraber sürekli
konudan konuya geçebilirler. Dikkatleri dağınık olabilir. Tartışmacı nitelikte
olabilirler. Problemleri olduğunu kabullenmeyebilirler. DSM-5 tanı kriterlerine
göre; Manik epizod en az bir hafta boyunca görülmeli ve işlevsellikte bozulma
yaratmalıdır, hastane yatışı gerektirebilir. Hipomanik epizod ise art arda en
az dört gün boyunca görülmelidir fakat işlevselliği bozmaz ve hastane yatışı
gerektirmez. Azalan uyku ihtiyacı, artmış özgüven ya da büyüklenmecilik,
konuşmada artış, düşüncelerde uçuşma, dikkat dağınıklığı, hedef odaklı
davranışlarda ya da psikomotor ajitasyonda artış, olumsuz sonuçlanacak
aktivitelerde bulunma belirtilerinden en az üç tanesinin, duygu durum yalnızca
irritabl ise dört tanesinin bulunması ve davranışların her zamankinden belirgin
olarak farklı olması bipolar bozukluk tanısı için gerekli kriterlerdir. Bipolar
bozuklukların etiyolojisini anlamak amacıyla genetik faktörler, nörotransmiterler,
psikososyal faktörler, incelenmiştir. Beyin görüntüleme çalışmaları yapılmıştır
(29). Psikodinamik ve bilişsel ekol çeşitli teorilerle etiyolojiyi anlamlandırmaya
katkı sağlamaya çalışmıştır. Gebelik süreci bipolar bozukluğa halihazırda sahip
bireyler için riskli bir dönemi içerebilmektedir. Bu durumun en önemli sebebi
tedavide kullanılan etkili ilaçların gebelik dönemi boyunca alınamamasıdır.
Postpartum dönem, hem var olan bipolar bozukluk hastalığının alevlenebildiği
hem de daha önceden bir tanısı bulunmayan kişilerde bir atak ortaya çıkabildiği
bir dönemdir (30). Gebelik ve gebelik sonrası yaşanan her atak anne ve bebek
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sağlığını tehdit etmektedir. Bipolar rahatsızlığa sahip kadınların gebelik
boyunca gereken desteği almaları gebeliğin planlı bir şekilde gerçekleşmesi
çok önemlidir. Bipolar bozukluğun tedavisinde etkili biyolojik ve psikolojik
tedaviler hastalığın prognozu ve sağaltımı açısından değerlidir (31).
2.7. Gebelik Dönemi ve Psikoz
Psikotik bozukluklar, zihinsel olarak varsanı, sanrı, davranışların ve düşüncelerin
organizasyonlarında bozulmalar gibi özelliklerle kendini gösterebilen, kişilerin
gerçeği değerlendirme yetilerinin çoğunlukla bozulduğu ruhsal rahatsızlıklardır.
Kişide psikotik bozukluk olduğunu söylemek için kişinin içinde bulunduğu
anlık durumlardan ötürü yaşadığı kaygı düzeyi, depresyonun varlığı, mental
retardasyonun olup olmaması gibi faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.
Bireyin içinde bulunduğu çevreden kaynaklı ekonomik statü, ihmal, istismar
durumlarının varlığı aile ilişkileri gibi faktörler de psikotik bozukluklar
için önem arz eden birtakım faktörlerdir. Psikotik bozukluğa sahip bireyler
işlevselliklerinin düşmesiyle birlikte, fizyolojik olarak da zor duruma düşebilirler.
Yaşam tarzlarından ötürü patofizyolojik durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu
kişilerin bazılarında solunum ve dolaşım sistemlerinde bozulmalar görülmüştür.
Psikotik düzeyde bozukluğu olan bireylerde çeşitli sebeplerden ötürü erken yaşta
ölümler görülebilmektedir. Kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda zedeleyen bu
bozukluklar ağır klinik tablo göstermektedirler (32).
Tablo 3. Psikotik bozukluklar DSM-5’ te;


Şizofreni



Sanrısal Bozukluk



Kısa Psikotik Bozukluk



Şizoaffektif Bozukluk



Şizofreniform Bozukluk



Psikotik özellikli Bipolar Bozukluk



Psikoaktif Madde/Alkol/İlaç Kullanımlarının Yol Açtığı Psikotik Bozukluklar



Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluk
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Gebelik döneminde görülen psikotik bozukluklar nadiren gebelik başlangıçlıdır,
büyük oranda halihazırda var olan psikotik bozukluk gebelik döneminde nüks
eder (33). Özellikle postpartum dönemde görülen psikoz durumu anne ve bebek
yaşamı üzerinde hayati risk oluşturabilir. Postpartum psikoz doğumun üçüncü
ve on dördüncü günleri arasında sıklıkla ortaya çıkabilir (34). Bazı vakalarda
gebeliğin son evresinde huzursuzluk, uykusuzluk gibi belirtilerle başlayıp izleyen
günlerde hezeyan, halüsinasyon, davranış ve düşüncelerin dezorganize olması
gibi belirtilerle devam edebilmektedir. Hezeyan ve halüsinasyonlar genellikle
bebeğin öldüğüne, engelli olduğuna yönelik olabilmektedir. Kimi durumlarda
kişiler bebeği incitmesini içeren işitsel halüsinasyonlara sahip olabilmektedir
(31). Psikoz alt yapısı olan kişiler için gebelik sürecindeki psikososyal ve
fizyolojik değişimler psikoz atakları için uygun ortamı yaratabilmektedir.
Endokrin sistemdeki değişimler psikoz oluşumu için eşik seviyeyi aşağı
çekebilmektedir (35). Birtakım doğum komplikasyonları yaşanabilmektedir.
Gebenin ve bebeğin sağlığını korumak amacıyla bütüncül bir tedavi yaklaşımı
benimsenmelidir. Olası risk durumlarından ötürü farmakolojik tedavi sık
kullanılamasa da elektrokonvulsif tedavi, bilişsel onarım terapileri, toplum ruh
sağlığı merkezlerin ve dayanışma derneklerinden destek alınmasını sağlamak,
aile çalışmaları, sosyal beceri eğitimleri ve çeşitli psikoterapi yöntemleri
kullanılarak çok boyutlu ve kapsamlı bir bakış açısıyla sağaltım yapılmalıdır
(36).
3.

Sonuç

Sağlık profesyonellerinin fizyolojik doğumun psikolojik deneyiminin
güçlendirici etkilerinin farkında olmaları gerekmektedir. Sonuç olarak, ebeler ve
psikologlar gebeliğe özgü stres düzeylerini azaltmak için birlikte çalışabilirler.
Gebeliğe özgü stres, olumsuz maternal ve neonatal sonuçları hassas bir şekilde
tahmin etme yeteneğine sahiptir (6).
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1.

Giriş

A

ralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde şiddetli akut solunum sendromu
koronavirüs 2’nin (SARS-CoV-2) enfeksiyonunun neden olduğu ilk
2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) vakalarının tanımlanmasından
bu yana, virüs dünya çapında hızlı bir şekilde yayıldı. Dünya çapında, 207
milyondan fazla kişi enfekte olmuş, 4 milyondan fazla ölüm gerçekleşmiştir.
Dünya sağlık örgütü verilerine göre sadece Türkiye’de 3 Ocak 2020 - 22 Mart
2022 tarihleri arasında, 14.707.959 COVID-19 vakası 97.347 kişinin ise yaşamını
yitirdiği açıklanmıştır (1). Birçok ülke, COVID-19 önlemleri doğrultusunda
hareket özgürlüğünü kısıtlayarak (karantina) ve acil olmayan sağlık hizmetlerini
sınırlamaya yöneldi (2). Böylece SARS-CoV-2’nin neden olduğu yıkıcı
hastalık ve ölüm derecesine ek olarak, virüs ve bulaşmasını azaltma yönelik
çabalar benzeri görülmemiş bir ekonomik ve sosyal bozulma yaşanmasına
sebep olmuştur. COVID-19 pandemisinin erken döneminde, gebeliğin SARSCoV-2 enfeksiyonuna duyarlılığı artırıp artırmadığı, gebe kişilerde hastalığın
seyrinin şiddetinin artıp artmayacağı, hastalığa bulaş riskinin daha yüksek olup
olmadığı, gebeliğe olumsuz etkileri ve yeni doğan sonuçları riski dahil olmak
117
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üzere COVID-19’un gebe kişiler üzerindeki etkileriyle ilgili birçok soru ortaya
çıkmıştır.
COVID-19 pandemisi gebe kadınlar için pek çok bilinmeyi beraberinde
getirmiştir. Gebeler, Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta
Doğu Solunum Sendromu (MERS) dahil olmak üzere diğer koronavirüslerle
enfeksiyondan kaynaklanan komplikasyon ve ciddi hastalık riski altında
olduklarından, hassas bir grup olarak tanımlanmış ve ek önlemler almaları
tavsiye edilmiştir (3,4,5). Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu,
hem gebe kişiler hem de sağlık çalışanları için bulaşma risklerini azaltmak için
rutin doğum öncesi bakımın askıya alınmasını ve mümkün olduğunda video
veya telefon görüşmeleriyle doğum öncesi bakımı almalarını tavsiye etmiştir
(6,7,8,9)
Gebelikteki fizyolojik değişiklikler; bağışıklık sistemi, solunum sistemi,
kardiyovasküler sistem ve pıhtılaşma üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu
değişimlerin COVID-19 hastalığının ilerlemesi üzerinde olumlu yada olumsuz
etkileri olabilir. SARS-CoV-2’nin gebelikteki implantasyon, fetal büyüme ve
gelişme, doğum ve yeni doğan sağlığı üzerindeki etkileri henüz belirsizliğini
korumaktadır. Subklinik enfeksiyonlar ise hastalığın önlenmesi ve tedavisi
ile ilgili ayrı bir sorundur. COVID-19’un doğrudan etkilerinin yanında, kadın
doğum servis hizmetlerine erişimin azalması, psikolojik baskının artması ve
sosyoekonomik yoksunluğun artması dahil olmak üzere pandeminin çok sayıda
dolaylı etkileri anne sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir (9).
2.

Gebeliğin immünolojik ve fizyolojik özellikleri

Başarılı bir gebelik, immünosupresyondan ziyade sağlam, dinamik ve duyarlı
bir bağışıklık sistemi gerektirir (10,11). Anne, mikrobiyal zorluklara karşı
koruma yeteneğini korurken, rahimde yarı allojenik veya allojenik bir fetüsün
implantasyonunu tolere etmelidir. Lokal ve sistemik immünolojik olayların
kesin bir zamanlaması gebelik boyunca meydana gelir (11).
İlk başta, embriyo implantasyonu ve plasentasyon proinflamatuar bir
durumdan yararlanır; bundan sonra, bir anti-inflamatuar durum hücre klirensine,
anjiyogeneze ve fetal büyümeye izin verir; ve son olarak, ikinci bir proinflamatuar
durum, üçüncü trimesterde doğuma kadar olan doğumun başlaması için aşamalı
olarak hazırlanır (10,12). Genel olarak, immün toleransı kolaylaştıran olaylar,
koryonik gonadotropin (hCG) ve progesteron hormonları tarafından yönetilir
(11,13). Bu olaylar, plasental trofoblast tarafından indoleamin-2,3-dioksijenaz
(IDO) salgılanmasını, desiduada monosit-makrofaj aktivasyonunu ve triptofan
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katabolizmasının azalmasını içerir (14). Eşzamanlı olarak, insan lökosit antijeni
(HLA) aracılı tanıma, regülatuar T (Treg) hücreleri (CD25 + FoxP3 +), CD4+ ile
bellek CD4+ ve CD8+T hücreleri dahil olmak üzere birden fazla T hücresi alt
kümesinde endojen STAT5ab sinyalini destekler (11).
Treg hücreleri, T-hücresi agresif tepkilerini aşağı regüle eden periimplantasyon periyodunda tek başına olmamakla beraber çoğunlukla çok
önemli efektörlerdir. Sitotoksik olmayan ancak proanjiyojenik olan uterus
doğal öldürücü NK (uNK) hücreleri desiduada birikir (tüm hücre tiplerinin
%15’i) ve anne dolaşımında azalır (15,16). Öldürücü hücre immünoglobulin
benzeri reseptörleri (KIR) tarafından aktive edilirler (17,18). Farklı maternal
KIR genotipleri ve haplotipleri ile fetal HLA haplotipleri arasındaki ilişki,
semiallojenik fetüsü tolere etmek için çok önemlidir. Öte yandan, periferik doğal
öldürücü (pNK) hücrelerin yanı sıra monositler ve makrofajlar yoluyla maternal
doğuştan gelen bağışıklık sistemi, sistemik enfeksiyonlara karşı koruyucu
bir mekanizma olarak nihai patojenleri tanıyacak ve fagosite edecektir (19).
Eşzamanlı olarak, sistemik adaptif bağışıklık tepkileri aşağı regüle edilir, ancak
pro-inflamatuar veya anti-inflamatuar gebelikteki değişimlere göre humoral
Th2/hücresel Th1’i dengede tutar (12).
İmmünolojik yönlerin yanı sıra, fizyolojik maternal adaptasyonlar
gebelik boyunca mikrobiyal enfeksiyonun duyarlılığını ve şiddetini belirler ve
artırır (11,20). Gebelerde oksijen tüketimi artar. Akciğer genişlemesinde bir
kısıtlamaya yol açan fizyolojik diyafram yükselmesi ve ayrıca üst solunum yolu
mukozasının hormona bağlı ödemi, gebeleri hipoksiye karşı oldukça duyarlı
hale getirir ve özellikle solunum yolu patojenlerine karşı savunmasız hale
getirir (21).
Bu fizyolojik değişimler göz önüne alındığında, SARS-CoV-2 gibi
yüksek düzeyde immünojenik bir viral enfeksiyon gibi herhangi bir olayın
normal gebelik sürecinde sıkıntılarla karşılaşılmasına neden olabilir. Bazı
çalışmalar, COVID-19’un, kontrolsüz sistemik inflamasyonla sonuçlanan,
Th17 hücrelerinde bir artışa doğru Treg/Th17 hücre oranının deregülasyonuna
dahil olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle, SARS-CoV-2 ile enfekte gebe
kadınlarda, Treg/Th17 hücre dengesizliği potansiyel olarak gebelik kaybı,
erken doğum ve preeklampsi gibi olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilişkili olabilir.
Bireysel bağışıklık duyarlılığına ve enfeksiyonun başlangıcındaki gebelik yaşına
göre farklı sonuçlar beklenebilir, bu da hem obstetrik komplikasyonları hem
de bulaşıcı hastalığın süresini ve/veya şiddetini iki yönlü olarak belirleyebilir
(11,22).
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2.1. COVİD 19’da gebelikte immünolojik yanıt
COVID-19, kapsüllü tek sarmallı bir RNA virüsüdür. COVID-19’a karşı
immünolojik yanıt, diğer virüsler gibi, düzgün çalışan bir bağışıklık sistemi ile
ilişkilidir (23). COVID-19 enfeksiyonu, virüsün bağışıklık sistemi tarafından
etkin bir şekilde temizlendiği hafif hastalığa veya etkin çalışamadığı yüksek
ölüm oranlarına sahip ağır hastalığa neden olabilir (23). Gebe kadınların
bu spektrumdaki konumu belirsizdir. Bağışıklık sistemi gebelik sırasında
semiallojenik bir fetüsün (24) büyümesine izin vermek için adapte olur ve bu da
gebelik sırasında enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisinin değişmesine neden
olur (25).
Gebeliklik sırasında COVID-19 fenotipini anlamak için COVID-19’un
patofizyolojisini ve moleküler mekanizmalarını anlamak ve bunları modüle
edilmiş maternal immün yanıt bağlamında incelemek önemlidir.
Solunum damlacıkları, fomitlerle doğrudan temas, kişiden kişiye yakın
temas ve muhtemelen oluşan aerosollerle bulaşan SARS-CoV-2, vücuda burun
ve ağız yoluyla girer (9,26). SARS-CoV reseptörü anjiyotensin dönüştürücü
enzim 2 (ACE2) yoluyla akciğer hücrelerini geçerek enfekte eder. ACE2 insan
alveol epitelinde, maternal-fetal arayüzde ve fetal dokularda bulunur (27).
SARS-CoV-2 S proteinini hazırlamak için transmembran seri proteaz 2’yi
(TMPRSS2) kullanır (23,28). ACE2 ve TMPRSS2’nin birlikte lokalize olduğu
hücreler, SARS-CoV-2’nin girişine en duyarlı olan hücrelerdir (29). SARSCoV-2’nin yüzeyinde bulunan spike glikoproteinin ACE2 reseptörüne
bağlanmasıyla anjiotensin II, anjiotensin 1 reseptörü bağlanmasıyla nükleer
faktör kappa B yolağı aktifleşerek interlökin–6 (IL-6), tümör nekroz faktörü alfa
(TNF-a), interlökin–1b (IL-1b) ve interlökin–10 sitokinleri artışı ve pulmoner
vasküler geçirgenlikte artma meydana gelir (Şekil 1) (27). Konak hücrenin
piroptozisine (patolojik bir uyarıya yanıt olarak meydana gelen inflamasyon
aracılı programlanmış hücre ölümü (30)) neden olur. Bu, komşu hücrelerden bir
inflamatuar yanıtı tetikleyen ATP ve nükleik asitler dahil olmak üzere hasarla
ilişkili moleküler paternleri (DAMP’ler) serbest bırakır (28). Bu proinflamatuar
yanıt, IL-6, CXC motifli kemokin 10 (CXCL10), monositler, makrofajlar ve
enfeksiyon bölgesine T hücreleri için kemotaksi olarak hareket eden tip 1
interferonların üretimini kapsar (28). Bu pozitif geri besleme döngüsü, aşırı
iltihaplanmaya yol açabilir ve akciğerin bütünlüğüne zarar verebilir (28), bu da
diğer (konakçı) mikroplarla enfeksiyona (23, 28) neden olabilir. SARS-CoV2’nin neden olduğu iltihaplanma, çoklu sistem organ yetmezliğine yol açabilecek
bir “sitokin fırtınası” ile de sonuçlanabilir (28). Bu aşırı inflamasyonun şiddetli
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COVID-19’un nedeni olduğu düşünülmektedir ve yüksek morbidite ve mortalite
ile ilişkilidir (23, 28).
Hafif semptomları olan hastalarda, bağışıklık sisteminin viral enfeksiyona
uygun şekilde tepki vermesi muhtemeldir. Viral nedenlerle meydana gelen
iltihaplanma, daha fazla yayılmadan ve virüsün replikasyonları meydana
gelmeden önce enfekte olmuş hücreleri temizleyebilen yardımcı T-1 küme
farklılaşması 4 (Th1 CD4+) T hücrelerini çeker (31,28). Virüs antikorlarla
nötralize edilerek daha da bloke edilir ve makrofajlar, nötralize virüsleri ve
apoptotik hücreleri fagositozla temizler (28).

Şekil 1: Gebelik, COVID-19 ve vasküler hasar mekanizmaları. Gebelikte
anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörünün yukarı regülasyonu,
şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 enfeksiyonu riskini artırabilir.
Virüsün ACE2’ye bağlanması, aşağı regülasyonuna neden olur ve Ang(1-7)’ye göre anjiyotensin (Ang) II’yi artırabilir, böylece preeklampside
vasküler disfonksiyonu taklit edebilen/kötüleştirebilen vazokonstriksiyonu
destekleyebilir. (Türkçeleştirilmiştir (32)
Gebelikte maternal bağışıklık sisteminin modülasyonları, enfeksiyonlara ve
özellikle virüslere yanıtı etkileyebilir (25). Gebelik sırasında virüslere karşı
değişen inflamatuar yanıtın, en azından kısmen,
a.

Gebelik sırasında CD4+ T hücre popülasyonunda Th1’e göre Th2
fenotipine doğru bir kayma (hücresel bağışıklık tepkileri üzerinde hümoral
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b.

c.

d.

e.

tepkileri destekleyen bir tepki). Viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık yanıtı
için, Th1 reaktivitesindeki bir azalma, enfekte olmuş hücrelerin klirensinin
değişmesine neden olabilir. Bununla birlikte, SARS-CoV-2’ye açık bir Th1
ve Th2 yanıtı, şiddetli COVID-19’un patogenezinde yer almaktadır (33).
Gebelik sırasında dolaşımdaki doğal öldürücü (NK) hücrelerde azalma.
NK hücreleri, doğuştan gelen bağışıklık sisteminin viral klirensinde
önemli bir rol oynar ve bu hücre popülasyonlarındaki bir azalma, virüsleri
temizleme yeteneğini değiştirebilir. Bununla birlikte, dolaşımdaki NK
hücrelerindeki bu düşüşün COVID-19 için klinik etkileri olup olmadığı
açık değildir (34,35).
Dolaşımdaki plazmasitoid dendritik hücrelerde (pDC’ler) azalma . Bu
hücreler, virüslere karşı tip 1 interferon üretimi için anahtardır. Ayrıca, gebe
kadınlardan alınan pDC’lerin de H1N1/09 virüsüne karşı zayıflatılmış bir
inflamatuar yanıta sahip olduğu gösterilmiştir. Bunun gebe olan kadınların
2009’da H1N1 pandemisinden daha şiddetli etkilenmesinin nedenlerinden
biri olduğu düşünülmektedir (35,36,37)
Dolaşımdaki
progesteron
seviyelerinde
artış.
Progesteron,
immünomodülatör özelliklere sahip bir steroid hormondur . Progesteron
ayrıca influenza virüsünün neden olduğu hasarın akciğer onarımını
geliştirme yeteneğine sahiptir, gebelik sırasında yüksek seviyeleri viral
akciğer enfeksiyonlarından sonra iyileşme için potansiyel olarak faydalı
hale getirir (38). Bununla birlikte, influenza A enfeksiyonunun bir fare
modelinde, progesteron veya progestin, levonorgestrel ile tedavi, farelerde
virüse özgü antikor düzeylerinde bir azalmanın yanı sıra virüse özgü CD8+ T
hücrelerinde bir azalma ile sonuçlanmıştır. Bu farelere influenza A yeniden
verildiğinde, bu daha şiddetli hastalık ile sonuçlanmıştır(39). COVID-19
enfeksiyonuna yanıtta immünregülasyona katkıda bulunabilecek östrojen
ve androjenler dahil olmak üzere progesteron ve diğer hormonlardaki
gebelikle ilişkili değişikliklerin rolünü anlamak için daha fazla çalışmaya
ihtiyaç vardır.
Gebelik sırasında doğuştan gelen bağışıklık sistemindeki değişiklikler.
COVID-19 enfeksiyonu, konakçı hücrelerin piroptozuna ve Toll benzeri
reseptör (TLR) ligandları olabilen ve iltihabı daha da artıran DAMP’lerin
salınmasına neden olur (40). Doğuştan gelen bağışıklık sistemi ve
TLR’lerin COVID-19 bağışıklık yanıtında oynadığı rol, gebeliğin viral
yanıtın bu özel yönünü nasıl etkilediğini anlaşılması için araştırılması
gerekmektedir.

Covid-19’un Gebelik Üzerindeki Fizyolojik Etkileri   123

Gebe kadınlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu, obstetrik komplikasyonlara neden
olabilir ve gebelik, annedeki COVID-19 hastalığının seyrini etkileyebilir.
COVID-19’daki obstetrik komplikasyonlar hem doğrudan viral etki (ACE2
reseptörleri, viral replikasyon) hem de sonraki hiperinflamatuar yanıtlar
tarafından indüklenebilir. Gebe kadınların viral enfeksiyonlardan özellikle
etkilendiğini ve gebe olmayan kadınlara göre virüse bağlı morbidite ve
mortalitenin daha fazla olduğunu gösteren mevcut kanıtlar vardır (41).
Ağır seyreden COVID-19 hastalarında, dolaşımda interlökinler, TNF-a,
C-reaktif protein, ferritin gibi enflamasyon ile ilişkili proteinlerin miktarının
artar. Viral enfeksiyonlarda CD4+, CD8+T ve NK sayısını azalmasına rağmen
COVID-19’da T hücre sayısı azalırken Th17 de artar. Treg/Th17 oranının
düşmesi COVID-19’da enflamatuvar sitokinlerin kontrolsüz salınmasına neden
olabilir. COVID-19’da görülen sitokin fırtınası sendromu ile ilişkili olabilir
(27). SARS-CoV-2 virüsü plasental villöz stroma ve plasental membranda
gösterilmiştir (42,43). COVİD-19 gebelerin fetüsleri, fetal veya plasental
doku kaynaklı doğrudan ya da annedeki immün yanıt sonucu dolaylı olarak
pro-enflamatuvar çevreye maruz kalmaları mümkündür. Bu durumun gebelik
sonuçlarını etkileyebileceğini ve virüsün fetüse vertikal olarak bulaşabileceği
ihtimalini de düşündürmektedir (44).
Herhangi bir enfeksiyöz etiyolojiden kaynaklanan pnömoni, gebe kadınlar
arasında önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Pnömoni, dolaylı anne
ölümünün en yaygın nedenlerinden biriydi (45). 1918 influenza pandemisinin
ölüm oranı genel popülasyonun %26’sı iken, gebe kadınlar arasında %37 idi
(45). 2009’daki pandemik H1N1 influenza virüsü sırasında gebe kadınların
hastaneye kabul edilme olasılıkları genel popülasyona göre dört kattan daha
fazlaydı (46,11).
Çin›de gebe kadınlar arasında yapılan ilk COVID-19 araştırmalarından
elde edilen verilere göre, pnömoninin klinik özellikleri gebe olmayan yetişkin
hastalarınkine benzer, ciddi vaka prevalansı %1-8 ve ölüm oranı % 1 idi (47).
Mevcut verilere göre genel nüfusa kıyasla gebe kadınlar arasında hafif ve şiddetli
COVID-19 vakaları benzer prevalans göstermektedir. Bununla birlikte, gebe
kadınların, özellikle ek komorbiditeleri olan (astım, obezite, diyabet) ve üçüncü
trimesterdeki vakalar olmak üzere, pulmoner durum kötüleşmesi açısından
yüksek riskli bir grup olarak kabul edilmesi gerekmektedir (48,11).
COVID-19 olgularındaki artmış Th17 immünitesi artmış sitokin salınımına
yol açar. Treg/Th17 immün yanıt dengesinin embriyonik implantasyon ve
sağlıklı gebeliğin sağlıklı sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Bu dengenin
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bozulması sonucu abortus, preeklampsi, preterm doğum gibi komplikasyonların
gelişiminde rolü mevcuttur (27). SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş anneler üzerine
yapılan çalışmalarda erken doğum ve fetal distres, en yaygın olumsuz gebelik
sonucu olarak bulunmuş ve fetal kayıp, preeklampsi, sezaryen ve perinatal ölüm
(%7-11), etkilenmemiş gebeliklere göre daha yaygın olduğu sonucu çıkarılmıştır
(49).
2.2. COVİD 19’da gebeliğin solunum fizyolojisi cevabı
Sağlıklı gebelik sırasında solunum fonksiyonu, solunum düzeni ve gaz değişimi,
şekil 2’de özetlendiği gibi hem biyokimyasal hem de mekanik yollardan etkilenir.
Gebeliğin akciğer fonksiyonlarını etkileme potansiyeli olan sistemik
immünolojik değişikliklerinin yanı sıra solunum sisteminde de anatomik
değişiklikler mevcuttur. Gebelik sırasında, üst solunum yollarında artan
sekresyonlar ve tıkanıklık, artan göğüs duvarı çevresi ve diyaframın yukarı doğru
yer değiştirmesi sonucu yükselmesi, solunum fonksiyonunda önemli fizyolojik
değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler, fonksiyonel rezidüel hacimde azalma
ve tidal hacimde %30-40’lık bir artış rağmen, göğüs hacmindeki azalma, hava
yolu direncinde hafif azalma, stabil difüzyon kapasitesi, dakika ventilasyonunda
artış ve karbondioksite karşı artan kemosensitivite ile sonuçlanır. Toplam akciğer
kapasitesindeki azalma ve sekresyonların temizlenememesi gebe kadınları ciddi
solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale getirebilir (50).

Şekil 2: Biyokimyasal (solda) ve mekanik (sağda) gebeliğe bağlı faktörlerin
solunum fonksiyonu üzerindeki en önemli etkilerini özetleyen akış şeması,
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solunum düzeni ve gaz değişimi. PO2: oksijen basıncı; PCO2: karbondioksit
basıncı; FAK: fonksiyonel artık kapasite; ERV: ekspiratuar rezerv hacmi; TAK:
toplam akciğer kapasitesi; İK: inspiratuar kapasite; VK: Vital kapasite; ↑: artan;
↓: azalmış; ≈: değişiklik yok.(Türkçeleştirilmiştir 51)
Hemodinamik değişiklikler arasında %20 ila %50 arasında artan plazma hacmi,
artan kalp debisi ve azalan vasküler direnç bulunur (52). Bu değişiklikler fizyolojik
dispne ve solunumsal alkaloz durumuyla ve ayrıca solunum patojenlerine karşı
artan duyarlılıkla sonuçlanır. Diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarında
görüldüğü gibi, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun erken belirtileri gebelikteki
fizyolojik dispneyi taklit edebilir ve bu da tanının gecikmesine ve daha ciddi
hastalığa neden olabilir (53).
2.3. COVİD 19’da gebelikte pıhtılaşma tepkisi
İmmün-trombotik mekanizmalar, tekrarlayan düşük, plasental yetmezlik
veya fetal ölüm gibi hemen hemen tüm plasenta ile ilgili komplikasyonlarda
temelinde yer alır. Gebelik, fibrinojen ve FVIII dahil olmak üzere artan
pıhtılaşma faktörleri ve pıhtı aktivasyon belirteçleri, yani D-dimer ve protein
S gibi azalmış fibrinolitik proteinler ile fizyolojik olarak hiper pıhtılaşabilir
bir durumdur (54). Gebelik sırasında, dolaşımdaki pıhtılaşma ve plazmin gibi
fibrinolitik faktörlerin daha yüksek seviyeleri vardır ve bunlar SARS-CoV-2
enfeksiyonunun patogenezinde rol oynayabilir (55).
Genel popülasyonda, COVID-19 yüksek tromboembolik komplikasyon
oranları ile ilişkilidir ve kritik olarak iyi durumda olmayan 184 hastayı (%24
kadın) içeren bir çalışma, %31’inde trombotik olay olduğunu bildirmiştir
(56). Bunun nedeni pıhtılaşma yollarının aktivasyonu ve yayılmış vasküler
koagülopatiye potansiyel ilerleme ve trombositopeni ile birlikte meydana gelen
dinamik hiper pıhtılaşma ile sonuçlanan fibrinolizdir (55).
Şiddetli SARS-CoV-2 enfeksiyonu, immün aracılı mekanizmaları, hiper
pıhtılaşmayı ve kompleman yolunun yukarı regülasyonunu indükler. Koagülopati,
pıhtı ve fibrinolitik kaskadların eşzamanlı aktivasyonundan kaynaklanır ve hem
trombüs hem de pıhtılaşma faktörü tüketimine neden olur. Bu nedenle, belirtiler
trombotik veya hemorajik olabilir. Hem COVID-19 hastalarında hem de gebe
kadınlarda venöz ve arteriyel tromboz bildirilmiştir (57,58,59,60).
Gebe kadınlar, ilişkili mortalite ile birlikte artan tromboembolik olay
riski altındadır (11,61). Bu nedenle COVID-19’lu gebe kadınlarda tromboz
için ek veya sinerjistik risk faktörleri olabilir. Bu hipotez, büyük bir pulmoner
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emboli ve baziler arter embolisi nedeniyle COVID-19’lu 29 haftalık bir kadında
mortaliteyi açıklayan bir vaka raporu ile desteklenmiştir (11,62).
Pulmoner sistemdeki mikrovasküler tromboz ve hastaneye yatışla ilişkili
venöz tromboembolizm nedeniyle hareketsizlik, COVID-19 gebe kadınları kötü
etkileyebilecek mekanizmalardır (63,64).
2.4. Endotel hücre fonksiyonu
Annenin gebeliğe vasküler adaptasyonu, optimal gebelik sonuçları için kritik
öneme sahiptir. İmplantasyonda, özelleşmiş uterus spiral arteriyolleri, plasental
villus haline gelen sinüsleri oluşturmak üzere yeniden şekillendirilir. Sistemik
vasküler fizyoloji de gebelikte önemli adaptasyonlara uğrar (9,65). Annenin kan
hacmi artar, kalp hızı ve atım hacmi kalp debisini %30-50 artırır ve vasküler
direnç azalır. Bu artan vazodilatasyonun pulmoner endotel hücre fonksiyonu
üzerindeki etkisi henüz belirlenmemiştir (9).
COVID-19’daki ölüm oranı ağırlıklı olarak akut solunum sıkıntısı
sendromundan (ARDS) kaynaklanmaktadır (66). Ortaya çıkan kanıtlar, pulmoner
endotelyal hücre işlev bozukluğunun ARDS’nin başlangıcında ve ilerlemesinde
önemli bir rolü olduğunu düşündürmektedir (67). Sağlıkta endotel hücreleri
perisitler ile çevrilidir ve immün hücre girişini kısıtlayarak inflamasyonu sınırlar
ve antikoagülan faktörlerin ekspresyonu yoluyla pıhtılaşmayı önler. ARDS’de
bu endotel bariyeri hasar görür ve doku ödemine, aşırı inflamasyona ve hiper
pıhtılaşmaya yol açar. COVID-19 için risk faktörlerinin (artan yaş, obezite, diyabet
ve kardiyovasküler hastalık) tümü endotel hücre disfonksiyonu ile ilişkilidir (68).
Preeklampsiden etkilenen gebelikler, hipertansiyon ve proteinüri ile
karakterizedir. Preeklampsi, önemli maternal (inme, kalp durması, böbrek
yetmezliği, karaciğer yetmezliği) ve fetal (intrauterin büyüme kısıtlaması,
erken doğum, ölü doğum) komplikasyonlarla ilişkilidir (69). Preeklampsili
kadınlarda vasküler dirençte yetersiz azalma ve buna bağlı endotel hücre
disfonksiyonu vardır (70). Endotel hücre fonksiyonunun COVID-19’un gelişimi
ve ilerlemesindeki potansiyel önemi göz önüne alındığında, bu kadınlar enfekte
olmaları durumunda özellikle risk altında olabilir. Di Mascio D. ve ark. yaptıkları
sistematik incelemede, COVID-19 ile hastaneye yatırılan gebe kadınlarda daha
yüksek preeklampsi oranlarını bildirmişlerdir (71)
3.

Sonuç

SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan gebe kadınlar, gebe olmayan kadınlara kıyasla
daha şiddetli semptomlar yaşayabilir. Başlangıçta hiçbir semptomu olmayan ve
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daha sonra şiddetli COVID-19 teşhisi konan kadınlarda hızlı kötüleşmeye ilişkin
mevcut sınırlı veriler bulunmaktadır. Hastaların hepsinde olmasa da bazılarında
maternal komorbiditeler (hipertansiyon, diyabet, gebelik kolestazı) olan ya da
kardiyomiyopati tanısı olan gebelerin durumunun hızla kötüleştiği vakalar da
tanımlamıştır. Ne yazık ki, bu hızlı ilerleyen maternal komplikasyonlar, yüksek
oranda sezaryen doğumlarına yol açmıştır (72).
Preeklampsi, COVID-19 tarafından alevlenebilen gebelikle ilgili yaygın
bir komplikasyon örneğidir. Bu nedenle, belirli anormal laboratuvar bulgularının
SARS-CoV-2 enfeksiyonuna mı yoksa preeklampsiye mi bağlı olduğunu ayırt
edebilmek önemli ama zordur. Bu durum tedaviyle ilgili sonuçları etkileyebilir.
Mevcut kanıt temelinden, gebe kadınların COVID-19’un ciddi sonuçları
açısından yüksek risk altında olup olmadığı konusunda kesin sonuçlar çıkarmak
zordur. Birçok gebe kadın, kalıcı sonuçları olmayan hafif veya asemptomatik
olarak hastalığı atlatmış; bununla birlikte, bazı merkezlerde yoğun bakıma
kabul oranlarında artış ve gebe kadınlarda mekanik ventilasyon ihtiyacıda
görülmüştür.
Dikey geçiş olasıdır, ancak nadir görülür ve yeni doğanların çoğunda
minimal etkiye sahiptir. Özellikle COVID-19’un erken doğum için bağımsız
bir risk faktörü olup olmadığı, gebelik sırasında enfeksiyonun bebeklerde uzun
vadeli olumsuz etkilere yol açıp açmadığı ve bu etkinin gebelik yaşına bağlı
olup olmadığı gibi bir takım bilinmeyenler mevcuttur.
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1.Giriş

İ

letişimin sağlanması ve konuşmanın olabilmesi için için işitme duyusunun
sağlam olması gerekmektedir. İşitme duyusu doğuştan ve sonradan olan
nedenlerle kaybedilmiş ise çeşitli cerrahi işlemler ve çeşitli cihazlar
yardımıyla işitme tekrardan geri kazanılabilir. Bu cihazlardan biri koklear
implanttır (1). Koklear implant; kokleada işitme görevi olan tüy hücrelerinin
olmaması ve hasarı sonucu olan total işitme kayıplı hastalarda işitmenin
bu anatomik kısmını geçip direkt olarak işitme sinirini uyaran elektronik bir
cihazdır. Koklear implant iç ve dış parça olmak üzere iki üniteden oluşur. İç parça
cerrahi olarak iç kulağa yerleştirilen ve cilt altında hissedilen kısımdır. İç parça;
gövde, elektron dizisi, alıcı anten ve mıknatıstan oluşur. Dış parça ise koklear
implant ameliyatından 7 gün sonra takılan kısımdır. Dış parça; kulak arkasında
kullanılır. Dış parça; kontrol ünitesi, pil yuvası ve aktarıcıdan oluşur. Aktarıcı,
verileri cilt yoluyla implanta ileten dış parçadır. Koklear implant konvansiyonel
işitme cihazlarından fayda görmeyen total işitme kayıplı bireylerde işitme
işlevselliğini geri kazandırabilen implante edilebilir biyoteknolojik bir cihazdır.
Tıp dünyasındaki en önemli gelişmelerden biridir (2).
Koklear implant endikasyonu olan aday seçimi dünya genelinde
kabul görmüş net kriterler ile belirlenmiştir. Ülkemizde koklear implant
135
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uygulaması endikasyonu olan her hastaya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanmaktadır. Endikasyon kriterleri güncel olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde
(SUT) yer almaktadır.
Koklear implant adayı olan hastanın değerlendirmesi; alanında uzman
bir Kulak Burun Boğaz uzmanı, odyolog, radyolog, dil ve konuşma terrapisti
veya çocuk psikoloğundan oluşan bilimsel komite tarafından yapılır. Genel
olarak koklear implant adayının değerledirme süreci preoperatif, intraoperatif
ve postoperatif olmak üzere 3 aşamada olur. Preoperatif süreçte işitme kaybı
olan hastanın koklear implant adayı olup olmadığı değerlendirilir. Koklear
implant adayı olanlar preoperatif hazırlık yapılır. İntraoperatif süreçte
deneyimli otolog tarafından implant elektrodu yuvarlak pencereden kokleaya
yerleştirilir. Deneyimli odyolog tarafından intraoperatif telemetrik ölçümler
yapılarak elektron dizini kontrol edilir. Postoperatif süreçte ise koklear
implant cihazının dış parçası aktive edilerek hasta ilk sesi duymaya başlar ve
hasta yoğun bir rehabilitasyon sürecine girer. Bu bölümde amacımız; koklear
implant endikasyonu olan hastanın preoperatif, intraoperatif ve postoperatif
değerlendirme süreçlerini klinik tecrübelerimizle harmanlayarak koklear
implant süreci ile bilgiler vermektir.
2.

Preoperatif değerlendirme

Preoperatif değerlendirmede hastanın genel sağlık durumu değerlendirilip,
cerrahi risk faktörleri ve implantasyon süreci hasta ve/veya yakınlarına
anlatılır. Preoperatif değerlendirme hekim ile hasta arasındaki ilişkiyi geliştirir.
Preoperatif değerlendirme basamakları; öykü, fiziki muayene, odyolojik
değerlendirme, radyolojik değerlendirme, dil-bilişsel gelişimi basamaklarını
içerir. Değerlendirmeler koklear implant ekibi tarafından belirlenen kriterlere
göre yapılır.
2.1. Öykü
Hastanın işitme kaybı ne zaman başladığı, işitme cihazı kullanım zamanı ve
süresi, rehabilitasyon süresi, kaç kardeşinin olduğu, kardeşlerde işitme kaybı
olan ve ebeveynlerde akraba evliliği olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Hastanın göz teması, çevresel seslere tepkisi, fiziksel özellikleri ve medikal
özgeçmişi mutlaka değerlendirilmelidir. Aşı takvimi mutlaka sorgulanmalı,
eksik aşıları varsa yapılmalıdır.
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2.2. Fiziki muayene
CI adayı olan hastanın tam bir kulak muayenesi yapılmalıdır. Dış kulak yolu,
timpanik membran patolojileri değerlendirilmelidir. İşitme kaybı öyküsü
olan hastanın işitme seviyesinin belirlenmesi için odyolojik test istenmelidir.
Kliniğimizde genellikle ABR (işitsel beyin sapı cevabı) testi işitme seviyesini
belirlemede kullanılmaktadır.
2.3. Odyolojik değerlendirme
İşitme kaybı olduğu düşünülen hastalar odyoloji bölümüne yönlendirilmelidir.
Yapılan odyolojik testler sonucunda ileri veya çok ileri sensörinöral işitme kaybı
tanısı alan hastalar önce işitme cihazı ile rehabilitasyon sürecine girerler. Çocuk
hastaların en az 4-6 ay işitme cihazı kullanması önerilir. Uygun rehabilasyon
sonrası yeterli işitme kazancı sağlamayan hastalara odyolog tarafından koklear
implant süreci anlatılır ve cerrahi hazırlık yapılır.
2.4. Radyolojik değerlendirme
Koklear implant adayı olan hastalar için radyolojik görüntüleme önemlidir.
Öncelikle iç kulak yapıları ve koklear sinir ile ilgi bilgi sahibi olmak gerekir.
Cerrahi sırasından mastoid hücrelerin durumu, kokleanın anatomik durumu,
fasiyal sinir ve cochlear sinir hakında detaylı bilgi almak için kontrastlı
temporal MR ve CT çekilmelidir. İşitme siniri olan ve koklear agenezisi
olmayan hastalar koklear implant adayı kabul edilir. 4 yaş altındaki çocukların
genel anestezi altında yapılan radyolojik inceleme daha iyi görüntü elde etmeye
yardımcı olur.
2.5. Dil-bilişsel gelişimi değerlendirmesi:
Koklear implant adayı çocuk hastaların dil ve işitsel algı becerilerinin
değerlendirilmesi için çok sayıda test mevcuttur. Kliniğimde koklear implant
adayı olan çocuk hastaların işitsel algı becerilerinin değerlendirilmesi için
Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL) kullanılmaktadır. TEDİL 24 ay ile 95
ay arasındaki çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerini ölçmeyi hedefleyen
sözel bir testtir. Test sonuçları çocuklarda erken dönemde olan dil bozukluğunu
tanıma, zayıf ve güçlü yönlerini belirleme, dil gelişim süreci ile ilgili bilgi
verebilir.
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TEDİL 2 paralel formdan oluşur. Bunlar A ve B formlarıdır. Formlarda
Alıcı ve İfade Edici olmak üzere iki alt test vardır. Formlarda resim gösterme,
betimleme, sorulara yanıt verme ve sözel uyarıları yerine getirme şeklinde 76
maddeden oluşmaktadır.
TEDİL’in başlıaca amaçları; dil gelişimi konusunda geç kalmış çocukları
belirlemek, sözel olarak çocuğun zayıf yönlerini belirlemek, dil gelişimi geri
olan çocukların alacağı programı belirlemektir.
TEDİL İşitsel algı becerilerinin yanı sıra koklear implant adayı hastaların
konuşma ve dil gelişimlerinin standart dil gelişim testleri ile değerlendirilmesi
açısından önemlidir.
3.

İntraoperatif Değerlendirme

Koklear implant cerrahisi sonunda elektrodun doğru yerde olup olmadığının
belirlenmesi için intraoperatif ölçümler yapılmalıdır. Stapes refleksi, telemetri/
impedansmetri, elektriksel aksiyon potansiyalleri intraoperatif yapılan
ölçümlerdir. Bu testler ile elektrodun yerleşimi hakkında cerraha bilgi verilir.
Uygun ölçüm alınmadığı durumda cerrah elektrodun yerleşim yerini kontrol
etmeli gerekirse yenilemelidir.
4.

Postoperatif Değerlendirme

Yara yeri iyileşmesi sonrasında dış parça takılarak çocuk ilk sesleri duymaya
başlar. Genellikle cerrahiden 1 hafta sonra dış parça takılıp aktive edilir.
Telemetri ve impedansmetri ölçümleri yapılarak elektrot dizini kontrol edilir.
Açık devre veya kısa devre yapan elektrotlar varsa tespit edilir ve kapatılır.
Bundan sonra Aksiyon Potansiyelleri ölçümü yapılır ve işitme sinirin(n.
cochlearis) oluşturduğu cevap kaydedilir.
Bu ölçümlerden sonra konuşma işlemcisi programlanır. Programlamada
firmalarin kendilerine ait özel yazılımları kullanılır. Her bir elektrot için
kişiye özel T (eşik seviye) ve C (en rahat duyulabilen ) seviyeleri belirlenir.
Hastanın seslere olan tepkisi değerlendirilip program bitirilir. Aileye takiplerde
dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verilip ilk program sonlandırılır.
Koklear implant hastalarının ilk aktivasyondan sonraki işitsel rehabilitasyon
süreci çok önemlidir (3).İşitsel becerilerinin gelişimi odyolog tarafından yakın
takip edilmeli, gerekirse rehabilitasyon süreci daha sık aralıklarla yapılmalıdır.
Programlama takibi çocuklarda 1.ay, 3.ay, 6.ay, 9.ay ve 12.ayda yapılmalıdır.
Erişkinlerde ise 1.ay, 3.ay, 6.ay ve 12.ayda yapılmalıdır. Sonrasında 6 ayda bir
yapılmalıdır.
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5.

Koklear İmplant Başarısını Etkileyen Faktörler

Koklear implant adayı olan hastalarda ameliyat başarısını ve dil bilişsel gelişimini
etkileyen birtakım faktörler vardır. İmplant yaşı, iç kulak anomalisi varlığı, işitme
kaybı süresi, ek hastalık olması, aile desteği gibi faktörler en önemli faktörlerdir
(4). 0-2 yaş arası çok önemli olup bu dönemde yapılan ameliyatlar çok daha
fazla yarar sağlar (5). Ülkemizde Koklear implant endikasyonu olan çocuk
hastaların ameliyat maliyetleri yaşı 12.aydan büyüklerde genel sağlık sigortası
tarafından karşılanmaktadır. Koklear implant cerrahisi ne kadar erken yaşta
yapılırsa başarı şansı o kadar yüksektir (6). İç kulak anomalisi olan hastaların
koklear implanttan yarar görmesi normal kulaklara göre daha düşüktür. Ailenin
ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine destek vermesi başarı şansını artıran
faktördür (7).
6.

Sonuç

Koklear implant cerrahisi tecrübeli KBB uzmanı, odyolog, radyolog, dil ve
konuşma terapistinin ve psikoloğun olduğu kliniklerde multidisipliner yaklaşımla
hastanın değerlendirildiği, hassasiyet gerektiren cerrahi bir işlemdir. Hastaların
doğru değerlendirilip, kısa süre içerinde cerrahi işlemin yapılarak hastanın
işitme işlevini geri kazandırmak gerekir. İşitme işlevini kazanan hastaların ciddi
rehabilitasyon süreçlerinden sonra dil ve konuşma işlevi kazanarak topluma
uyum sağlaması ve yaşam kalitesi artırılması hedeflenmelidir.
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1.

Giriş

G

iyilebilir teknoloji, toplumumuzda yaygın olarak benimsenmiş ve
günlük hayatın birçok alanında roller üstlenmiştir. Günden güne daha
popüler hale gelen giyilebilir teknolojiler, artık günlük hayatımızın
vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalar
giyilebilir teknolojilerle yaşamın daha güvenli, daha kolay, daha sağlıklı
olabileceğini ortaya koymaktadır. Giyilebilir teknolojiler, bilginin kullanıcıya
sorunsuz bir şekilde akacağı ve tıbbi koşulların uzaktan izlenebileceği, çevrimiçi
verilere anında erişilebileceği bir imkan sağlayarak sağlık alanında yeni bir
çığır açacak gibi gözükmektedir. Giyilebilir teknolojiler; genellikle, giyilebilir
bilgisayarlar, akıllı giyim ve cihazlar, giyilebilirmalzemeler gibi terimlerle ifade
edilmektedir. Bir başka tanımla, giyilebilir teknolojiler, insanlar tarafından
giyilebilecek mekanik ve teknolojik cihazlardır. Giyilebilir teknolojiler, üste
giyilen teknolojik aletlerin genel adı olmakla birlikte; burada belirgin bir ayrım
bulunmaktadır. Bir ürüne “giyilebilir teknoloji” denilmesi için, ürünün akıllı
sensörlerden gelen bilgileri akıllı telefona kablosuz bağlantılar ile aktarması
gerekmektedir. Bu cihazlar saatler, gözlükler, bileklik veya mücevher parçaları
gibi birçok farklı biçimde olabilmektedir. Giyilebilir teknolojiler, internetin
gelişmesiyle hızlı bir şekilde büyüyen ve önümüzdeki yıllarda da toplumsal
etkilerinin hızla yayılması beklenen teknolojik bir gelişimdir. Bu teknolojiler,
mikroçipler, sensörler ve kablosuz iletişim yetenekleri ile donatılmış ağa bağlı
akıllı cihazlar olarak da ifade edilebilir.
141
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21. yüzyıla girilmesi ile teknolojik gelişmeler logartimik olarak artmış ve
son zamanlarda, elektronik çiplerin, GPS sistemlerinin, Wi-Fi sistemlerinin,
internetin, bilgisayarların ve sensörlerin geliştirilmesinin yanı sıra nano
teknolojideki ilerlemelerin gerçekleşmesiyle devrimsel değişiklikler tüm
dünyayı benzeri görülmemiş bir oranda dönüştürmeye başlamıştır.Giyilebilir
teknolojiler de, bu sürekli olarak gelişen teknolojik gelişmelerin evrimleşen en
önemli alanlarından biri olmuştur (1).
Giyilebilir cihazların potansiyel faydaları çok çeşitlidir. Bunların en
önemli faydaları kuşkusuz toplum sağlığına kazandırdıklarıdır. Giyilebilir
cihazlar bilginin doğruluğunu artırabilir, prosedürleri düzene sokabilir ve bu
şekilde profesyonel sağlık uygulayıcılarının hastaları daha sağlıklı değerlendirip
daha doğru kararlar vermesine ve böylelikle erken teşhis ve tedavi olasılıklarını
arttırmaya vesile olmaktadır.
Giyilebilir cihazlar , aktiviteleri ve egzersizi takip etmek ve genellikle
vücuttan bilgi toplamak için kullanılmaktadır. Spor giyim üreticisi Nike,
sağlık ve fitness şirketi Fitbit ve bilgisayar devi Microsoft gibi çeşitli firmalar
tarafından geliştirilen teknolojiler, çeşitli vücut bölümlerinin hareketini ölçmekte
ve kullanıcının fiziksel aktivite seviyesi, kalp atış hızı, uyku alışkanlıkları
vb. hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgiler kullanıcının sağlık ve zindelik
hedeflerine rehberlik etmek veya kullanıcıya belirli bir spor veya egzersizde
koçluk ipuçları sağlamak için kullanılabilmektedir. Bu tür cihazlardaki fizyolojik
sensörler, vücut hareketleri ve aktiviteleri hakkında daha fazla ayrıntı ekleyerek
fiziksel performansın daha spesifik olarak algılanmasını sağlamaktadır. Ayrıca
bu cihazlardaki fizyolojik algılama, gelişmekte olan bir durumu izlemek veya
iyileşmeye yardımcı olmak veya bir kişinin duygusal durumu hakkında bilgi
sahibi olmak gibi tıbbi amaçlar için de faydalanılabileceğini göstermektedir (2).
2.

Giyilebilir Teknoloji Ürünleri

Hareketsiz yaşam tarzından doğan; obezite, diyabet ve hipertansiyon
hastalıklarının artmasına bağlı olarak gelişen giyilebilir teknoloji sektörü,
insanların daha bilinçli olma yolunda gelişim kazanması için son teknolojiyi
kullanarak ürünler geliştiriyor. Bu ürünler akıllı saatler, akıllı giysiler, akıllı
ayakkabılar, başa takılan ekranlar, akıllı bileklikler, akıllı takılar, akıllı gözlükler
ve vücuda yerleştirilen bilgisayarlar olarak kullanılmaktadır. Giyilebilir teknoloji
ürünleri; baş, göz, kol, bacak- ayak, kulak, gövde, bilek ve diğer ürünler olarak
da kategorilere ayrılmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Vücut Üzerindeki Konumlarına Göre Giyilebilir Teknoloji Ürünleri
3.

Giyilebilir Dijital Sağlık Cihazları ve Sağlık Alanına Kazandırdıkları

Giyilebilir dijital sağlık cihazları son zamanların gelişen teknolojisi ile birlikte
covid-19 pandemisinin de etkisi ile yaşamımıza daha fazla girmeye başladı.
Sağlık sektöründeki bu teknolojik gelişmeler hasta –doktor-hastane sürecini
farklı bir evreye soktu ve bu giyilebilir cihazlar, sağlık hizmetlerini günlük
hayata daha fazla bağlamaya başladı.
Bu cihazların kullanımı daha yaygın hale geldikçe, toplu olarak “giyilebilir
ürünler” olarak adlandırılan akıllı bileklikler, saatler, yüzükler ve yamalardaki
teknoloji, kullanıcıların yaşamlarının birçok yönünü her zamankinden daha
doğru ve incelikli bir şekilde ölçmeye olanak sağlıyor. Örneğin bir Apple Watch,
günde milyonlarca veri noktası toplar. Bu teknoloji ile birlikte insanlar kendi
“içlerini” daha önce mümkün olmayan şekillerde görüyor ve öğrendiklerini
hayata geçirmek için yeni yollar buluyorlar. Bu cihazların sağlık ve yaşam tarzı
üzerindeki etkisi muhtemelen derin olacaktır (3).
Artan bir hızla 2021 yılına kadar bu sektöre dünya çapında 29 milyar
dolar harcandı ve bu miktar - spor malzemelerine harcanan miktarın yarısından
fazlası idi. Amerika’da akıllı saatler, eski cep telefonları kadar fazla kullanılıyor.
Toplumlarının ve ekonomilerin insanlara hasta olduklarında bakan kısımları
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ile onların sağlıklı kalmasına yardımcı olan kısımları arasında sürekli bir
boşluk durumu bılunmaktadır. Giyilebilir cihazlar ve sağladıkları teknolojiler,
bu ayrımı iki şekilde kapatmaya başlıyor. Bir yandan, gece kalp atış hızı gibi
şeylere ilk kez göz kulak olan insanlarla, hayatı daha tıbbi hale getiriyorlar. Öte
yandan, klinisyenler tarafından sağlanan tıbbi tedavi ile hastaların sağlıklarını
iyileştirmek için yaptıkları arasındaki sorumluluk dengesinde bir değişim
başlatıyorlar (4).
Covid-19 salgını bu süreci daha da hızlandırdı. Giyilebilir cihazlar daha
fazla insanın hayatına girdi ve yeni roller üstlendi. Spor salonları kapalıyken,
egzersiz açık havada değişti ve birçok insan ne kadar yürüdüklerini, koştuklarını
ve pedal çevirdiklerini takip etmek için ilk kez onları satın aldı. Paralel bir eğilim,
birçok tüketicinin bu cihazları yalnızca aktivite seviyelerini değil, sağlıklarının
belirli alanlarını takip ettiğini görmeye başlamasıydı. Covid’den önce giyilebilir
cihazlar, genellikle “tek kullanımlık” diyebileceğimiz türden muameleye maruz
kalırdı. İnsanlar hiçbir sebep göstermeden satın alır, kısa süreliğine giyer ve
çekmeceye koyardı. Bu tür cihazlar için pazarın nasıl veya gerçekten olgunlaşıp
olgunlaşmayacağı belli değildi. Pandemi bunu değiştirdi çünkü birçok insan
sağlık nedenleriyle evde izlenmek zorunda kaldı. doktorlar, akrabalarının
sağlıklarını takip etmek ve herhangi bir sorun olduğunda uyarı göndermek için
satın aldıkları akıllı saatlerle daha fazla yaşlı hasta görmeye başladı.
Tüm bunlara, insanların, teknolojinin yaşamlarını izlemeye ve yönetmeye
daha çok alışması yardımcı olmaktadır. Danimarka’daki araştırmacılar
tarafından, sağlıklı insanları ve çeşitli sağlık koşullarına sahip kişileri içeren
120’den fazla kişisel aktivite izleyici araştırmasının bir araya getirilmesi,
cihazları takmanın insanları daha fazla hareket ettirdiği sonucuna varmıştır. Bu
araştırmada bu cihazı takanların ortalama günde yaklaşık 1.200 adım (yaklaşık
800 metre veya yarım mil), haftada 49 dakika daha yoğun egzersiz ve günde
10 dakika daha az hareketsiz zaman katkısı olmuştur. Ancak fiziksel aktivite o
kadar önemlidir ki, küçük değişiklikler bile çok önemli olabilir. İnsanları 4-10
yıl boyunca takip eden araştırmalar, adımları günde fazladan 1.000 artırmanın
ölüm oranını %6 ile %36 arasında azalttığını ve en büyük etkinin en hareketsiz
olanlar arasında olduğunu tespit etmiştir (5).
Bu tür sonuçlar, bazı Amerikan sağlık sigortacılarını, müşterilerine fitness
takip cihazları ve akıllı saatler vermeye ikna etmştir. En büyüklerinden biri olan
UnitedHealthcare, giyilebilir cihaz alanların %59’unun en az altı ay boyunca
egzersiz yaptığını ifade etmektedir.
Bu gelişmeler doktorların, giyilebilir cihazların hastalarına daha iyi
bakmalarına yardımcı olabileceği fikrine ısınmasına vesile olmaktadır Örneğin,
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hastalara daha iyi uyuyup uyumadıklarını sormak yerine, doktorlar giyilebilir
bir cihazdan bir çizelgeye bakabilme , hastadan daha fazla bilgi vermeyi
sağlayabiliyor. Yurtdışında milyonlarca hastayla ilgilenen birkaç hastane grubu,
giyilebilir cihazları klinik bakımın kusursuz bir parçası haline getiren sistemler
kurmaya başlamıştır. Bu dijital sağlık çalışması, bu yeni araçların geleneksel
ilaçlar ve tıbbi cihazların yanı sıra nasıl tamamen yeni bir terapötik modalite
haline geldiğini değerlendirmek için dört alandaki (yenilik, kanıt, düzenleme ve
benimseme) eğilimlerin bilimsel olarak analizini gerektirir.
Pazar analistleri, önümüzdeki beş yıl içinde giyilebilir ürün pazarının
iki kategoriye ayrılacağını tahmin ediyor: daha fazla özen ve doğrulukla takip
edilmesi gereken kronik rahatsızlıkları olan kişiler için düzenleyiciler tarafından
onaylanmış tıbbi sınıf cihazlar ve sağlıklı insanlar için daha az karmaşık
özelliklere sahip cihazlar. Ayrıca önde gelen üreticilerin, çocuklar ve yaşlılar
gibi gruplar için giderek daha spesifik cihazlar sunması bekleniyor.
4.

Giyilebilir Cihazların Toplum Sağlığı Açısından Önemi

Giyilebilir cihazlar sağlık hizmetlerini farklı bir evreye sokmuştur. İnsanlar
günlük yaşamlarına devam ederken olayları dikkat çekmeden ölçen sensörler ve
algoritmalar daha karmaşık hale geliyor ve giyilebilir cihazları teşhis cihazlarına
dönüştürüyor. İnsanların bileklerinden gelen veri akışına dayanan yapay zeka
tabanlı uygulamalar,” öğle yemeğinde ne yemeleri veya ne zaman yürüyüşe
çıkmaları” gibi kişiselleştirilmiş tavsiyeler veriyor. Klinik kanıtlarla desteklenen
etkileşimli uygulamalar, tıpkı ilaçlar gibi her türlü rahatsızlığın tedavisi için
hastlara reçete ediliyor. Giyilebilir cihazlar ayrıca, insanların bir hastalığı veya
tedaviyi günlük yaşamlarında nasıl deneyimlediklerini göstererek, yeni ilaçlar
için hastalık gözetimi ve klinik deneyleri dönüştürüyor. İlk kez, bir bireyden
ziyade bir popülasyonun sıcaklığını veya nabzını ölçmeyi mümkün kılıyor.
Mobil sağlık uygulamaları ve giyilebilir sensörler dahil olmak üzere dijital
sağlık araçlarındaki yenilikler, sağlık koşullarının yönetimine yeni yaklaşımlar
sağlıyor. Ancak, mümkün kıldıkları dijital bakım geleneksel tıbbi tedavilerin
gölgesinde kalsa bile, giyilebilir cihazların faydalarının çok büyük olacağından
şüphe yok. Gelişmiş ülkelerde hastalık yükünün yaklaşık %80’i yaşam tarzı
faktörlerinden kaynaklanmaktadır. İlaçlar, insanların sadece %30-50’sinde
amaçlandığı gibi işlev görmektedir. Birçok hastalığın tedavisi bulunmamakta
veya kısmi olmaktadır. Bu cihazlar bir hastalığı gelişmeden tespit edebilirler. Bu
nedenle hastalığın oluşmadan ya da ilerlemeden tespiti toplum sağlığı açısından
merkezi bir rol üstlenmektedir. Yani bu cihazaların kullanım yaygınlığı koruyucu
sağlık hizmetlerinin yükünün çoğunu hafifletecektir. Klinik çalışmalar bu dijital
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sağlık hizmetlerinin günümüzde bir çok sağlık sorununun üstesinden gelmeye
büyük katkıları olacağına dair umutlar vermektedir (6).
5.

Sağlık Alanında En Yaygın Kullanımı Olan Giyilebilir Teknoloji
Ürünleri

a) Akıllı saatler
Akıllı saatler normal fonksiyonlarının haricinde günlük
pratikte sağlık alanında bir
çok yenilik getirmişlerdir.
Bu saatler ritmi algılayabilip bir rirtim bozukluğunu
kaydedip uyarı verebilmektedir. En sık artimiler
arasında görülen atrial fibrilasyon Britianya’da görülen
her yıl ortalama 100.000
strok vakasının yaklaşık dörtte birinden sorumludur. Ve bu vakaların çoğundan
hasta haberdar olmaz. Bu ritim bozukluğu önceden tespit edilip tedavi edildirse
bu vakaların çoğunun önüne geçilmiş olur. Fakat tüm toplumu atrial fibrilasyon
açısından taramak cost-efektif olmamaktadır. Akıllı saatler bu gibi ritim bozuklukluklarının erken teşhis ve tedavisine yardımcı olmaktadır ve bu da daha düşük
morbidite ve dolayısıyla daha düşük ekonomik yük manasına gelmektedir.
b)

Akıllı bileklikler

Akıllı bileklikler birçok şekil ve ölçüde piyasa giriş yaptılar. Genellikle bileklere
ve kemere takılırlar. Kişinin gün içinde adımlarını, kalp atışlarını ,yaktığı
kaloriyi ve egzersiz hareketliliğinin bir istatistiğini çıkarır.
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c) Akıllı spor saatler
Koşu, bisiklet binme, yüzme gibi aktiviteleri seven
kişiler için giyilebilir ürünlerin en başında yer
alırlar. Bu ürünlerin en önemli özelliği üzerinde
GPS bulunması, seçtiğiniz sporla ilgili size daha
detaylı bilgiler vermesidir.

d) Akıllı giysiler
Akıllı giysiler diğer giyilebilir
ürünlerden çok daha fazla
seçeneğe sahip olması onları
çok daha popüler yapmıştır.
Kişilerin vücut ısısından
tutunda kaldırdıkları ağırlığın
vücutta ki etkisine kadar bir
çok istatistiği toplayan bu
kıyafetler bir çok alanda çok
faydalı olacak gibi görünüyor.
e)

Akıllı takılar

Bu yüzüklerin içi elektronik ekipmanla doludur. Yeşil ışık, ışık yayan
diyotlar veya ledler olan bir çift dikdörtgen metalik lekeden gelir. Su damlası
büyüklüğünde üç kubbe şeklindeki tümsekler kırmızı ve kızılötesi ledler ve
bir çift fotodedektör içerir. Yedi sıcaklık sensörü, çok ince bir pil ve her türlü
hareketi algılayan minyatür bir 3 boyutlu ivme ölçer ile çevrilidirler. Vücut
sıcaklığını ve nabzı algılayarak anormal değişimlerde uyarı verirler.
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6.

Giyilebilir Teknoloji Ürünlerinin Sağlık Alanındaki Etkileri

Sağlık sektöründe giyilebilir teknoloji ürünleri, sağlık masraflarını düşürmekle
birlikte tedavi planlaması yapılırken doğru ve kişiselleştirilmiş hasta verilerini
toplama imkânı da sağladığı için verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi de
arttırmıştır. Bu nedenle ekonominin en önemli alanlarından biri olan sağlık
hizmetlerinde giyilebilir teknoloji ürünlerinin kullanımı dikkat çekici bir
şekilde artmaktadır. Pazar yapısı içerisinde diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık
sektöründe de birçok faktör büyümeyi yönlendirmektedir. Yeni teknolojilerin
güçlü bir şekilde birleşmesi, sağlık bilincinin artması, sağlık masraflarının
yükselmesi ve bireylerin yüz yüze iletişim yerine sanal ağları tercih eder duruma
gelmesi sağlık sektöründe giyilebilir teknoloji pazarını da canlandırmaktadır.
Herhangi bir hastalığın sürekli ve düzenli takip edilebilmesi, anlık müdahalelerin
yapılabilmesi, yetkili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi ve hatta ameliyatlar
sonrası iyileşme sürecinde katkıda bulunabilecek pek çok akıllı giyilebilir
teknoloji ürünlerinin unumu pazarda hızla devam etmekte ve yeni kullanım
alanları oluşmaktadır. Günümüz insanları kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alan,
sağlıklı yaşamaya ve hasta olmamaya özen gösteren, sağlık verilerini yanında
taşıyan, gerektiğinde hastalığıyla ilgili verileri sürekli kontrol altında tutan
proaktif bir yaklaşım sergilemektedir. Sonuç olarak insanlar giyilebilir teknoloji
ürünleri ve akıllı telefonlar aracılığıyla, sağlık durumu ile ilgili bilgileri uzaktan
takip edebilmekte, tıbbi verilerini mekândan bağımsız olarak internet aracılığı
ile doktoruna gönderebilmektedir. İlaç kullanımı, egzersiz ve diyet programına
uyum takibi uzaktan sağlanmaktadır.
Mobil tıbbın yükselişi, akıllı algılama gibi yeni teknolojilerin gelişmesi ve
kişiselleştirilmiş sağlık kavramlarının yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı giyilebilir
cihazlar alanı son yıllarda hızla gelişti. Bunlar arasında tıbbi giyilebilir cihazlar
en umut verici alanlardan biri haline geldi. Bu akıllı cihazlar, insanlara yalnızca
daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelerinde yardımcı olmakla kalmaz, aynı
zamanda fizyolojik parametreleri aktif olarak kaydederek ve metabolik durumu
izleyerek hastalık teşhisi ve tedavisi için sürekli bir sağlık hizmeti verisi akışı
sağlar. Bu nedenle giyilebilir tıbbi cihazlar, geleceğin mobil tıbbi pazarının
temel dayanağı olma potansiyeline sahiptir.
Giyilebilir cihazlar ve yapay zeka, sağlık hizmetlerini üç büyük şekilde
yeniden şekillendirmeye hazır görünüyor: erken teşhis, kişiselleştirilmiş tedavi
ve kronik hastalıkların yönetimi. Her biri maliyetleri düşürmeyi ve hayat
kurtarmayı vaat ediyor. Giyilebilir ürünler bizi takip etmede, değerlendirmede
gayet başarıdırlar. Akıllı telefonlar, akıllı yüzükler , fitness takipçileri ve hızla
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büyüyen elektronik olarak geliştirilmiş kayışlar, yamalar ve diğer “giyilebilir
cihazlar” 7500’den fazla fizyolojik ve davranışsal değişkeni kaydedebilir. Kalp
ritimlerini, vücut yağ oranını, terleme, sağlık, sıcaklık ve kas aktivitelerini,
sensörleriyle vücudunuza dokunarak veya GPS sitemleriyle hareketlerinizden
mesafeyi kat etme hızınızdan ölçüp raporlarlar. Erken teşhis, bu cihazların sağlık
alanına kattıkları en önde gelen faydalardan gibi gözükmektedir. Giyilebilir
cihazlar, çabucak fark edilmeyen, daha az ciddi hastalığa ve daha ucuz tedaviye
yol açan ince değişiklikleri tespit edebilir. Örneğin ; Sensörler, yaşlı bir kişinin
dengesinin zayıflamaya başlayıp başlamadığını ortaya çıkarabir. Erken evre
Parkinson’da insanların yürüyüş ve kol sallama değişikliklerini tespit edebilir,
egzersiz düşmelerini ve uzuv kırıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Psikiyatrik
tanı, akıllı telefon kullanım kalıplarını takip ederek, insanların ne gördüklerini
veya yazdıklarını izlemeden geliştirilebilir. Akıllı yüzük, bir kadının adet
döngüsünü tahmin ederek hamile kalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca gebeliği,
gebe kaldıktan sonraki bir haftadan daha kısa bir süre içinde tespit edebilir
(birçok kadın, hamile olduklarını anlamadan önce haftalarca içmeye veya sigara
içmeye devam eder) (7).
Hastalık yoktur, hasta vardır bireyselleştirilmiş söylemi bu cihazlarla
birlikte klinik sahada daha fazla kendine yer bulmaya başlamaktadır. Çoğu ilaç
hastaların sadece %30-50’sinde işe yarar. Bir kişide düzenli olarak muz yemek
kan şekerini düzenlerken; diğerinde, kan şekerini zamanla zarar verebilecek
seviyelere yükseltir. Algoritmalar, giyilebilir cihazlardan elde edilen verileri
kilo vermek, diyabeti kontrol etmek gibi hedeflenen durumlar için ısmarlama
reçetelere ve diyetlere dönüştürebilir. Yapılan çalışmalarda bu rejimlerin
uygulanabilirlik ve etki açısından daha etkili ve daha az sınırlayıcı olduğu ve
bu nedenle her duruma uyan tek tip rijit rejimlerden daha kolay takip edilebilir
olduğunu ortaya koymuştur. Doktorlar bir hastanın vücudunu her zaman gerçek
zamanlı olarak görebildiklerinde, daha iyi bakım sağlayabilirler.Yapılan bir
denemede, kalp yetmezliği hastalarının bu şekilde izlenmesi, mortaliteyi ve
hastanede geçirilen günleri üçte bir oranında azalttığı saptanmıştır (8).
Giyilebilir cihazlar kalp hızı ve ritmi de dahil olmak üzere çok sayıda
kardiyak indeksin invazif olmayan, ayaktan değerlendirmesini kolaylaştırırlar.
Kardiyak aritmilerin tanımlanması ve izlenmesinde bu cihazların yararları ve
eksiklikleri hakkında birçok çalışma rapor edilmiştir. Bu tüketici cihazlarının
hızlı alımı, büyük miktarda biyometrik veri üretme potansiyeline sahiptir.
Bu, alt klinik atriyal fibrilasyon gibi durumların optimal yönetimine ilişkin
bilgi boşluklarıyla birleştiğinde, gereksiz ve pahalı alt testlere neden olabilir.
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Klinisyen tarafından bu yeni ortaya çıkan alanın daha iyi anlaşılması hayati
önem taşımaktadır (9).
Aktivite ve fizyolojik izleyiciler, bireysel sağlığı izlemek için küresel
olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu verilere erişerek, gerçek zamanlı
ve coğrafi olarak rafine edilmiş influenza sürveyansını iyileştirmek mümkün
olabileceğini ve salgınlar sırasında influenza vakalarının daha fazla bulaşmasını
önlemek için zamanında salgın yanıt önlemleri almak için hayati öneme sahip
olabileceği gösterilmiştir (10).
Giyilebilir cihazlar, diyabet gibi kronik hastalıkların takip süreçlerindeki
yakın monitorizasyonundan dolay, bu hastalıkların morbiditesini dolayısıyla
ekonomik yükünü önemli ölçüde azalttığı saptanmıştır. İnsanların yaşam
tarzlarındaki değişikliklerle hastalıkların yaklaşık %80’i önlenebilir. Bu
cihazalar, insanların daha fazla hareket etmesini, daha iyi yemek yemesini
ve daha sağlıklı uyumasını sağlamak için kişisel bir antrenör gibi görev alıp
akıllı taktikler üretir. Örneğin kişinin günlük attığı adım veya egzersiz gibi
durumlarını algılayıp kişiyi günlük ulaşması gereken egzersiz miktarı için teşvik
etmeye yardımcı olur. Egzersizde küçük artışların bile insan sağlığı üzerine
etkileri kanıtlanmıştır: Günde 1.000 adım (0,7 km) eklemek, ne kadar hareketsiz
olduğumuza bağlı olarak ölüm oranını %6-36 oranında azaltır. Fiziksel aktivite
monitörü tabanlı müdahaleler güvenlidir ve fiziksel aktiviteyi ve orta ila şiddetli
fiziksel aktiviteyi etkili bir şekilde arttırdığı kanıtlanmıştır (11).
Sürekli izleme, kişisel bakım dengesini, doktorların kısa, ara sıra ofis
konsültasyonlarında yapabileceklerinden, hastaların her gün kendileri için
yapabilecekleri duruma kaydırır. Amerika’da, diyabetli hasta başına yılda
10.000-20.000 dolar ve ulusal olarak yılda yaklaşık 280 milyar dolar maliyeti
olmaktadır, bu da tüm devlet okulu bütçesinin yarısına tekabül etmektedir.
Giyilebilir cihazlarla bir diyabet kontrol uygulamasının, hasta başına maliyeti
1,400-5,000 dolar arasında azalttığı gösterilmiştir (5). Bu giyilebilir teknolojilerin
ticarileştirilmesi, bu cihazların sağlık hizmetlerine ve özellikle kanser tedavisine
de dahil edilmesine yönelik fırsatları gün ışığına çıkarmaya başlamıştır (6).
Ticari uyku teknolojileri uyku/uyanıklık durumlarını ölçerken uyku evreleme
sürelerine kıyasla daha düşük hata ve yanılma sergilemiştir. Bu da günümüzde
modern hayatın büyük sorunlarından biri olan uyku bozukluklarını tespit ve
takip etmede önemli bir gelecek vaat etmektedir (12).
Tüm bu faydaların ölçeği bu sektörde bu cihazların daha büyük pay
alabileceğini vaat ediyor. Giyilebilir cihazlar veri üreterek, inovasyona yol
açtıkça ne kadar geniş bir etki alanı olacağı netleşecek. Teknolojinin bu
alanlarda ilerlemesi bu olasığılığı büyük ölçüde mümkün kılmkatadır. 2020’de
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yaklaşık 200 milyon cihaz satışı olmuş ve 2026’da bunun iki katı kadar satılması
beklenmektedir. Belirli hastalıkları veya durumları tedavi etmek, önlemek veya
yönetmek için bir araç olarak yazılım içeren dijital terapötikler (DTx) ve dijital
bakım (DC) ürünleri ve araçları çoğalmaktadır ve şu anda yaklaşık 150 ürün dahil
olmak üzere 250’den fazla bu tür ürün tanımlanmıştır. Uygulamanın etkinliğine
ilişkin genel klinik kanıtlar, son beş yılda yayınlanan yaklaşık 1.500 dahil olmak
üzere 2007’den bu yana yayınlanan 2.000’den fazla çalışma ile artmaktadır. Her
dört Amerikalı’dan birinin giyilebilir bir cihazı bulunmaktadır. Akıllı telefonlar,
yenilikçiler için bir platform görevi görür. Bir veya iki yıl içinde, bileğimizdeki
cihaz kan şekerimizi, sıvı alımımızı ve ayrıca çeşitli iltihaplanma belirteçlerini,
böbrek ve karaciğer fonksiyonunuzu invaziv olmayan bir şekilde ölçebilir bunların tümü şu anda kan alınmasını gerektirmektedir. Giyilebilir cihazlar daha
fazla özellik kazandıkça, kullanıcıların bunlara olan ilgilerini kaybetmeleri ve
bunları bir çekmecenin arkasına itmeleri daha az olasıdır (13).
Her teknolojide olduğu gibi, giyilebilir cihazlar da endişeleri beraberinde
getirmektedir. Sağlık verileri değerlidir; sosyal kontrolle ilgilenen cihaz
üreticileri, sigortacılar veya hükümetler tarafından kötüye kullanılabilirler.
Teknoloji, yoksullara ve kaotik hayatlar sürenlere, yani ona en çok ihtiyaç
duyanlara ulaşamayabilir. Sağlık hizmeti sunumunun gelişen paradigmaları,
akıllı teknoloji uygulamasını daha iyi birleştirmek için mevcut verilerin ve
sonuç elde etme yapısının değiştirilmesini gerektirmektedir.
İnsanların bilgilerine ne olduğunu anlamaları ve kontrol etmeleri için veri
sahipliğini ve kullanımını daha şeffaf hale getirmek için kurallara ihtiyaç vardır.
Standartlar, geliştiricilere kullanılabilir cihazlar üretme konusunda rehberlik
edebilir. Hastaların verilerinin genellikle karmaşık olan tıbbi kayıt sistemlerine
bağlanması gerekir. Uygulayıcıların yeni teknolojinin nasıl kullanılacağına dair
tedavi protokollerine ihtiyacı var. Doktorlar, dijital tedaviler sunmak ve verileri
gözden geçirmek için ayrıca eğitilmelidir.Yine de bu teknolojide sıkıntılı olan
taraf bu sonuçları yorumlama aşamasıdır. Koşuyorken, maç yaparken veya
yemek yerken neler olduğunu anlamak ve sonuçlarını yorumlamak için bir çok
algoritma kullanan programlar gereklidir.İşte bunların nasıl yapıldığını bilen
programlar bu aletlerle birleştiğinde giyilebilen teknoloji hayatımızda çok daha
büyük bir rol oynayacaktır.
7.

Giyilebilir Cihazların Gelecekteki Yeri Nedir?

Teknolojik yenilikler günlük hayatımızın derinliklerine kadar uzanıyor ve
yükselen bir trendle, sağlığı yönetmek için akıllı giyilebilir cihazların kullanımını
destekliyor. COVID-19 pandemisi tarafından katalize edilen uzaktan, merkezi
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olmayan ve giderek daha fazla kişiselleştirilmiş hasta bakımı çağında bu
cihazların kullanım farkındalığı artmaktadır. Giyilebilir teknoloji ürünleri
arasında akıllı saatler, vücut sensörleri, akıllı gözlük, elektronik giyim eşyası,
mücevher ve kişisel video kayıt cihazları yer alır. Bu ürünler koruyucu giysi,
konum takibi, yaşam takibi, sağlık hizmetleri, giyilebilir web, spor performansı,
sağlık ve etkinlik izleme gibi amaçlarla kullanılır. Tasarlanan cihazların
giderek kompakt bir yapıya bürünmesi ve maliyetlerinin düşmesi gelecekte iş
dünyasının belirli süreçlerini değiştirebilir. Şu andaki süreçte giyilebilir teknoloji
ürünleri; kalp hızı, terleme, sıcaklık değişiklikleri, kas aktiviteleri ve vücut
yağ kompozisyonunu ölçebiliyor. İlerleyen zamanlarda vücut ile etkileşimde
bulunan sensör sayıları artırılarak vücuttaki her bir değişikliği ölçecek hale
gelebilir. Giyilebilir teknoloji ürünleri ile vücutta önemli değişiklikler yaratan
kan şekeri, böbrekten geçen mineral ve besinlerle alınan vitamin miktarı gibi
birçok konuda bilgi sahibi olabiliriz.
Bilim ve teknolojinin gelişmesi ve kişiselleştirilmiş sağlık kavramlarının
yaygınlaşması ile giyilebilir cihazların sağlık alanında daha büyük bir rol
oynayacağını ve insanların günlük yaşamlarına daha iyi entegre olacağı
tahmin ediliyor. Bununla birlikte, giyilebilir cihazların tıp alanındaki diğer
uygulamalarını keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
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1.

İ

Giriş

nternet kullanımı ve hızla gelişen dijital teknolojiler, özellikle son 20
yılda çocuk ve gençlerin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline
gelmiştir. Söz konusu dijital dönüşümün doğal bir sonucu olarak ortaya
çıkan problem alanlarından birisi de siber-zorbalık kavramıdır. Bir araştırma
konusu olarak siber-zorbalığa yönelik ilgi, terimin literatürde ilk kez kullanıldığı
2003 yılından bu yana her geçen gün artış göstermiş olsa da kavramın tanımı
ve sınırları hakkında ortak bir görüş halen oluşmuş değildir (1). Günümüzde
siber-zorbalık, çevrim içi ve elektronik ortamlardaki zorbalık davranışlarını
ve internet tacizini içeren bir dizi eylemi kapsayan bir şemsiye terim olarak
kullanımını sürdürmektedir.
Siber-zorbalık kavramının literatürde kendisine yer bulabilmesi, uzantıları
günümüzde de devam eden hararetli teorik tartışmalar ve uzun süreli gözlemlerin
sonucunda mümkün olmuştur. İlk yıllarda birçok araştırmacı, siber-zorbalığın
elektronik/dijital iletişim kanalları üzerinde gerçekleşmesi dışında alışılageldik
akran zorbalığı kavramıyla büyük ölçüde örtüştüğü gerekçesiyle kavramı
155
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şüpheyle karşılamış ve araştırmalarda ayrı bir antite olarak ele alınmasına karşı
çıkmıştır. Bunların bazıları, siber-zorbalığın geleneksel akran zorbalığının
hakaret, tehdit, dedikodu gibi temel öğelerini içerdiğine dikkat çekmekle
yetinmiş (2); diğerleri ise bir adım daha ileri giderek siber-zorbalığın art niyet,
güç dengesizliği ve tekrarlayıcılık temel ilkeleri üzerine kurulu olması itibarıyla
-teknik farklılıklar dışarıda bırakıldığında- alışılageldik akran zorbalığından
kavramsal olarak herhangi bir farkınının bulunmadığını savunmuştur (3). Ne var
ki ilerleyen yıllarda edinilen gözlem ve bulgular, siber-zorbalığın dijital medya
yoluyla uygulanması haricinde geleneksel okul zorbalığından ayrışan başka
bir çok karakteristik özelliğinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde
araştırmacıların büyük bir bölümü siber-zorbalığın yüz yüze zorbalığın bir
uzantısı olarak değil, gelişen teknolojiyle paralel olarak evrimini sürdüren,
karmaşık ve ayrı bir fenomen olarak ele alınması gerektiği konusunda hemfikirdir
(4). Siber-zorbalığı diğer zorbalık eylemlerinden farklı kılan belki de en önemli
özelliği, saldırının kimlik bilgileri gizlenerek/anonim şekilde uygulanmasına
olanak tanımasıdır. Zorbalığın içeriği, doğrudan taciz ya da tehdit etme, küçük
düşürücü/art niyetli içeriğin yayınlanması, dijital sistem saldırısında bulunma,
bireyin bir gruptan dışlanmasını sağlama, karalama maksadıyla o kişinin
kimliğine bürünme gibi yüz yüze zorbalık repertuarının belirgin şekilde dışına
taşan, çok çeşitli davranışları kapsayabilir.
Kowalski ve ark. tarafından yürütülen bir meta-analizde siber-zorbalıkla
ilgili tanımlamaların dört temel bileşen zemininde şekillendiğini öne
sürülmüştür (5). Buna göre siber-zorbalık, 1. amaçlı saldırgan davranışın, 2.
tekrarlayıcı şekilde, 3. aralarında güç dengesizliği olan bir fail ve mağdur
arasında, 4. elektronik teknolojilerin kullanımı yoluyla gerçekleştirilmesi
esasına dayanmaktadır. Bu bileşenler yüz yüze akran zorbalığının tanımı ile
büyük oranda örtüşmekle beraber, dijital dünyanın değişken sınırları söz konusu
olduğunda kavramsal belirsizlik kaçınılmaz hale gelmekte, bu da araştırmalara
referans oluşturacak operasyonel kriterlerin belirlenmesini güçleştirmektedir.
Gerçekten de, siber-zorbalık ve alışılageldik akran zorbalığı ile ilişkili
görünürde ortak kimi terimlerin, içerik ve kavramsal açıdan belirgin şekilde
farklılık gösterdiği dikkat çekmektedir. Örneğin siber-zorbalıkta tekrarlayıcılık,
zorbanın tek bir mesajının yüzlerce farklı kişiye eş zamanlı ulaşması ya da
bu tür bir mesajın mağdur tarafından defalarca okunmasına karşılık gelebilir.
Gerçek dünyada fiziksel ya da sosyal statü düzeyinde kendisini gösteren
güç dengesizliği, siber-ortam söz konusu olduğunda teknolojiyi kullanma
yetkinliği veya yaratılan korkunun şiddeti bağlamında kendini gösterebilir

Siber-zorbalik Ve Gençlerin Ruh Sağliği Üzerindeki Çok Boyutlu Etkileri: Güncel Bir Bakiş   157

(6). Kimi araştırmacılar, tekrarlayıcılık ve güç dengesizliğinin temel bileşenler
olduğunu kabul etmekle birlikte, anonimlik ve herkese açık olma gibi ayırt edici
özelliklerin sanal-zorbalığın anlaşılmasında öngörülenden çok daha fazla öneme
sahip olabileceğini öne sürmektedir (7). Öyle ki siber-alanda takma ad (rumuz)
kullanımı, kurbanların hissettikleri tehlike ve güvensizlik duygusunun büsbütün
artmasına yol açıyor görünmektedir. Benzer şekilde anonim etkileşim olanağı
da, gerçek dünyada doğrudan bir zorbalık eylemine kalkışması beklenmeyen
kişilerin önündeki sosyal/psikolojik engellerin kalkmasını sağlayarak siberzorbalık sergilemelerini kolaylaştırabilmektedir. Etkileşimin uzak mesafeden
gerçekleşmesi ve fiziksel temasın ortadan kalması ise, zorbanın mağdura
karşı empati duygusunun azalmasına veya bütünüyle ortadan kalkmasına yol
açabilmektedir. Tüm bunların ötesinde dijital medyanın sunduğu sınırsız bilgi
paylaşımı potansiyeli, aşağılayıcı/küçük düşürücü materyalin (fotoğraf, video,
mesaj vb.) geniş kitleler arasında hızla yayılmasına ve önü alınamaz bir toplu
siber-zorbalık hareketinin şekillenmesine zemin hazırlayabilmektedir.
2.

Araçlar ve dijital platformlar

Siber-zorbalıkla ilgili (özellikle ilk dönemlerdeki) kimi tanımlamalarda,
zorbalığın uygulanmasına aracılık eden elektronik cihazlar ve dijital ortamları
(sms, e-posta, sohbet odaları, internet siteleri, sosyal ağ platformları vb.)
listeleme çabasının gösterildiği dikkat çekmektedir (8). Ne var ki teknolojideki
ilerlemeler gerek elektronik cihazların kullanım alanları, gerekse dijital medya
platformlarının popülaritesinde hızlı değişimlerle kendisini göstermekte, bu
da sınırlayıcı bir çerçevede yapılan tanımlamaların geçerliğini kısa sürede
yitirmesine neden olmaktadır. Örneğin 2000’li yıllarda en çok rağbet gören
dijital sosyal ağ olma özelliğine sahip Facebook, günümüzde yerini büyük
oranda Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat gibi yeni platformlara bırakmış
durumdadır. Söz konusu platformların, hedef kitleleri ve kullanıcı profilleri
açısından da belirgin farklılıklar gösteriyor olması siber-zorbalığın farklı
mecralardaki değişken görünümlerinin anlaşılması açısından büyük öneme
sahiptir.
3.

Siber-zorbalığın farklı görünümleri

Siber-zorbalık farklı dijital platformlara yayılabileceği gibi çok çeşitli eylem
ve davranış kalıplarını da içerebilir. Bir çok araştırmacı, nitelikleri itibarıyla
birbirinden ayrışan siber-zorbalık eylemlerinin farklı kategoriler altında
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incelenmesini, kavramın anlaşılabilmesi açısından bir gereklilik olarak
görmektedir (9). Her ne kadar henüz yaygın bir kabul görmüş olmasalar da,
Willard (10) ve Chisholm (11) gibi yazarların sınıflandırmalarında yer bulan
temel kavramlara siber-zorbalık ile ilgili literatürde sıkça rastlamak mümkündür.
Bu kavramların bazılarına aşağıda kısaca yer verilmiştir:
·

·

·
·

·

·
·

·
·
·

4.

Çevrim içi atışma-dalaş (flaming): Genellikle herkese açık çevrim içi
gruplarda, taraflar arasında gerçekleşen kaba, aşağılayıcı, tehdit edici
mesajlaşmaları içerir.
Taciz (harassment): Belli bir kişiyi doğrudan hedef alan ve genellikle
kişisel iletişim kanalları üzerinden gönderilen tekrarlayıcı, uzun süreli
taciz mesajlarını içerir.
Karalama (denigration): Kişinin itibarını zedelemeye yönelik dedikodu
yayma, iftira içerikli paylaşımlarda bulunmayı vb. içerir.
Kimliğine bürünme (impersonation): Hedefteki kişinin kimliğine
bürünerek, onu kötü gösterme ya da ilişkilerini zedelemeye yönelik
davranışları tanımlar.
İfşa ve kandırma (outing and trickery): Özel bir ilişki kapsamında
paylaşılan mahrem bilgilerin, kişisel sırların, görüntü ya da ses kayıtlarının
herkese açık şekilde yayınlanmasını içerir.
Dışlama (exclusion): Çevrim içi bir etkinlikte, kişiyi kasıtlı olarak gruptan
ihraç etmeye karşılık gelir.
Siber-taciz (cyberstalking): Hedefteki kişide korku veya aşırı derecede
rahatsızlık duygusu yaratan tehdit içerikli mesajların sürekli olarak
gönderilmesidir.
Balık avı (catfishing): Sahte ve cezbedici bir kimlik kullanarak, insanlarla
ilişki kurma davranışlarını kapsar.
Köstebeklik (ratting): Hedefteki kişinin bilgisi olmadan cihazını kontrol
etme, hesap ve özel dosyalarına erişmeyi içerir.
Cinsel içerikli mesajlaşma (sexting): Müstehcen, cinsel içerikli görüntü
ve mesaj paylaşımını içerir.
Yaygınlık ve kültürler arası farklılıklar

Siber-zorbalıkla ilgili literatürün önemli bir kısmı, ortaokul-lise dönemindeki
ergen popülasyonlar üzerindeki araştırmalardan oluşmaktadır. Ne var ki
teknolojinin hızlı ilerleyişi ile birlikte, git gide daha küçük yaş grubundaki
çocuklar da siber-zorbalığın etki alanına girmektedir. Bu bakıma, siber-
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zorbalıkla ilgili eğilimlerin, geleneksel akran zorbalığı kavramına benzer
şekilde, ilkokuldan başlayıp lise yıllarına dek süreklilik gösteren bir davranış
örüntüsünü yansıttığını söylemek mümkündür.
Çocuklar üzerindeki veriler görece kısıtlı olmakla birlikte, farklı ülkelerdeki
araştırma bulgularının oldukça değişken olduğu dikkat çekmektedir (6). Kuzey
Amerika örneklemleri üzerinde yürütülen araştırmalar, 3-5. sınıf öğrencileri
arasında siber-zorbalık maruziyetinin %18’e ulaştığına işaret etmektedir (12).
Birleşik Krallık ve İtalya’da, 7-11 yaş grubunda siber-zorbalığa maruziyet
oranları her iki ülke için %21 olarak bildirilmiştir (13, 14). Türkiye’de ise 8-11
yaş grubunda siber zorbalığa maruziyet ve zorbalık uygulama oranları sırasıyla
%27 ve %18 olarak bulunmuştur (15). İlkokul çağındaki çocuklarda siberzorbalığın en sık gerçekleştiği alan, çevrim içi oyunlar olarak gözükmektedir
(6).
İlkokul çağından ortaokul/liseye geçişle birlikte öğrenciler akıllı telefon
gibi cihazlara daha yaygın olarak erişim sağlayabilmekte, bununla paralel olarak
sosyal medya kullanımı ve mesajlaşma gibi dijital iletişim olanaklarına da
kavuşmaktadır. Bu durum, siber-zorbalığın uygulandığı ortamlar ve niteliğindeki
değişimlerin yanı sıra, sıklığında artışı da beraberinde getirmektedir. Siberzorbalık eyleminde en sık hedef alınan konular arasında bireylerin fiziksel
görünümleri, zekaları, akademik başarıları, etnik özellikleri, cinsiyet ve cinsel
davranışları yer almaktadır. Mishna ve ark. ortaokul ve lise öğrencilerinde
siber-zorbalık maruziyeti ve uygulama oranlarını sırasıyla %50 ve %33 olarak
bildirmiştir (16). Bir başka araştırmada, ortaokul öğrencilerinin %77’sinin
cep telefonları, %75’inin mesajlaşma, %46’sının sosyal ağ siteleri, %28’inin
e-posta, %12’sinin sohbet odalarında yazışma yoluyla siber-zorbalığa maruz
kaldığı ortaya konmuştur. Zorba-mağdur arasındaki ilişkiler incelendiğinde,
zorbalık eylemi sergileyen kişiler arasında en sık sınıf arkadaşlarının (%56),
diğer çevrelerden arkadaşların (%50 civarı), eski romantik partnerlerin (%36)
ve yabancıların (%27) yer aldığı gözlemlenmiştir (17). Ortaokul öğrencileri
üzerindeki araştırmalara yönelik bir meta-analizde ise siber-zorbalığa maruziyet
oranının %15 civarında olduğu belirlenmiştir (18).
Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği (COST) kapsamında yürütülen çok
uluslu bir araştırma, siber-zorbalığın Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan
öğrenciler arasındaki yaygınlığını ve ayırıcı özelliklerini incelemiştir (19).
Araştırmanın bulguları, ülkeler arasında siber-zorbalığın tanımı ve kullanılan
terminoloji (siber-taciz, internet yoluyla taciz, sanal zorbalık vb.) arasında
belirgin farklılıklar olduğuna işaret etmektedir. Siber-zorbalığın temel özellikleri
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(tekrarlayıcılık, kasıtlılık, anonimlik, güç dengesizliği, özel ya da herkese açık
olma) açısından bakıldığında güç dengesizliği, kasıtlılık ve anonimlik, tüm
ülkelerde kavramın ortak bileşenleri olarak öne çıkmaktadır. Öte yandan, bu
bileşenlere atfedilen önemin de toplumlar arasında değişkenlik gösterdiği,
örneğin kasıtlılık ve anonimliğin Almanya ve İtalya’da diğer ülkelerden daha az
önemsendiği bildirilmiştir (20). Son olarak siber zorbalığın algılanan şiddetinin
de toplumlar arasında da farklılık göstermesi olasıdır. Dört farklı ülkedeki
ortaokul/lise öğrencileriyle yapılan bir çalışmada, İtalyan öğrencilerin, anonim
çevrim içi saldırıları, Almanya, Türkiye ve Estonya’daki katılımcılara kıyasla
daha az şiddetli algıladıkları bulunmuştur (21).
5.

Risk faktörleri ve koruyucu faktörler

Gençlerde siber-zorbalığa dahil olma riskini arttıran faktörlerin tanımlanması,
birçok araştırmada farklı yönleriyle ele alınmış kritik bir inceleme konusudur.
Bu faktörler, genel hatlarıyla şu temel başlıklar altında sınıflandırılabilir: 1.
sosyodemografik (yaş, cinsiyet vb.), 2. psikolojik (özgüven, sosyal anksiyete vb.),
3. akademik (okul başarısı, yüz yüze zorbalık maruziyeti, okul yaşamı vb.), 4.
ailesel (ebeveyn kontrolü, aile içi ilişkiler vb.) ve 5. teknolojik (internet kullanım
sıklığı, riskli davranışlar vb.) (22).
Genel olarak ele alındığında, erkek cinsiyet, yüksek sıklıkta teknoloji
kullanımı, riskli çevrim içi alışkanlıklar, madde kullanımı, suç eğilimi, sorunlu
ebeveyn ilişkileri, düşük özgüven, akranlar arası sorunlu ilişkiler, yüksek
saldırganlık eğilimi, düşük okul başarısı, depresif duygudurum, sorunlu davranış
paterni vb. siber-zorbalık sergileme riskini arttıran başlıca faktörler olarak
tanımlamıştır (5, 23, 24). Benzer şekilde, okul zorbalığı sergileme öyküsü,
öfkelilik, akran reddi, ebeveynin internet kullanımı üzerinde denetiminin düşük
olması ve okul ortamına yönelik olumsuz algı da artmış siber zorbalık riskiyle
ilişkili bulunmuştur (25, 26).
Öte yandan araştırma bulguları, kadın cinsiyet, internette fazla vakit
harcama, riskli çevrim içi davranışlar (şifrelerini paylaşmak, kimliğini ifşa etmek
vb.), yalnızlık, düşük özgüven, akranlar arası düşük popülarite, okul zorbalığına
maruz kalma ve depresyon varlığının gençlerde siber-zorbalık maruziyeti riskini
arttıran faktörler arasında yer aldığında işaret etmektedir (22, 23, 25). Yaygın
olarak bildirilen bir diğer risk faktörü olan sosyal anksiyetenin siber-zorbalıkla
ilişkisi olasılıkla çok boyutludur (27). Genç bireyin başkaları tarafından nasıl
algılandığı konusundaki yoğun endişesi nedeniyle siber-zorbalık açısından
daha kırılgan hale gelmesi, bu ilişkiye katkı sağlayan mekanizmalardan birisi
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olabilir. İnternette fazla miktarda vakit geçirmek genel olarak siber-zorbalığa
dahil olmak açısından iyi tanımlanmış bir risk faktörü olmakla birlikte, yapılan
çalışmalar bu ilişkide süreden ziyade dijital platformların niteliğinin önemli
olabileceğini göstermektedir. Öyle ki harcanan süre sabit tutulduğunda, sosyal
medya hesabına sahip olmak, sohbet odalarında vakit geçirmek ve/veya aşırı
uçlarda/radikal yayın yapan internet sitelerinde gezinmek, çevrim içi oyunlara
kıyasla belirgin şekilde yüksek riskle ilişkilendirilmiştir (28).
Siber-zorbalığın farklı yaş gruplarındaki görünümleri ve cinsiyetlere göre
dağılımları da çeşitli farklılıklar göstermektedir. Cinsiyet ve yaşın bir arada ele
alındığı bir meta-analizde erkeklerin genel olarak kızlardan daha fazla siber
zorbalık sergiledikleri ortaya konmuştur (29). Öte yandan daha küçük yaş
grupları söz konusu olduğunda, kızların siber-zorbalığa dahil olma oranlarının
erkeklerden daha yüksek olduğu, geç ergenlik ve erken erişkinlik döneminde ise
erkeklerin daha fazla siber-zorbalık uyguladıkları bildirilmiştir. 10-14 yaş arası
Türk öğrenciler üzerinde yürütülen bir araştırmada, yaş ve cinsiyetin beraberce
siber-zorbalık uygulama ile ilişkili bulunduğu, ancak siber zorbalığa maruziyetin
her iki değişkenden bağımsız olduğu bildirilmiştir (30). Norveç’te yürütülen
yakın zamanlı bir araştırmada ise, siber-zorbalık yaşantısının kız öğrencilerin
ruhsal esenlikleri üzerindeki olumsuz etkisinin erkeklere kıyasla daha şiddetli
olabileceği saptanmıştır (31).
Araştırma bulguları, ilginç şekilde, siber-zorbalık uygulama ve siberzorbalığa maruziyet riski arasında, en azından belli koşullarda, karşılıklı bir ilişki
olabileceğine işaret etmektedir. Öyle ki, bu iki rolün gösterdiği yaygın birliktelik,
kimi araştırmalarda “siber-zorba-mağdur” ismiyle ayrı bir kategori olarak ele
alınmış; bu grupta yer alan bireylerin siber-zorba ve siber-mağdurlardan farklılık
gösteren bir takım ayırt edici özelliklere sahip olabileceği öne sürülmüştür
(32). Siber-zorba-mağdurların söz konusu özelliklerinin saptanmasına yönelik
bir meta-analizde kültürel faktörlerin aracı rol oynayabileceği, ek olarak bu
grupta yer alan kişilerin büyük oranda düzensiz aile ilişkilerine sahip ergenlik
dönemindeki kızlardan oluştuğu bildirilmiştir (33). İspanya’da öğrenciler
üzerinde yürütülen bir araştırmada olumsuz aile iklimi, aile içi iletişimin düşük
olması ve aile içi çatışma siber-zorbalık deneyimi açısından yordayıcı faktörler
olarak bildirilmiştir (34).
Siber-zorbalığa dahil olma ve/veya bu deneyimin olumsuz psikososyal
sonuçları açısından koruyucu faktörlerin tanımlanmasına yönelik araştırmaların
bulguları genel olarak tutarlıdır. Ebeveyn kontrolü, okul ortamı ve güvenliği,
algılanan sosyal destek ve sosyal zeka siber-zorbalığa dahil olma açısından
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koruyucu faktörler olarak tanımlanmıştır (5). İsveç’te yürütülen bir araştırmada,
aile ve öğretmenleriyle ilişkili algılanan sosyal destek düzeyleri yüksek olan
siber-zorbalık mağduru öğrencilerde depresyon ve anksiyete riskinin daha düşük
olduğu, yine bu öğrencilerin daha yüksek ruhsal esenliğe sahip oldukları ortaya
konmuştur (35). Quintana ve ark. ise “affedicilik” skorları yüksek olan siberzorbalık mağdurlarının ilerleyen dönemlerde siber-zorbalıkla ilişkili saldırgan
eylemler sergileme riskinin daha düşük olduğunu bildirmiştir (36). Her ne kadar
yukarıda değinilen ve benzer kapsamdaki bir çok çalışmada siber-zorbalık
açısından risk yaratan durumlar ve koruyucu etmenlere ilişkin çok sayıda bilgi
edinilmiş olsa da, söz konusu araştırmaların önemli bir kısmında kavramsal ve
teorik açıdan ortak bir çerçevenin olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.
6.

Siber-zorbalığın sonuçları

Siber-zorbalık, çoğu durumda sosyal bir yapının doğal eğilimi olarak varlığını
sürdürmektedir. Akranlar arasındaki etkileşim, siber-zorbalık sergileyeni
cesaretlendiren, zorbalığa maruz kalanın ise daha fazla hedef alınmasını mümkün
kılan bir takım gizli dinamiklere sahip olabilir. Bu dinamikler, söz konusu
davranışların tekrarlayıcı bir hal alması ve etkilerinin uzun zamana yayılmasında
önemli bir role sahiptir. Üstelik alışılageldik akran zorbalığından farklı olarak,
siber-zorbalık eylemine konu edilen materyalin siber-ortamda süresiz şekilde
varlığını sürdürmesi mümkündür. Söz konusu “dijital ayak izi”, kısa sürede
unutulup giden geleneksel zorbalık eylemlerinin aksine, kişinin itibarını
yaşamının ilerleyen yıllarında da olumsuz yönde etkileyebilme potansiyeline
sahiptir. Bu izler kimi durumlarda yetişkin yaşamına taşınabilmekte, bireyin
ilişkilerinden iş başvurularına uzanan farklı bağlamlarda zorluklar yaşamasına
yol açabilmektedir (37).
Siber-zorbalığın kapsamı, kültürler, cinsiyetler ve yaş grupları arasında
belirgin farklılıklar göstermesine karşın, bireyin fiziksel ve ruhsal sağlık
üzerinde yarattığı olumsuz etkilere yönelik araştırma bulguları büyük oranda
örtüşmektedir. Bir arada değerlendirildiğinde siber-zorbalık deneyiminin
uzun vadeli olumsuz sonuçları arasında yüksek kaygı, depresyon, düşük
özgüven, yalnızlık, intihar düşünceleri, davranış sorunları, akran reddi ve
sosyal izolasyon, yoğun sigara ve alkol kullanımı, baş ve mide ağrıları gibi
psikosomatik semptomlar, okulda güvensizlik hissi ve düşük akademik
performans sayılabilir. Ek olarak bu kişilerin genç yetişkinlik döneminde daha
fazla suç işleme, silah taşıma ve/veya şiddete başvurma eğilimi sergilediği
görülmektedir (38).
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Siber-zorbalığa tanıklık eden öğrenciler arasında da öfke, suçluluk, korku,
güçsüzlük ve zorbalığa uğrayan öğrenciye yönelik üzüntü gibi duygular sıklıkla
bildirilmiştir. Kimi zaman, gözlemcilerin duyguları zorbalığa uğrayanlarla
birebir örtüşebilir. Zorbalığa tanıklık edenlerin duygusal tepkileri, benzer
davranışların gelecekte kendilerine yönelebileceği konusunda endişeyi ve/veya
duruma müdahale edemedikleri için suçluluk hissini içerebilir (37). Aşağıda
gerek fail, gerekse mağdur rolünde siber-zorbalık deneyiminin çok yönlü
sonuçlarına yönelik araştırma bulgularına, farklı başlıklar altında yer verilmiştir.
6.1. Psikolojik esenlik üzerindeki genel olumsuz etkiler
Çok sayıda araştırma, siber-zorbalık deneyimlerinin gençlerin psikolojik
esenliği üzerinde çok boyutlu olumsuz etkiler yarattığına işaret etmektedir (38).
Japonya’da yürütülen bir çalışmada, siber-zorbalığa maruz kalan gençlerin
ruhsal esenlik düzeylerinin, maruziyeti olmayanlara kıyasla daha düşük olduğu
bildirilmiştir (39). Fransa’da yürütülen bir başka araştırma, siber-zorbalık
mağdurlarının psikolojik sıkıntı düzeylerinin, bu tür bir olaya karışmamış
gençlere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olduğunu, öte yandan siberzorbalıkla ilişkili sıkıntının yüz yüze okul zorbalığı maruziyeti kadar yüksek
olmadığını ortaya koymuştur (40). Hollanda’da ergenler üzerinde yürütülen iki
yıllık bir izlem çalışmasında ise siber-zorbalığa maruz kalan kız öğrencilerin
ruhsal sorun yaşama riskinin arttığı, erkeklerde ise bu ilişkinin daha belirsiz
olduğu ortaya konmuş; bu sonuçlar cinsiyetin siber-zorbalık ve ruhsal esenlik
arasındaki ilişkide bir aracı faktör olarak rol oynadığı şeklinde yorumlanmıştır
(41). Siber-zorbalık, günlük aktiviteleri sürdürme ve genel sağlık açısından uyum
bozucu davranışlarla da ilişkili bulunmuştur. Siber-zorbalık maruziyeti olan
gençlerin daha fazla bedensel yakınmalarının bulunduğu, ayrıca yoğun alkol ve
esrar kullanımı açısından daha yüksek riske sahip oldukları ortaya konmuştur
(42, 43). Son olarak, kimi araştırma bulguları yalnızca siber-zorbalığa maruz
kalanların değil, bu eylemi uygulayanların da ilerleyen süreçte ruhsal problemler
yaşama ihtimalinin artış gösterdiğine işaret etmektedir (44).
6.2. Depresyon, anksiyete ve intihar
Depresif belirtiler ve siber-zorbalık arasındaki ilişki geçmiş araştırmalarda sıkça
ele alınmış bir konudur. İsviçre ve Avustralya’daki ergenler üzerinde yürütülen
bir araştırmada, yüz yüze ve siber-zorbalığa maruz kalan öğrencilerin, zorbalık
uygulayanlara ya da bu tür bir eyleme dahil olmamış öğrencilere kıyasla daha
fazla depresif belirti sergilediği, ayrıca en yüksek depresif belirti şiddetinin siber-
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zorbalıkla ilişkili bulunduğu bildirilmiştir (45). ABD’de üniversite öğrencileri
üzerinde yürütülen bir çalışmada ise siber-zorbalığa gerek mağdur, gerekse
uygulayıcı rolüyle dahil olmanın artmış depresyon riski ile ilişkili olduğu ortaya
konmuştur (46). Entelektüel yeti yitimi ve gelişme geriliği bulunan ergenler
arasında da siber-zorbalığa maruziyetin yaygın bir sorun olduğu, ve bu durumun
depresif belirtilerle ilişki gösterdiği bildirilmiştir (47). Siber-zorbalık ve
depresyon arasındaki ilişkinin uzun vadedeki görünümleri konu alan boylamsal
araştırmalar da mevcuttur. Siber-zorbalığa maruz kalan gençlerin uzun vadede
daha yüksek depresyon riskine sahip olduğu bildirilmiştir (27); üstelik zorbalık
maruziyetinin sürekli olması bu riskin daha da belirginleşmesine yol açıyor
gözükmektedir (48). Siber-zorbalıkla ilişkisi iyi aydınlatılmış bir diğer psikolojik
fenomen, anksiyete bozuklukları ve ilişkili semptomlardır. Siber-zorbalığa
maruz kalan gençlerde depresif belirtilere eşlik eden genel anksiyetenin yanı
sıra (49), sosyal anksiyete semptomlarının daha sık görüldüğü bildirilmiştir (27,
50). Siber-zorbalık, depresyona, benlik saygısının azalmasına, umutsuzluğa ve
yalnızlık duygusuna katkıda bulunarak intihara yönelik düşünce ve davranışlara
da zemin hazırlayabilir. Şüphesiz ki, siber-zorbalığa maruz kalan her gençte
intihar fikirleri ve/veya davranışları görülmesi beklenmez. Ancak, zorbalığın
uzun süreli ve sistematik olarak uygulandığı kimi durumlarda mağdurun bunu tek
seçenek olarak algılaması olasıdır. Siber-zorbalığa ve ayrımcılık temelli tacize
(ırk, etnik köken veya cinsel yönelim) uğrayan gençlerde intihar girişiminde
bulunma olasılığının 7.85 kat, yalnızca siber-zorbalığa uğrayanlarda ise 3.83 kat
fazla olduğu bildirilmiştir (51). Siber-zorbalık ve intihar arasındaki söz konusu
ilişkiye aracılık eden faktörler arasında depresyon, madde kullanımı ve şiddet
eğilimi gösterilmiştir (52).
6.3. Özgüven, kişiler arası ilişkiler, akademik yaşam
Yüz yüze akran zorbalığına maruz kalan çocuk/gençlerde bildirilen özgüven
düzeyinin daha düşük olduğuna işaret eden çok sayıda çalışma mevcuttur. Benzer
bir ilişkinin, siber-zorbalık için de söz konusu olması muhtemeldir. ABD’de
6-8. sınıf öğrencileri arasında yürütülen bir araştırmada siber-zorbalığa gerek
mağdur, gerekse uygulayıcı rolüyle dahil olmanın düşük özgüven düzeyiyle
ilişkili olduğu bildirilmiştir (53). Benzer şekilde Kanada’da yürütülen geniş
örneklemli bir çalışmada, siber-zorbalık maruziyetinin okuldaki diğer zorbalık
eylemlerine kıyasla ergenlerdeki düşük özgüven ve psikolojik sıkıntı ile daha
güçlü ilişki gösterdiği bildirilmiştir (54). İspanya’da yürütülen bir araştırmada
ise söz konusu ilişki farklı yöndeki bulgularla desteklenmiş, yüksek özgüvenin
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siber-zorbalığa maruziyet ve olumsuz sonuçlar açısından koruyucu bir faktör
olabileceği vurgulanmıştır (22).
Siber-zorbalık, gencin sosyal ilişkilerdeki konumunu, itibarını ve ikili
ilişkilerdeki arzulanılırlığını da farklı yollarla ve derinden etkileyebilir. Siberzorbalık deneyimi olan öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurmak konusunda
daha kaçıngan davrandıkları ve yeni tanışılan kişilere daha az güven
duydukları bildirilmiştir (55). Siber-zorbalığa maruz kalan gençler, akranlar
arasındaki popülariteleri daha düşük bireyler olma eğiliminde iken zorbalık
uygulayıcılarının sosyal yapıya daha iyi uyum sağlamış ve akranları tarafından
daha fazla arzulanan kişiler olması görece yaygın bir durumdur. Rodkin ve ark.
tarafından “sosyal uyumu yüksek zorbalar” olarak adlandırılan bu kişiler, diğer
zorbalara kıyasla sıklıkla daha yüksek sosyal statüye sahiptir ve siber-zorbalık
eylemini kendilerini korumak ve zorbalığın hedefi haline gelmemek amacıyla
bir savunma mekanizması olarak benimseme eğilimindedirler (56).
Siber-zorbalık, kişinin eğitim hayatı üzerinde de çok yönlü olumsuz etkiler
ile ilişkilendirilmiştir. Siber-zorbalığa maruz kalan gençlerin 1/3’ünden fazlası,
bu durumun okul yaşamlarını etkilediğini bildirmiştir. Ek olarak yüz yüze
zorbalığın eşlik ettiği durumlarda daha belirgin olmak üzere, siber-zorbalığa
maruz kalan öğrenciler arasında okul korkusu ve okul reddi daha yaygın şekilde
görülmektedir (57). Türk öğrenciler üzerinde yürütülen bir araştırmada, siberzorbalık eylemine dahil olmanın, öğretmen ve diğer öğrencilere yönelik daha
olumsuz algı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (58). Siber-zorbalığın okul başarısı
ile ilişkisine yönelik araştırma bulguları görece tutarsızdır. Zorbalık maruziyeti,
genellikle düşük okul performansı ile ilişkilendirse de, bazı kesitsel çalışmalar
siber-zorbalığa maruz kalan öğrencilerin yarısının ortalamanın üzerinde okul
başarısına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, en azından kimi
öğrencilerin yüksek akademik performansları nedeniyle siber-zorbalık hedefi
haline getiriliyor olabileceğini akla getirmektedir (59).
7.

Siber-zorbalığı önleme ve müdahaleler

Yüz yüze zorbalıkla ilgili önleme müdahalelerin etkinliğine yönelik metaanalizler, bu stratejilerin sınırlı etkiye sahip olduğunu ve gençlerin ancak 1/3’ünün
yaşamında olumlu bir etki yaratabildiğine işaret etmektedir (60). Siber-zorbalık
için de olasılıkla benzer zorluklar söz konusudur. Gençlerin siber-zorbalığı
algılama biçimlerinin anlaşılması, zorbalığin önlenmesi ve mücadeleye yönelik
strateji ve programların geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir. Siber-zorbalıkla
ilişkili müdahalelerin etkinliği alanında yürütülen bir çok araştırma, gençlerin
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baş etme tarzlarının ileri dönemdeki olumsuz sonuçların şekillenmesinde önemli
rol oynadığına işaret etmektedir. Siber-zorbalığa maruz kalan öğrencilerin
davranışlarının incelendiği bir araştırmada katılımcılar söz konusu durumda
hiçbir şey yapmamak, olayı bildirmek, siber-zorbadan davranışını durdurmasını
istemek, zorbaya siber-zorbalık yaparak karşılık vermek, kanıt toplama, ve
zorbayı engellemek gibi tepkiler verdiklerini bildirmişlerdir (61). Genel olarak,
depresif/emosyonel baş etme becerilerinin daha fazla ruhsal sıkıntı, çökkünlük,
çaresizlik duygularıyla ilişkili olduğu, adaptif - sorun çözme odaklı yaklaşım
sergileyen çocuk/gençlerde siber-zorbalıkla ilişkili psikolojik sorunların daha az
gözlemlendiği ortaya konmuştur.
Siber-zorbalığı tanıma, önleme ve baş etme becerilerini geliştirme
amacıyla oluşturulmuş, geniş ölçekli bir takım ulusal programlar da mevcuttur.
Çevrim içi Pestkoppenstoppen, İspanya’da geliştirilen Cyberprogram 2.0 ve
Avusturya’da zorbalıkla mücadele politikası kapsamında geliştirilen ulusal
ViSC örnekler arasında sayılabilir. Dijital ortamda, yüz-yüze ya da karma olarak
yürütülen ve farklı sayıda seans/modülden oluşan bu tür eğitim programlarının
siber-zorbalığın olumsuz sonuçları üzerinde olumlu etki gösterebileceği
düşünülmektedir (38).
Söz konusu yapılandırılmış programlar dışında, siber-zorbalıktan
korunma ve mücadele ile ilişkili farklı araştırmaların bulgularından hareketle
oluşturulmuş bir takım kılavuzlar/tavsiye listelerine rastlamak da mümkündür.
Bunlar arasında gençlerin, eğitimcilerin ve ebeveynlerin siber-zorbalıkla
ilgili farkındalıklarının arttırılması, siber-zorbalık eylemlerinin bildirilmesi
ile ilgili prosedürlerin tanımlanması, gençlerin teknolojik “okur-yazarlığının”
arttırılması ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi/beceri edinmelerinin
sağlanması (özel bilgilerin paylaşılmaması, riskli site ve etkileşimlerden
kaçınma, siber-zorba ile iletişimi sürdürmeme, siber platformlarda düşünmeden/
dürtüsel hareket etmeme, kayıt tutma vb.) farklı yönleriyle ele alınan temel
konu başlıklarıdır (62).
Elbette, siber-zorbalık fenomeninin güçlü psikososyal dinamikleri göz
önünde bulundurulduğunda, önleyici bir müdahale olarak dijital okur yazarlığın
geliştirilmesi oldukça sınırlı bir etki alanına sahiptir. Bu bakıma gençlerin siberzorbalık eylemlerinin sonuçlarıyla alakalı farkındalıklarının arttırılması, empati
duyguları ve ahlaki sorumluluklarının geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Gerçekten de siber-zorbalık faillerinin, eylemleriyle ilişkili düşük ahlaki
sorumluk hissettiklerine yönelik bildirimler mevcuttur (63). Ek olarak, bir çok
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akran grubunda siber-zorbalık ve saldırganlık normatif davranış örüntüleri
olarak kabul görmekte, bu da gençlerin eylemlerinin olumsuz sonuçlarına
kayıtsız kalmalarına ve/veya mağdurlara yeterli empati göstermemelerine zemin
hazırlamaktadır.
Siber-zorbalığı önleme ve mücadele ile ilişkili stratejilerden belki
de en tartışmalı olanı, gençlerin dijital medyaya erişimlerinin/teknoloji
kullanımlarının ebeveynleri tarafından kısıtlanmasıdır. Bu stratejinin temelinde,
uzun süreli internet/teknoloji kullanımı ile siber-zorbalık arasındaki ilişkinin
çok sayıda araştırma ile güçlü şekilde desteklenmiş olması yatmaktadır. Ne var
ki, teknolojik gelişmelerle paralel olarak, çocuk ve gençlerin kendilerine ait
elektronik cihazlara ve/veya özel sosyal medya hesaplarına sahip olması git gide
kaçınılmaz bir durum haline gelmektedir. Sosyal-zorbalığı önlemek amacıyla
dijital erişimin kısıtlanması, teknolojinin eğitim ve bilgiye ulaşım konusunda
sunduğu sayısız avantajların yitirilmesinin yanı sıra genç bireyin modern
yaşamın gerekliliklerinden mahrum kalması riskini de beraberinde getirebilir.
Üstelik, dijital erişiminin kısıtlanması tehdidiyle karşı karşıya kalan genç, olası
bir siber-zorbalık maruziyetini ebeveynlerine ya da öğretmenlerine bildirmekten
kaçınma eğilimi gösterebilir. Bu bakıma bir çok araştırmacı, erişimin mümkün
olduğunda kontrollü bir çerçevede ve ebeveyn/okul denetiminde sağlanması
yönünde görüş bildirmektedir (62, 64, 65). Kontrol ve denetimin “makul” sınırları
görece belirsiz olmakla birlikte, ebeveynlerin genel hatlarıyla 1) çocuklarının
teknoloji kullanımları konusunda dikkatli olmaları, 2) teknolojik gelişmeler
ve popüler akımlar hakkında bilgilerini güncel tutmaları, 3) internet sitelerine
kontrollü erişim sağlayan yazılımları kullanmaları, 4) teknoloji kullanımına
ayrılan süreyi sınırlamaları, 5) çocuklarıyla teknoloji kullanımının kapsamı,
limit ve kuralları, zorluklar karşısında nasıl hareket edileceği konusunda
karşılıklı güvene dayalı bir aile anlaşması yapmaları, 6) çocuklarını olası bir
siber-zorbalık durumunu bildirmeleri yönünde cesaretlendirilmeleri, internet
güvenliği ve siber-zorbalıkla mücadelede üzerinde uzlaşı sağlanan önerilerden
bazılarıdır. Unutmamak gerekir ki, siber-zorbalığın oldukça kısa tarihi ve
teknolojinin gelişimiyle her geçen gün şekil değiştiren kapsamı, ortaya atılan
önleyici müdahale ve stratejilerin etkinliklerine yönelik güçlü ampirik kanıtlar
edinilmesini zorlaştırmaktadır. Bu bakıma, yakın gelecekte özellikle çocuk ve
gençler açısından yaygın bir sorun alanı olmayı sürdüreceği öngörülen siberzorbalığın farklı yönlerinin aydınlatılmasına yönelik daha fazla araştırmaya
ihtiyaç duyulmaktadır.
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8.

Sonuç

Teknolojik gelişmelerin çocuk ve gençlerin yaşamındaki yansımaları, eğitimden
birbirleriyle kurdukları iletişime uzanan geniş bir yelpazede, dinamik ve köklü
değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Dış dünya ile etkileşimin fiziksel
ortamdan çevrim içi platformlara git gide daha fazla kaydığı bu dijital dönüşüm
çağında siber-zorbalık, çocuk ve gençlerin ruhsal, sosyal ve fiziksel esenliklerini
farklı yönleriyle tehdit eden, karmaşık bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır.
Teknoloji kullanımına yönelik aşırı kısıtlamaların ya da cezai uygulamalarla
ilişkili yasal düzenlemelerin tek başlarına siber-zorbalık davranışlarının ortaya
çıkmasını engellemesi mümkün görünmemektedir. Bu bakıma, siber-zorbalığın
tanınması ve siber-zorbalığın farklı görünümlerine dair farkındalığın arttırılması,
başarılı önleme stratejileri ve sağaltıcı müdahalelerin geliştirilmesinde kilit
öneme sahiptir. Çocuk ve gençlerin siber-zorbalıkla ilgili algı ve tutumlarının
ele alınması, teknolojik okul yazarlığın arttırılması, gençlerin siber-zorbalıkla
ilişkili ahlaki sorumluluk ve empati duygularının geliştirilmesi ve zor durumlarda
adaptif baş etme becerilerinin kazandırılması, eğitim ve ailelerle ilişkili sosyal
politikaların hedefleri arasında yer alması gereken temel bileşenler olarak öne
çıkmaktadır.
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1.

Giriş

M

ultipl skleroz (MS), güçlü hastalık modifiye ilaçların mevcudiyetine
rağmen tedavi edilemeyen, merkezi sinir sisteminin (MSS) kronik
immün aracılı bir hastalığıdır. Hâlihazırda mevcut olan hastalık
modifiye ilaçların çoğu, MSS’deki inflamatuar süreci kontrol ederek hastalığı
kontrol altında tutmayı amaçlamaktadı (1). Bununla birlikte MS’li bireyler
için egzersiz programları, MS semptomlarını ve yan etkilerini azaltmak için
umut verici destekleyici tedavi seçenekleri olarak tanımlanmıştır (2,3). Tedavi
(farmasötik veya belki de egzersiz yoluyla) yoluyla proinflamatuar sitokinlerde
azalma ve anti-inflamatuar sitokinlerin artmasının MS’de altta yatan hastalık
seyri için faydalı olacağını düşünmek çekici olacaktır. MS’de semptomatik
tedavi yönetimi ve belki de hastalık modifikasyonu amacıyla uygulanan
egzersiz eğitimini destekleyen birçok sayıda meta-analiz ve sistematik inceleme
bulunmaktadır (2,4). MS’de hastalık durumunun biyobelirteçleri üzerinde
etkisini anlamak ya da egzersiz eğitimi ile mevcut hastalık durumunun ve
175
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ilerlemesinin biyobelirteçleri üzerindeki etkilerinin anlaşılması önemlidir.
Böylece MS’li bireylerde oluşturulacak egzersiz eğitiminin hedeflerinin
mekanizmaları belirleyebilir ve fizyolojik mekanizmaların bu şekilde anlaşılır.
Bu sonuçlar ile de sağlık hizmeti sunucuları aracılığıyla MS’li bireyler arasında
egzersizin teşvik edilmesinde önemli bir yol kat edilmiş olacaktır.
Sağlıklı bireylerde yaşlanma ile ilgili yapılan araştırmalar genellikle
fiziksel aktivite ile inflamatuar biyobelirteçler arasında ters bir ilişki olduğunu
belirtmektedir (5). Bununla birlikte genç bireylerde yapılan araştırmada ise
egzersize bağlı bir proinflamatuar yanıt tespit edilmiş (6). Bu konuda literatürde
yeterli sayıda çalışma bulunmamasına rağmen MS’li bireylerde egzersizin
hastalığı modifiye edici etkiler gösterdiği çalışmalar vardır (2,7,8). Egzersizin
eğitiminin MS’de altta yatan hastalık mekanizmaları üzerindeki potansiyel etkileri
hakkında çok az şey bilinmektedir. MS’li bireylerde egzersizin biyobelirteçlere
etkilerinin araştırılması, bu hasta grubunda egzersiz programlarını planlamada ve
formüle etmede sağlık profesyonellerine önemli katkı sağlayacaktır. Egzersizin
ile uyarılan nöronal hasarı yansıtan biyobelirteçler, prognozu, semptomları ve
etkili tedaviyi karakterize etmek için çok değerlidir. Bu bölümde MS tanılı
bireylerde farklı tipteki egzersiz eğitimlerinin biyobelirteçler üzerindeki etkileri
ile ilgili güncel araştırmalar ve sonuçları anlatılmıştır.
2.

Aerobik egzersiz

Genellikle, düşük ya da orta şiddette aerobik egzersiz eğitimi, hafif ya da orta
şiddetli MS’li bireylerde (EDSS < 7), aerobik kapasitede ve mental ve fiziksel
fonksiyonlarda iyileşmeler sağlar (12). Aerobik antrenman genellikle güvenlidir
ve bu hastalarda iyi tolere edilir (12,13). Bununla birlikte MS’li bireylerin 4
hafta gibi kısa bir süre içinde kardiyorespiratuar zindelikte olumlu kazanımlar
elde ettiği ispatlanmıştır (14). Kol ve bacak ergometrisi, su içi egzersiz ve koşu
bandı aerobik egzersiz olarak önerilebilir, fakat koşma ya da kürek çekme
egzersizleri hafif etkilenimli MS bireyler için tavsiye edilir (12,13,15). Bununla
birlikte, son zamanlarda robot destekli ya da ağırlık destekli koşu bantlarının
kullanımı orta ve şiddetli engeli olan MS’li bireylerde umut verici sonuçlar
sunulmuştur (16,17). Hastanın toleransına, semptomlarına ve EDSS düzeyine
göre haftada 2 - 5 seans egzersiz frekansı önerilir (4,18). Maksimum aerobik
kapasitenin (VO2zirve) % 40 - 70’i, maksimum kalp atış hızının % 60 - 80’i ya da
kalp atış hızı rezervinin % 40 - 60’ı yoğunluğu ile başlanması önerilir. Algılanan
efor (RPE) ölçeğinin 11-13 (oldukça hafif ila biraz sert) derecesi, egzersiz
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yoğunluğu için başka bir değerli alternatiftir (11-14). MS’li bireylerde sıklıkla
rastlanan bir bulgu olan otonomik disfonksiyon egzersize verilen KH yanıtını
azaltabileceğinden, egzersiz süresince RPE ölçeğinin kullanılması tavsiye
edilir (13,18,19). Başlangıç egzersiz eğitim süresi, MS’li bireyin engellilik
düzeyine bağlı olarak 10 - 40 dakika aralığında önerilir (13,14,18,19). İlk 2 - 6
ay süresince, egzersiz seanslarının süresi veya sıklığı artırılarak aerobik egzersiz
eğitim programında ilerleme sağlanmalıdır. Belirli bir süreden sonra daha
şiddetli egzersiz programını tolere edilebilir olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Eğer MS’li bireyin tolerasyon sağlayabilirse, bir antrenman seansı VO2zirve’nin
%90’ında interval antrenmanla değiştirilebilir (13,14,18,19).
Aerobik egzersiz eğitiminin kan-beyin bariyeri (KBB) geçirgenlik
belirteçleri, nörotrofik faktörler ve sitokinler üzerindeki etkisini inceleyen
bir randomize kontrol denemesinde katılımcılara 8 haftada toplam 24 seans
süresince bir program uygulanmış. Bu çalışmada egzersiz şiddeti kademeli
olarak artarak ilk hafta antrenman yükü %60 watt (W) başlanmış ve her iki
haftada %5 W artırılarak sekizinci haftada %75 W ile sonlandırılmış. Genel
olarak, aerobik egzersiz ile özellikle beyin kaynaklı nörotrofik faktör (Brainderived neurotrophic factor - BDNF) ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü
(Platelet-derived growth factor - PDGF) olmak üzere nörotrofik faktörlerin
artmasına neden olduğu gözlenmiş. Egzersizin KBB geçirgenlik belirteçleri
(S100 kalsiyum bağlayıcı protein B S100b) ve Nörona Özgü Enolaz - NSE)
üzerindeki etkilerini de araştıran çalışmacılar, özellikle S100b’yi önemli
derecede düştüğünü gözlemlemişlerdir. (20) Ergometre ile su içi ya da karada
uygulanan aerobik egzersizlerin (VO2zirve %60’ında) sitokin ve nörotrofin
konsantrasyonlarını araştıran çalışmada iki farklı uygulama arasında fark tespit
etmemiştir. Fakat su içi ergometre grubunda BDNF konsantrasyonları önemli
bir artış gösterdi ve eğitim müdahalesinden sonra Sinir Büyüme Faktörü
(Nerve growth factor -NGF) artma eğiliminde olduğu da belirtilmiştir (21). Su
eğitimi, MS’li bireylerde anti-inflamatuar proliferasyonlara neden olan
rehabilitasyon sırasında etkili olabilir. Ayrıca MS’li bireylerde su içi tedaviler,
kardiyovasküler sistem üzerinde düşük etkisi olan motor öğrenme
yöntemlerinden dayanıklılık egzersizlerine kadar çeşitlilik gösterebilirken, su
sıcaklığı uzun süreli egzersiz seansları yoluyla vücut ısısının armasını engeller
(22,23). Bu nedenlerle MS’li bireylerde uygulanacak su içi egzersizler hem
düşme riskini hem de vücut ısısının artışını engellemesi yönleriyle oldukça
önemlidir.
BDNF, nörorejenerasyon ve nöroproteksiyonda önemli bir rol oynayan
egzersizin faydalı etkilerine aracılık eden nörotrofin ailesinin bir üyesidir (24).
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Daha ayrıntılı sunacak olursak, BDNF: nöronal ve oligodendroglial hayatta
kalma ve büyüme, nörotransmiter modülasyonu ve nöral plastisite gibi çeşitli
temel alanlara katkı sağlar (24,25). Bununla birlikte İnterlökin (IL)-6, MS’in
patogenezi açısından araştırmaya konu olan önemli bir proinflamatuar sitokindir.
Özellikle kas dokusunda akut egzersiz sırasında da büyük ölçüde yukarı regüle
edilen IL-6, egzersizin altta ytatan mekanizmalarını açıklayabilmek için
oldukça önemlidir (15,26). Aerobik egzersizin akut ve kronik uygulamalarının
miyokin Irisin, BDNF ve IL-6 serum düzeylerini araştıran çalışmada akut
egzersiz sırasında BDNF’nin güçlü bir şekilde indüklendiğini göstermektedir.
Ayrıca bu egzersiz programının biyolojik parametreler (İrisin, BDNF, IL-6)
üzerindeki uzun vadeli etkileri çok daha az belirgin olduğu bulunmuştur (15).
Bu çalışmanın aksine başka bir çalışmada ise aerobik egzersiz ile serum irisin
seviyesinde önemli artışlar tespit edilmiştir (11). Irisin’in egzersize verdiği
yanıtlardaki farklılıklar egzersiz modalitelerinin farklılığından kaynaklanabir.
Öyle ki Irisin’in periferik metabolizmayı modüle ettiği ve beyindeki çeşitli
anti-inflamatuar proteinlerin seviyesini arttırması nedeniyle egzersiz etkilerinin
önemli belirteçlerinden olabilir (27).
MS’de nöronal hasarı yansıtan biyobelirteçler, hastalığın prognozunu,
evresini ve tedavi yanıtını karakterize etmek anacıyla oldukça önemlidir.
MS tanılı bireylerde sinir sistemi hasarındaki patolojilerde umut verici iki
biyobelirteç olan, Nörofilament Hafif Zincir (Neurofilament Light Chain - NFL)
ve Glial Fibriller Asidik Protein’dir (Glial Fibrillar Acidic Protein - GFAP).
NFL, miyelinli aksonların hücre iskeleti proteininin önemli bir parçasıdır ve
MS hastalarında artan NFL seviyeleri, devam eden aksonal hasarı gösterirken
GFAP, astrogliosisin iyi bilinen bir belirtecidir ve nöroinflamasyon boyutu ve
hastalık ilerlemesi ile ilişkilidir (28,29). Hem NFL hem de GFAP’ın ilk defa
aerobik egzersize yanıtını araştıran çalışmacılar aerobik egzersizden sonra hem
GFAP hem de NFL düzeylerinin önemli ölçüde azaldığını göstermektedir (10).
MS hastalarının perivasküler infiltratlarında interferon (IFN)-y ve tümör nekroz
faktörü (Tumor necrosis factor - TNF)- α üreten Th1 hücreleri bulunmuştur. (30)
IL-6, TNF-α ve IFN-γ, MS’li kişilerin yaşadığı demiyelinizasyon ve aksonal
hasar sürecinde önemli bir role sahiptir (31). Bu sebeple aerobik egzersizin bu
belirteçler üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar oldukça değerlidir. Akut ve
kronik aerobik egzersiz eğitiminin IL-6, TNF-a ve IFN-y konsantrasyonlarındaki
etkileri araştıran çalışmada kronik egzersiz yanıtının bu sitokinlerde artışa yol
açtığı belirtildi (32). RRMS’li kadınlarda %60-70 maksimum kalp hızında tek
seferlik aerobik egzersiz akut etkisini araştıran çalışmada egzersizden hemen

Multiple Skleroz Tanili Bireylerde Farkli Tipteki Egzersiz Eğitimlerinin . . .   179

sonra ve 1 saat sonra başlangıca kıyasla TNF-α düzeylerinde sırasıyla önemli bir
düşüş ve artış göstermiş. Ayrıca, egzersizden hemen sonra leptin önemli ölçüde
azalırken gruplar arasında egzersize verilen IL-6 veya adiponektin yanıtlarında
anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiş (33).
MS’li bireylerin bireysel yeteneklerine göre hazırlanmış 8 haftalık
bir bisiklet ergometrisi eğitim programınında ACTH, kortizol, epinefrin ve
norepinefrin dinlenme seviyeleri ve 30 dakikalık dayanıklılık testine verilen
akut tepkiler açısından anlamlı bir değişiklik gözlenmemiş. Bununla birlikte
egzersiz yapan eğitim grubunda IL-6 ve BDNF değerlerinde anlamlı bir artış
gözlenmezken IL-6 reseptor için anlamlı bir artış tespit edilmiş (34). Bu sonuçlar
doğrultusunda, nörotrofik faktörlerin faydalı egzersiz eğitim etkilerinin bir aracısı
olarak varsaymak mantıklı gelebilir. MS’de aerobik egzersiz eğitminin endokrin
ve sitokin süzeylerine etkisini inceleyen çalışmaya on beş MS’li bireye sekiz
haftalık bir aerobik eğitim programı uygulanmış. Hem sağlıklı bireylerde ve
MS’li bireylerde endokrin parametrelerde önemli artışlar gözlenmiş (epinefrin,
norepinefrin, ACTH ve β-endorfin; tümü p<.0001) fakat gruplar arasında anlamlı
farklılık tespit edilmemiş (35). Bu çalışma ile ilk kez aerobik egzersiz eğitimine
endokrin ve proinflamatuar immün yanıtların MS’de anlamlı bir farklılığa yol
açmadığı gösterilmiştir. MS’li kadınlarda aralıklı aerobik egzersiz programının
IL-10/TNF-α oranı ve adipokin (leptin ve adiponektin) konsantrasyonları
üzerindeki etkisini araştıran çalışma 8 hafta sürmüştür. Sonuçlar, aralıklı
aerobik egzersiz eğitiminden sonra leptin ve TNF-α düzeylerinin önemli ölçüde
azaldığını ortaya koymuş. Egzersiz grubunda serum adiponektin seviyeleri
önemli ölçüde artmasına rağmen, egzersiz antrenmanından sonra IL-10 ve IL-10/
TNF-α oranında önemli bir değişiklik olmadığı gözlenmiş (36). Bu çalışmanın
verileri ışığında aralıklı aerobik egzersiz eğitminin MS’li kadınlarda inflamatuar
sitokinler ve adipokin seviyeleri üzerindeki anlamlı etkisi ile bağışıklık sistemini
modüle etmek için etkili bir strateji olabileceğini düşündürmektedir.
3.

Dirençli egzersiz

MS’li bireylerin direnç egzersiz programları bakımından, özellikle ilk seans
aşamasında güvenlik nedeniyle açık kinetik zincirler egzersizler (yani serbest
ağırlıklar) yerine kapalı kinetik zincir egzersizleri (yani ağırlık makinelerinin
kullanımı) tercih edilir (13,18). Ağırlık makinelere ulaşım zor ise ya da
uygulanabilir değilse, elastik bantların ve / veya vücut ağırlığının direnç olarak
kullanıldığı bir egzersiz programı uygulanabilir. Fakat ağırlık makineleri ile
hazırlanan programlara göre bu tür egzersizlerden aynı faydayı elde etmek
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kolay değildir (13,14,18). Haftada 2 - 3 seans dirençli egzersiz eğitimi iyi tolere
edilmesi ile birlikte MS’li bireylerde önemli iyileşmeler sağlar (37). Antrenman
yoğunluğu, 1 Maksimum Tekrarın (MT) % 60 - 80’i ile maksimum 8 ila 15
tekrar aralığında ayarlanmalıdır. Başlangıç yoğunluğu için yaklaşık 15 tekrarlı
başlangıç uygundur (18,38). Bu egzersiz eğitimi ilerleyen aylarda yaklaşık 8
ila 10 MT’lik yoğunluğa doğru kademeli olarak artırılabilir (14,39). Ardışık
antrenman seanslarında 15 tekrar uygun şekilde yapıldığında direnç %2 ila %5
oranında güvenli bir şekilde artırılabilir (14,39). Fakat, MS’te sıklıklı rastlanan
yorgunluk sorunu nedeniyle direnç programlarına gösterilen semptomlar göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle egzersiz eğitiminde ilerleme hızı, aşırı
kas-iskelet yaralanmalarını önlemek, yorgunluk semptomunu ve vücut ısısını
artırmadan egzersiz seansları arasında toparlanmaya izin verilmelidir (13,14).
Bu nedenle setler ve egzersizler arasında minimum 2 - 4 dakikalık dinlenme
molaları verilmedir. Ayrıca MS’li bireyler dirençli egzersiz programına 1 - 3 set
aralığında başlamalı ve birkaç ay içinde kademeli olarak 3 - 4 sete yükseltilebilir
(14,40).
İlk kez dirençli egzersizin MS’li kişilerde BDNF konsantrasyonları
üzerindeki etkisini araştıran çalışmacılar katılımcılara 24 hafta süresince
dayanıklılık ve direnç egzersizi uygulamışlar. Çalışma, sağlıklı denekler ve
RRMS’li kişiler arasında BDNF konsantrasyonlarında önemli bir fark olduğunu
bildirmiştir. Bununla birlikte egzersizi müdahalesinden sonra RRMS’li kişilerde
ve hareketsiz kalan ve olağan bakımlarına devam eden RRMS’li kişilerde
BDNF yanıtları arasında önemli bir fark göstermiş. Sonuç olarak bu çalışma,
uzun süreli dirençli egzersiz programının MS’deki BDNF konsantrasyonları
üzerindeki faydalarını gösterir ve egzersiz tarafından indüklenen BDNF’nin
önerilen nöroprotektif rolüne daha fazla destek verdiği belirtilmiştir (41).
Nörotrofinler, nöronların hayatta kalması, gelişmesi ve işlevinde rol
oynayan bir protein ailesidir (42). Nörotrofin (NT)-4 esas olarak omuriliğin
ventral boynuzundaki motor nöronlar tarafından eksprese edilir ve motor
nöronların korunmasında ve hayatta kalmasında önemli bir rol oynar (43). Fiziksel
egzersizin MSS ve vücut fonksiyonu üzerindeki etkilerinde rol oynayabilecekleri
düşünülmektedir. Bu nedenlerle sekiz haftalık su egzersizi ve direnç eğitiminin
MS’li kadınlarda periferik kan mononükleer hücrelerinde NT-4 seviyeleri ve
NT-4 ekspresyonu üzerindeki etkilerini araştıran çalışmacılar her iki grupta
da anlamlı artışlar gözlemlemişlerdir (44). Ek olarak, BDNF ekspresyonunu
kolaylaştırarak MSS’yi doğrudan veya dolaylı olarak modüle ettiği bilinen bir
sfingolipid metaboliti olan sfingosin-1-fosfat (S1P) MS’li bireylerde egzersizin
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neden olduğu nöroprotektif etkilere aracılık etmede rol oynayabilir (45,46).
Bu sebeplerle araştırmacılar ile defa yüksek yoğunluklu progresif direnç
egzersiz programının MS’li bireylerde akut ve kronik dolaşımdaki BDNF ve
S1P seviyelerine etkilerini incelemişlerdir. Sonuç olarak bu çalışmada hem
BDNF’nin hem de S1P’nin kronik veya akut plazma seviyelerinde grup içi veya
gruplar arası hiçbir değişiklik olmadığı tespit edilmiş (47). Bu nedenle, BDNF
ve S1P, MS’li bireylerde dirençli egzersizi takiben nöroprotektif etkilere aracılık
etmede çok önemli bir rol oynuyor gibi görünmemektedir. MS’li kadınlarda
Pilates’in serum IL-10 ve BDNF seviyeleri üzerindeki etkisini belirlemek için
yürütülen çalışmada katılımcılara performans kapasitelerine göre düşük ila
orta şiddetteki egzersiz eğitim programlarında (yeni başlayanlar için) çekirdek
stabilizasyonu, uygun nefes alma, denge, doğru vücut hizalaması ve eklemlerdeki
hareket açıklığına odaklanmıştır. Sonuç olarak Pilastes egzersizinden sonra
IL-6 seviyesinde anlamlı değişiklik tespit edilmezken BDNF düzeyinde anlamlı
bir artış bulunmuş (48). Araştırmacıların egzersiz protokollerinin yoğunluğu
ve süresini IL-10’un indüklenmesi için yeterli olmadığını, ancak bunu bu
hastalarda BDNF’nin konsantrasyonunda artış sağlamak için yeterli bir şiddette
egzersiz protokolü olduğunu göstermektedir. Literatürdeki bir başka çalışmaya
baktığımızda on kadın MS’li bireye haftada iki kez olmak üzere toplam 16 seans
progresif dirençli egzersiz programının serum IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, C-reaktif
protein (CRP), TNF-α ve IFN-y konsantrasyonlarına etkisi araştırılmıştır.
Progresif dirençli egzersiz eğitiminden sonra, IL-4, IL-10, CRP ve IFN-y
konsantrasyonlarında anlamlı azalma, TNF- α konsantrasyonunda anlamlı
olmayan düşüş tespit edilmişken IL-2 ve IL-6 konsantrasyonlarında değişiklik
bulunmamış (49). Tüm bu sebeplerle MS’li bireylerde biyobelirteçlerin
konsantrasyonlarına egzersiz yoluyla müdahale etmek için katılımcıların
engel düzeyi, dirençli egzersizin çeşidi ve şiddeti gibi birçok faktör sonuçları
etkileyebilmektedir. Bu bulgudan hareketle MS’li bireylerde bireyin yeteneğine
göre fiziksel aktivite süresi ve şiddetinin belirlenmesi önerilmektedir.
4.

Yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz

Son on yılda yapılan araştırmalar, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz,
kardiyorespiratuar zindeliği artırma ve sürekli düşük ila orta dayanıklılık
egzersizine kıyasla fizyolojik adaptasyonları tetikleme açısından daha verimli
olduğunu göstermektedir (50,51). Bununla birlikte, yüksek yoğunluklu aralıklı
antrenman, patlamalar arasında tam veya çalışma dinlenmesi ile çok yüksek
yoğunlukta kısa egzersiz patlamaları içerir. Egzersiz seansları için toplam süre
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genellikle yaklaşık 20 dakika sürerken toparlanması veya dinlenme süresi ile
1 - 4 dakika boyunca maksimum çabanın % 80 - 95’inden oluşan 4 - 6 egzersiz
döngüsüne sahiptir (52,53). Bu döngüler arasında, kalp atış hızını maksimum
kalp hızının % 50 - 60’ına düşürmek için 1,5 dakika süreyle kadans 50 - 60
kadans/dk’ya düşürülür (54).
KBB işlevinde ve MS patogenezinde çok önemli bir rol oynadığı bilinen
matriks metalloproteinazların (Matrix metalloproteinase - MMP) seviyelerinde
egzersize bağlı değişiklikler dikkat çekmektedir (54,55). MS’li bireylerde (EDSS:
1.0 - 6.5) yüksek yoğunluklu aralıklı (haftada 3 seans toplam 3 hafta, her seans 20
dakika, maksimum oksijen tüketiminin %80’inde 3 dakikalık beş egzersiz aralığı)
egzersiz sonunda MMP-2, düzeyinde anlamlı azalma tespit edilirken MMP-9
seviyesinde bir fark tespit edilmemiş. BDNF’nin serum seviyeleri herhangi bir
etkiyi doğrulamamasına rağmen, veriler dinlenme serum BDNF seviyelerinde
açık bir ampirik artış göstermektedir (54). Bu sonuçlar düzenli egzersizin
anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu hipotezini desteklemektedir. Güncel
çalışmalar dendritik hücreler dahil olmak üzere doğuştan gelen bağışıklığın
MS’nin oluşmasında, sürdürülmesinde ya da ilerlemesinde rol oynayabileceğini
göstermektedir (56). Kombine dayanıklılık ve direnç eğitimin, MS’li bireylerde
doğuştan enflamasyon belirteçleri üzerindeki etkileri araştırılmış. 12 haftalık
kombine dayanıklılık ve direnç antrenman programında kortizol seviyeleri ve
dendritik hücre sayılarında önemli ölçüde arttığı fakat egzersiz grubu ile sedanter
kontrol grubu arasında IL-6, IL-10, IL-12p70, TNF-α serum konsantrasyonları
açısından bir fark tespit edilmemiş (57). Araştırmacılar MS’li bireylerde yüksek
yoğunluklu aralıklı egzersiz eğitimi ile standart egzersiz tedavisinin plazma
nörofilament hafif zinciri (Neurofilament Light Chain NfL) ve triptofan bozunma
metabolitlerinin kinurenin (kynurenine - KYN) yolu üzerindeki akut antrenman
etkileri incelemişlerdir. Akut egzersiz etkilerini değerlendirdiklerinde pNfL’yi
azalttığı ve KYN yolu akışını nöroprotektif kinurenik aside doğru artırdığı
gözlenmiş. Yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz eğitimi, standart egzersiz
tedavisine göre daha büyük etkilere yol açtığı belirtilmiştir (58).
Demiyelinizasyon, MS’in patolojisinde primer rol oynarken proteolipid
proteini (proteolipid protein - PLP) ve miyelin bazik proteini (myelin basic
protein - MBP) gibi ana miyelin proteinlerinin bozulması demiyelinizasyona
sebep olmaktadır (59). Deneysel otoimmün ensefalomiyelit fare modelinde 6
haftalık yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz protokolünde MBP ve PLP gibi
miyelinasyon proteinlerinin ekspresyonunu arttırdığı tespit edilirken TNF- α
konsantrasyonlarını azalttığı gözlenmiş (60). Egzersiz yoğunluğunun deneysel
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otoimmün ensefalomiyelitin erken evresindeki egzersiz rejiminde önemli bir
faktör olduğu görülmektedir.
5.

Kombine egzersiz

Kombine egzersiz eğitimi aerobik, dirençli, endurans ya da esneklik içeren
egzersizlerin kombinasyonundan oluşan programlardır. Genellikle bu programlar
12 ile 24 hafta arasında değişmektedir (61,62). Haftalık egzersiz seansları 3 olarak
önerilmekte iken her seans arasında bir gün ara verilmelidir (61,63). Kombine
egzersiz eğitimleri ısınma, germe, aerobik, endurans ve dirençli egzersiz ile
devam ederken son uygulama olarak gevşeme egzersizleri önerilir (63,64).
Egzersizlerin farklılığı ile birlikte MS’li bireylerin engellilik düzeylerindeki
farklılık standart bir kombine egzersiz programının oluşturulmasında en önemli
engeldir.
Sitokin sinyalleme baskılayıcıları (Suppressor of cytokine signalling
- SOCS) ve BDNF, MS patogenezi için önemli immünolojik ve nörotrofik
faktörlerdir (65). 8 haftalık kombine egzersiz eğitiminin serum SOCS1, SOCS3
ve BDNF konsantrasyonları üzerindeki etkisini araştıran çalışmada sadece
BDNF düzeyinde anlamlı düzelme gözlenmiştir (66). SOCS1 ve SOCS3
proteinlerinin bağışıklık düzenlemesindeki önemli rol aldığı için gelecekte
MS’in egzersiz tedavisi ile ilgili çalışmalarda potansiyel bir hedef olabileceği
unutulmamalıdır (67).
İnsan ve hayvan çalışmalarından elde edilen kanıtlar, egzersiz eğitiminin
nörodejeneratif hastalıkları olan kişilerde sinir büyüme faktörü (NGF) ve IGF-1
gibi nörotrofik faktörlerin gen ekspresyonunu artırabileceğini göstermiştir (68).
MS’li kadınlarda 8 haftalık kombine fonksiyonel antrenmanın BDNF ve IGF-1
serum seviyeleri üzerindeki etkisine baktığımızda ise araştırmacılar; kombine
fonksiyonel antrenmanın BDNF düzeyinde anlamlı bir fark gözlenmezken IGF-1
değeri önemli ölçüde arttığını bulmuşlardır (69). MS’li kadınlarda kombine
egzersiz eğitim programının NGF, BDNF ve D vitamini bağlayıcı protein (vitamin
D-binding protein - DBP) üzerindeki etkisini araştıran çalışmada katılımcılara 2
seans aerobik bir seans dirençli egzersiz olmak üzere toplam 36 seans kombine
egzersiz uygulamışlar. Çalışma sonunda katılımcıların NGF, BDNF ve DBP
değerlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (70). Başka bir çalışmada
ise araştırmacılar, germe, denge, pilates, direnç ve dayanıklılık egzersizlerinden
oluşan 12 haftalık kombine egzersiz eğitiminin nörotrofik faktörler üzerindeki
etkilerini araştırmışlardır. Çalışma sonunda, kombine egzersiz eğitiminin,
BDNF, NT -3 ve NT-4/5 dahil olmak üzere nörotrofik faktörlerin düzeylerini
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iyileştirdiği ve BDNF ve NT-4/5’teki bu etki engellilik düzeyinden bağımsız
olduğu gösterilmiş. Bunula birlikte NT-3’te egzersiz koşulu ve engellilik durumu
arasında bir etkileşim gözlenirken, egzersiz eğitiminin etkisi engellilik düzeyine
bağlı olarak farklılık gösterdiği belirtilmiştir (71). MS’li kadınlarda 8 haftalık
kombine dayanıklılık, direnç ve denge egzersizi eğitiminin IL-6, CRP ve IL-10
konsantrasyonları üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar eğitim programının
öncesi ve sonrasında kan değerlerini incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçları,
egzersiz eğitiminden sonra IL-6 ve CRP düzeylerinin önemli ölçüde azaldığını
göstermişlerdir. Ayrıca, kombine egzersiz eğitimi IL-10’u önemli ölçüde artırdığı
tespit etmişlerdir (72). Bu çalışma ile kombine egzersiz eğitim programının
inflamatuar belirteçler üzerindeki anlamlı etkisi ile MS’li kadınların bağışıklık
sistemini yönetmek için etkili bir strateji olabileceğini düşündürmektedir. Sonuç
olarak kombine egzersiz eğitiminin MS’li kişiler için hastalık modifiye edici
tedavinin etkili bir bileşeni olabileceği fikri literatür ile desteklenmektedir.
6.

Sonuç

Egzersiz eğitiminin sonuçları üzerine gerçekleştirilen birçok araştırmalar
MS’li bireylerin semptomları, işlevleri ve yaşam kalitelerine odaklanırken, çok
az sayıdaki araştırma MS’li bireylerde egzersiz eğitiminin etkilerinin altında
yatan mekanizmalara odaklanmıştır. Bu nedenle MS popülasyonunda egzersiz
eğitiminin biyolojik faktörlere etkilerinin araştırılması, sağlık profesyonellerinin
MS’li bireylere egzersizi reçete etme konusundaki güvenini artırmak için oldukça
önem arz etmektedir. Literatürdeki özellikle MS hayvan modellerinde fiziksel
egzersizin moleküler mekanizmalarını araştıran çalışmalar giderek daha fazla
artmaktadır (73). Fakat hayvan çalışmalarının yorumlanması zor ve insanlarda
yapılan çalışmalara çevrilmeyebilir, bu da sağlık profesyonelleri tarafından
egzersizin teşvik edilmesini engelleyebilir. Bu nedenle, gelecekteki klinik
çalışmalar, egzersiz eğitiminin biyobelirteçler üzerindeki etkileri araştırarak bu
sınırlamaların üstesinden gelebilir.
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GİRİŞ

nsanlar tarihin başlangıcından beri ağrılarını gidermek ve bilinç durumlarını
değiştirmek için çeşitli maddeler kullanmışlardır. Neredeyse tüm toplumlar,
merkezi sinir sistemine etki eden, fiziksel ve ruhsal ağrıları gideren veya
aşırı mutluluk getiren maddeler keşfetmiştir. Bu maddeler genellikle vücuda
zararlı olmakla birlikte, ilk etkilerinin memnuniyet verici olması nedeniyle
madde bağımlılığının gelişimine temel oluştururlar (1).
Maddenin kötüye kullanımı; kişinin kullandığı maddenin dozunu artırması
ve maddeyi kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtileri geliştirmesi, maddeyi
bırakma girişimlerinin başarısız olması ve maddeden zarar görmesine rağmen
maddeyi kullanmaya devam etmesi, çoğu zamanını maddeyi bulmakla harcaması,
umduğundan çok daha fazla maddeyi kullanması ve madde kullanımını kontrol
edemez hale gelmesi şeklinde kendini göstermektedir (2).
Türkiye’de madde kullanımının zamanla arttığı ve maddeye başlama
yaşının 15’in altına düştüğü görülmektedir (3).
193
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Bağımlılığa neden olan maddeler; günlük kullanımları sırasında toplum
tarafından kabul gören sigara ve alkolden, toplum tarafından hoş karşılanmayan
ve kanunlarla sınırlandırılan uyuşturuculara kadar geniş bir alanı kapsamaktadır
(4).
Ülkemizde esrar ve sentetik uyuşturucular en çok kullanılan madde
türleridir. Ayrıca ülkemizde 2015 yılından itibaren sentetik bazlı uyuşturucu
madde kullanımının arttığı belirtilmektedir. Bu durum, ülkemizde de dünya
genelinde olduğu gibi sentetik madde kullanımının günden güne arttığını
göstermektedir. Yaşam boyu madde kullanma oranı 2015 yılında yapılan bir
çalışmada %2,8 olarak belirlenmiştir. En sık kullanılan maddeler ise: Esrar,
uyarıcılar,uçucu maddeler, eroin ve sentetik uyuşturuculardır (5).
Bir maddenin bireyi etkileyebilmesi için o kişinin vücuduna bir şekilde
girmesi gerekmektedir. Maddenin vücuda giriş yolları maddenin kana karışıp
beyne ulaşma hızını önemli ölçüde etkilemekte ve ne kadar çabuk beyne
ulaşırsavücutta tepkiyi o kadar çabuk vermektedir (6).
Vücuda alınan bu maddeler çok ciddi sağlık sorunlarına da yol
açabilmektedir. Madde entoksikasyonu (maddelerin yüksek dozlarda kullanımı
esnasında ya da hemen sonra ortaya çıkan merkezi sinir sistemi üzerindeki
maddenin etkisine bağlı olarak gelişen uygunsuz davranışsal ya da psikolojik
değişikliklerin olduğu zehirlenme durumu), madde yoksunluğu (uzun süreli ve
yüksek miktarda maddelerin kullanımının azaltılmasına ya da sonlandırılmasına
bağılı olarak maddeye özgü sendromun gelişmesidir) (7). Ayrıca psikotik
bozukluk, demans, hafıza bozukluğu, kalıcı anksiyete bozukluğu, cinsel
bozukluklar, duygu-durum bozukluğu, uyku bozuklukları, delirium (Bilinç,
dikkat, biliş ve algı bozukluklarının olması durumu) vb. gibi sorunlara neden
olabilmektedir (8).
2.

MADDE BAĞIMLILIĞI ETYOLOJİSİ

Uyarıcı olarak kullanılan maddeler beyindeki ödül sistemini etkilediğinden,
bireyler zevk almak istedikleri için maddeyi kullanmaya devam ederler. Sosyal
ortamların madde kullanım etkisinde önemli bir rol oynadığı bilinmekte ve
bu durum madde kullanımına erken yaşlarda başlanması için bir neden olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca aile bireylerinin birinde madde kullanımı varsa bu
diğer aile bireylerini de etkilemekte ve kişiler ailelerinde gördüklerini örnek alıp
uygulamaya başlayabilmektedir. Ailenin rol model olmasının yanında madde
kullanımını kalıtımsal faktörlerde etkilemektedir. Birinci derece akrabalarda
veya ikiz olanlarda maddeye yatkınlıktan özellikle bahsedilmektedir (9).
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Madde bağımlılığı için koruyucu etkenler ve riskli durumları içeren çeşitli
etkenler bulunmaktadır. Koruyucu etkenleri belirlemek için birçok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bulunan koruyucu etkenler şunlardır:
-

Güçlü aile ilişkilerinin olması
Orta veya üst seviyelerde gelir durumuna sahip olma
Çocuklarıyla ilgili bir anne-babanın olması
Başarılı bir okul hayatının olması
Stresten uzak yaşama ve güçlü sosyal desteğin olması
Olumlu kişilik özellikleri
Madde bağımlılığı ile ilgili doğru bilgiye erişim
Sağlıklı bir sosyal çevresinin olmasıdır (10, 11).

Risk faktörleri ise kişide mental, psikolojik, bedensel ve sosyal olarak tehlike
oluşturacak durumları meydana getirebilir. Riske sebep olan faktörlere bakılacak
olursa:
-

Olumsuz anne-babanın tutumu
Ailede psikolojik sorunu olan yada madde bağımlılığı olan kişilerin
bulunması
Ebeveyn ile çocuklar arasında bağlanma sorunu ve ilgisizliğin olması
Saldırgan tavır sergileme ya da aşırı utangaçlık durumu
Düşük okul başarısı
Yanlış arkadaş çevresinin olması
Aile, sosyal çevre gibi bireyin yaşam ortamlarında madde kullanımının
olumlu olarak görülmesi (12).

2.1. Ekonomik Sebepler
Kişi ekonomik nedenlerle şiddetli depresyon içine düşerse özgüvenini
kaybedebilir. Ve bu süreci sorgulayarak bir çıkış yolu bulamaması da kişiyi
madde kullanımına sürükleyebilmektedir. Çünkü kişi kısa bir süreliğine de olsa
depresyon ve üzüntüden kurtulmak, huzur bulmak ve hayatın acıgerçekliğinden
kurtulmak ister (13).
Bağımlı, maddeyi elde etmek için ekonomik imkânlara sahip değil ve suç
işlemeye de meyilli değilse madde ihtiyacından kaynaklanan kıtlığı gidermek
için kolaylıkla elde edebileceği alternatif ilaçlara veya uyarıcılara yönelebilir.
Bu noktada endüstriyel yapıştırıcılar veya boya incelticileri gibi çevrede kolayca
bulunabilen maddeler tercih edilebilir(14).
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Kırsaldan kente göç ile birlikte işsizlik oranlarındaki artış, plansız
kentleşme, bağımlılığın tedavisi sonrasında hastanın rehabilitasyonu için
imkanların bulunmaması, ekonomik ve sosyal sorunlar aile içindeki üyelere de
madde bağımlılığının yayılmasına ve kronik bağımlılığa dönüşmesine sebep
olmaktadır (15).
2.2. Sosyal Sebepler
Bireyin aile, sosyal çevre ve arkadaşlar gibi gruplarla etkileşimleri, madde
arama ve kullanımında hatta sürekli kullanımında önemli bir faktördür. Çevresel
faktörler göz önünde bulundurulduğunda bireylerin çocukluk çağlarındaki rol
modelleri ve o rol modellerde çeşitli madde bağımlılıklarının olması bireyleri
madde kullanımına yönlendirebilmektedir.
Ayrıca erişkin çağdaki gençler ilk başlarda maddenin oluşturduğu haz
duygusuna ulaşmak için madde alımına başvurabilirler. Aynı yaşlardaki arkadaş
ortamlarında madde kullanımlarında bu şekilde bir etki oluştuğu görülmüştür.
Gençler, ailelerinin göstermiş olduğu değer ve kendi kişilikleri ile kendilerine
uygun arkadaşlar seçerler ve bu arkadaşlarında herhangi bir madde kullanımı
varsa bile kendini bilen bir genç o arkadaşlardan kendisini kopabilir. Aile
içerisinde değersiz ve psikolojik açıdan güçsüz gençler ise madde kullanan
arkadaşlarının “Bir kereden bir şey olmaz.” sözüne kanıp madde kullanımına
başlayabilirler (16).
2.3. Aile
Toplumsal yaşamı şekillendiren en önemli kurum kuşkusuz ailedir. Aile yapısı,
bireyin kişiliğini şekillendiren en önemli faktörlerden biridir ve aslında bir okul
olarak kabul edilebilir. Aile, ilk örnek alınan kurum, ilk görülen ve uygulanan
modeldir. 2016’da yapılan bir araştırmada aile yapısı ile kullanılan maddeler
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (17).
Aile ile uyuşturucu tüketimi arasındaki etkileşimde:
1.
2.

3.

Uyuşturucu kullanan çoğu kişinin ailesinde uyuşturucu madde kullanıcısı
vardır.
Uyuşturucu madde kullanan gençlerin aileleri asi ve ilgisiz; kontrol, sevgi
ve destekten yoksun, aile ilişkilerine değer vermeyen ebeveynler olma
eğilimindedir.
Bazı ailelerin çok katı, baskıcı olduğu ve çocuğun kişilik gelişimine
yardımcı olmadığı tespit edilmiştir.
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4.
5.

6.
7.
8.

Boşanmış, anne-babası ölmüş ve parçalanmış bir ailede büyümüş kişilerde
uyuşturucu kullanımı yaygındır.
Anne babaların iyi örnek olamamaları da önemli bir etkendir. Sorunlarla
ilgilenmeyen, çözüm bulamayan, uyuşturucu ve türevlerine karşı toleransı
olmayan ailelerin çocukları risk altındadır.
Gencin iletişim kurabileceği en az bir aile üyesinin olmaması da önemli
sorunlardan biridir.
Uyuşturucular ve türevleri, aşırı korumacı ailelerin çocuklarında yaygın
olarak gözlenmiştir.
Anne babanın sevgisi, ilgisi, çocukları ile geçirdikleri zaman ve onlara
karşı tutumlarımaddekullanımını belirleyici etkenler olarak bulunmuştur
(18).

2.4. Akran Grupları
Arkadaş çevresi bireylerin madde kullanımında en önemli etkenlerden biridir.
Aile ortamından ayrıldıktan sonra en çok zaman geçirdiğiniz yer arkadaş
ortamıdır. Ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de
çocuklarının arkadaş çevresidir. Akran baskısı ve arkadaş çevresi sebebiyle
oluşabilecek madde kullanımının önüne geçilebilmesi için arkadaş çevreleri
özenle seçilmeli ve düzenli olarak izlenmelidir (19).
Akran grubunun etkisi özellikle ergenlik döneminde zirveye ulaşır. Çünkü
grup yaşamı, gençlerin elde etmeleri gereken kişisel özerkliğe sahip olmaları
için bir fırsattır. Akran grubunun olumsuz etkileri, yetersiz aile ilişkileri olan
suçlu çocuklar için geçerliydi. Çocukları etkileyen akran gruplarının suça yatkın
risk faktörlerine sahip olması, çocukları suça yatkın hale getirebilir. Bir akran
grubu içinde suça karışmış bireylerin suça karşı önlem almak üzere bir araya
gelmesi, akran grubunun suç düzeyinde sergilediği risk faktörlerinden biridir
(20).
2.5. Ergenlik Dönemi
Madde bağımlılığına neden olan en önemli etkenlerden bir diğeri de ergenlik
dönemidir. Heyecan duyma ve haz alma isteğinin fazla olması bu dönemin
karakteristik bir özelliğidir. Uyuşturucu ve uyarıcıların ergenler üzerindeki
etkileri en yoğun olarak bu süreçte hissedildiği için bağımlılık oluşma olasılığı
daha fazladır (21).
Madde bağımlılığı olan çocuk ve ergenlerde; saldırganlık, öfke ve cinsel
sorunlar ortaya çıkar. Bir gencin ailesinin ve arkadaşlarının olumsuz tutum
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ve davranışları, bir gencin moralini bozabilir ve depresyona yol açabilir. Bu
noktada gençler uyarıcılara yönelerek içinde bulundukları durumdan çıkmak
isteyebilirler. Düşük benlik saygısı ve kişisel gelişimin önündeki engeller
nedeniyle ergenler hızla maddelere bağımlı hale gelebilir (22).
3.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE

Birleşmiş Milletler Madde Kontrol ve Suç Önleme Komisyonunun madde
kullanımının önlenmesine ilişkin raporunda riskli gruplara yönelik eğitim amaçlı
programlarının yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Ergen yaş grubuna okullarda;
anne, baba ve çocuklara yönelik ise medya araçları ile yapılabilmektedir. Ayrıca
12-18 yaş grubundaki ergenlere yönelik madde kullanımına ilişkin eğitim ve
rehabilitasyon programlarının uygulanması gerektiği belirtilmektedir (23, 24).
Ayrıca çocuklara ebeveyn-çocuk iletişimi ve ebeveyn-çocuk ilişki becerileri
eğitimi verilerek aile ilişkilerini desteklemek için ebeveynleri tarafından destek
verilmelidir (25).
3.1. Türkiye’de Bağımlılık Yapıcı Maddelerle İlgili Yasal Düzenlemeler
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58/2. Maddesinde “Devlet, gençleri alkol
bağımlılığından, uyuşturucu maddelerden, suç işlemeden, kumar ve benzeri
kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”
ifadesiyle ülkemizde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyegibi bağımlılık
yapıcı maddelerin anayasal olarak yasaklandığı vurgulanmıştır (26). Toplumun
sağlıklı ve güvenli yaşantısı için bireyleri korumaya yönelik çeşitli hükümlerle,
uyuşturucu ve uyarıcı olan maddelerin izinsiz bir şekilde imalinden, ithal ve
ihracına, bulundurmaktan, satış veya kullanımına kadar suç olarak görülmekte
ve çeşitli cezai yaptırımlar uygulanmaktadır (27).
5237 Sayılı “Türk Ceza Kanunu”nu üçüncü bölümünde (12.10.2004
tarihinde ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) “Kamunun Sağlığına
Karşı Suçlar” adı altında, uyuşturucu maddeleri imali, kullanımı ve satışına
yönelik ayrı ceza ve yaptırımlar ile tedavi uygulamalarına dair düzenlemeler
öngörülmüştür. Aynı kanunun 188.Maddesinde: Uyuşturucu veya uyarıcı olan
maddeleri imali, ticareti yapanlara ve ticaretine aracılık sağlayanlara yönelik
caydırıcılığın sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. En düşük olarak dört yıl
en yüksek ise yirmi bin güne kadar cezalar ve durum ve faaliyetin çeşidine
göre ise yarı oranda cezaların arttırıldığı görülmektedir. 190.Maddesinde ise:
Uyuşturucu veya uyarıcı çeşitli maddelerin kullanılmasını kolaylaştırmaya
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yönelik, özel yerler, çeşitli donanım veya malzeme sağlayanlar, özel önlemler
alarak kullananların yakalanmalarını zorlaştıranlar ve kullanma yöntemlerini
başkalarına anlatıp bu konuda onları bilgilendirenler iki ile beş yıla kadar hapis
cezası uygulanır. Bu maddede belirtilen suçların sağlık hizmeti veren bireylerce
işlenmesi durumunda, verilecek ceza yarı oranında arttırıldığı belirtilmektedir.
191. Maddesinde: Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kulanlar için satın alanlar,
kabul edenler veya bulunduran kişilere en az bir en yüksek iki yıla kadar
hapis, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananların ise tedavi ve denetimli
serbestlik ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 192. Maddesi gereğince
etkin pişmanlık ilkesinden yararlanmak için, resmi makamlar bilgi almadan
önce resmi makamlara suç ortaklarını ve bu tür maddelerin depolanma veya
üretim yerlerini bildirirse ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan birey
kendisine soruşturma açılmadan önce resmî makamlara müracaat edip tedavi
olmak isterse o kişi hakkında cezaya hükmolunmaz. 193.Maddesi gereğince:
Zehirli madde içeren ve üretimi, bulundurulması veya satışı izne tabii olan
maddenin izinsiz bir şekilde imalini yapan, bulunduran, satışını yapıp gelir elde
eden veya nakil işlemine dahil olan kişi, iki aydan başlayıp oniki aya kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Son olarak 194. Madde gereğince: Çocuklara,
akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara sağlık açısından tehlike
oluşturabilecek maddeleri temin eden veya tüketimine sunan kişi 6-12 aya kadar
hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir (26).
3.2. Bağımlılıkla İlgilenen Kurum ve Kuruluşlar
Türkiye’de farklı düzeylerde madde bağımlılığı hizmetleri sunan bazı kurumlar ve
çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Bunların en başında uyuşturucu kaçakçılığıyla
mücadelede hizmet veren kurum ve kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar, ülkeye
yasa dışı maddelerin girişini, depolanmasını, taşınmasını, bulundurulmasını ve
ticaretini engelleyecek tedbirleri alır; yasa dışı faaliyetler yapanları tespit eder
ve gerekli müdahaleleri yapar. Hukuken kaçakçılıkla mücadele sorumluluğu
ve yükümlülüğü 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde
belirlenmiştir. Kanuna göre bu görev ve sorumluluklar çeşitli kurumlara
verilmiştir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde temini ile uğraşan kuruluşlar şunlardır:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük
Muhafaza Genel Müdürlüğü. Silahlı Kuvvetlerin haricinde Adli Tıp Kurumu,
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının
da uyuşturucu ve uyarıcı her türlü maddenin takibinde çeşitli sorumlulukları
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vardır. Uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesinde adı geçen bu kurum veya
kuruluşların dışında, Türkiye’de talebi azaltmayı ve bilinçlendirmeyi amaçlayan
yine çeşitli kurum ve kuruluşlar da mevcuttur. Bunlar ise: Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Diyanet İşleri
Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu ve Üniversitelerdir (28).
Bahsedilen kuruluşlardan biride TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi)’dir. TUBİM, madde bağımlılığı
ve kullanımı gibi konularda her yıl raporlar hazırlamakta ve çeşitli tavsiye
sunmaktadır (25). Bir başka örnek ise sivil toplum kuruluşlarından biri olan
Yeşilay Derneğidir. Kamu faydası için çalışan Yeşilay bir dernek statüsünde
olup, bağımlılıklarla hakkında toplumda farkındalık arttırıcı faaliyetlerde
bulunmaktadır. Tedavi ve rehabilitasyon açısından çeşitli uygulamalarda
bulunan bir başka kuruluş olan AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde
Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) ise hastanelerdeki klinikler ile madde
bağımlılarının tedavisini sağlamaktadır (29). Benzer bir amaçla ÇEMATEM
(Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri) de hizmet vermektedir
(30).
3.3. Sosyal Destek
Sosyal destek, bağımlı olan bireylerin çevresinden edindiği sosyal ve
psikolojik destek olarak tanımlanabilir. Araştırmacılar stresle başa çıkmada
sosyal desteğin önemini vurgulamışlardır. Sosyal desteğin algılanmasında,
kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığına fayda noktasında sosyal desteğin
nereden elde edildiği de önemlidir. Bu bağlamda bireylerin sosyal destek
kaynaklarını: Ailesi, arkadaşları, karşı cinsten arkadaşları, komşuları,
çalışma arkadaşları, öğretmenleri, dinsel, ideolojik veya etnik gruplar ile
bireyin içinde bulunduğu toplum gibi faktörler oluşturmaktadır. Bireyin
sosyal destek düzeyi, bireydeki veya destek kaynaklarındaki değişikliklere
bağlı olarak değişebilir. (31).
Sosyal destek, stres faktörlerini ortadan kaldırmazken, insanların kaygı
ve çaresizlik duygularını azaltarak, onları stresle başa çıkmak için yeni yollar
denemeye daha istekli hale getirir, insanların güvenini arttırır ve stresi daha
katlanılabilir hale getirir.Sosyal desteğin bireylerin fiziksel sağlık ve iyilik halleri
üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu sebepledir ki sosyal desteğin olmaması
birey üzerinde olumsuz etkiler bırakabilecektir (32).
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3.4. Aile ve Sosyal Destek İlişkisi
Her insan yaşamının ilk yıllarında ailesinin yanında duygusal, sosyal ve bilişsel
açıdan gelişimini tamamlamaktadır. Bu gelişim süreçlerini problemsiz bir
şekilde gerçekleştirebilmeleri için aile ortamlarının sorunsuz ve huzurlu olması
gerekmektedir. Aksi takdirde gençler duygusal olarak yetersiz kalacak ve
çatışmaya meyilli olacaktır (33).
Çocuk ailenin kötü tavırları nedeniyle ailede görmediği ilgiyi, desteği,
sokaktaki arkadaş gruplarından sağlamaya çalışmakta, arkadaş grupları içinde
onay ve takdir görmektedir. Dolayısıyla çocuk sokakta yaşamaya alışmakta,
kimlik ve güç kazanmaktadır. Bu bağımsızlaşma durumu, özellikle gençlik
yıllarında çocuğa çok iyi gelmektedir. Ailede hiçbir onay, takdir almayan ve
desteklenmeyen bağımsızlığı olmayan (yani ebeveyn otoritesi, baskısı veya
koruyucu tutumları tarafından ezilen bir çocuk) çocuk, sokak arkadaşları
grubunda güçlenir, kişiliğe ve kimliğe sahip olur ve bağımsız hale gelir. Bu da
çocuğun sokakta yaşama sürecini ve sokak bağımlılığını artırır. Böylece çocuk
artık aileden kopup sokak kültürünün bir parçası haline gelmektedir. Burada
her türlü manipülatif etki, akran etkisi, ilgi grubu etkisi, merak, ilgi, çocukları
uyuşturucu kullanmaya ve uyuşturucuya bağımlı hale getirebilmektedir (6).
Bireyin gelişiminde önemli bir etkiye sahip olan ailenin sağlayacağı
destek ve bireyin algılayacağı destek sayesinde birey kişiliğini oluşturmada
herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Karşılaşacağı sorunları çözmek için
yararlanacağı kaynakları keşfetmekte zorluk çekmeyecektir. Bu aşamaları
sorunsuz geçen birey, kendini gerçekleştirecek ve kendini kabul etmekte hiçbir
zorluk çekmeyecek ve aynı zamanda kendisi için belirlediği hedeflere anlamlı
ve makul bir şekilde ulaşacaktır. Kendini tanıması ve buna göre hareket etmesi,
kendisi için belirlediği hedefi gerçekleştirmesinin önündeki engelleri tanıması
ve aşmasında en önemli faktör olacaktır (34).
3.5. Madde Kullanımının Önlenmesinde Ailenin Yeri
Ebeveynlerin madde kullanımını önlemedeki rolü de bize aile ve madde
bağımlılığı tedavisi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Ailenin madde
bağımlılığını önlemedeki rolünün aşağıdaki kapsamda olduğu belirtilmektedir.
1.
2.

Ebeveynler herhangi bir madde (tütün, kafein, alkol, esrar vb.)
kullanmayarak çocuklarına örnek olmalıdır.
Çocuk için bir eğitim, bilgi kaynağı olan ebeveynler çocuğunu yasal olmayan
maddeler ,onların etkileri ve sonuçları hakkında bilinçlendirmelidirler.
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3.

Aile kurallarını belirleyen ve ailenin alkol ve uyuşturucuyla ilgili
politikasını belirleyen ebeveynlerdir. Bu nedenle, buna belirli kısıtlamalar
koymalı ve bunları uygulanmasını sağlamalıdırlar.
4. Ebeveynler, aile eğlence etkinliklerinin düzenleyicileri ve katılımcıları
olmalıdır. Böylece can sıkıntısına , alkol ve diğer maddeleri tüketme
faaliyetlerine bir alternatif sunacaktır.
5. Ebeveynler, çocuklarının akran baskısıyla nasıl başa çıkacakları konusunda
danışman ve eğitmenleridir.
6. Ebeveynlerin, çocuklarının nerede olduğunu bilmeleri gerekir.
7. Ebeveynler, diğer ailelerle ortaklık kurarak çocukların madde kullanmasını
engellemelidir.
8.
Madde kullanımının teşhisini ebeveynler koymalıdır.
9. Çocuğun madde kullanımına müdahale eden ve rehberlik eden
ebeveynlerdir.
10. Ebeveynler, iyileşmeye yardımcı olmak için kendi duygularını da
yönetmelidir (35).
4.

MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ

Madde bağımlılığında tedavi, bağımlının kullandığı maddeye, kullanım
süresine, kişisel özelliklerine ve olası komplikasyonlara göre değişmektedir.
Tedavi ortamı seçilirken, özel tedavi planlarına sahip tedavi ünitelerine öncelik
verilmelidir. Hasta için hazırlanacak program, hastanın yoksunluk ve sonrasında
devam eden maddesiz bir yaşama yönelik çeşitli ilaç tedavilerini ve psikososyal
bir rehabilitasyon programını içermelidir. Madde bağımlılarının psikososyal
tedavisinin temel amacı, bağımlıları topluma yeniden kazandırmaktır. Bu
tedavinin aşamaları şu şekildedir: Maddeden kurtulmak, bağımlılığa neden olan
fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilerden kurtulmak ve daha sonra bağımlılık
nedeniyle kaybettiği sosyal rolü yeniden kazanmaktır (36).
Bağımlılık bireysel, toplumsal ve psikolojik bir sorundur. Bu amaçla,
sorunu tüm yönleriyle anlamak ve tüm yönleriyle değerlendirmek gerekir.
Değerlendirme etiyolojik araştırmalara odaklansa da tanı, tedavi, korunma ve
rehabilitasyon gibi en temel kavramları da içermektedir (37).
Bağımlılık tedavisi uzun süreli bir süreçtir. Tedavi süresi kişiden kişiye
değişmekle birlikte hasta tedaviyi ne kadar uzun süre alırsa tedavi o kadar
başarılı olur (38). Maddeyi kullanan kişinin kullandığı maddenin türü, kişinin
kişilik özellikleri ve maddeyi kullanma süresinin uzunluğu tedavide çok önemli
olduğu için tedavideki farklılık bu noktadan başlamaktadır. Madde bağımlılığı
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tedavisinin etkili olabilmesi için tedavi için gereken sürenin tamamlanmış
olması gerekir. Özellikle yapılan çalışmalarda maddenin kesilmesinden sonraki
ilk üç ayın çok önemli olduğu belirtilmiş ve maddelerin tekrar kullanılmasının
en önemli nedeninin yeterli tedavi süresinin tamamlanmaması olduğu sonucuna
varılmıştır (39).
4.1. İlaçla Tedavi İlkeleri
Madde kullanım bozukluklarının tedavisi kısa ve uzun süreli olmak üzere iki
aşamada gerçekleşir. Kısa süreli ve birinci basamak tedavide, entoksikasyonla
mücadele veya arındırıcı tedavi kullanılır. Entoksikasyon tedavisinin
temel amacı, hastaların yüksek miktardaki maddenin ölümcül etkilerinden
kurtulmasına yardımcı olmak ve ardından ortaya çıkan yoksunluk tablosunun
sonuçlarını iyileştirmektir.
Bunun için maddeye özgü antagonist ilaçlar kullanabilir ve çeşitli
organ fonksiyon bozukluklarını düzeltmeye çalışılabilir. Belirli bir maddeyi
kullanmayı bıraktıktan sonra ortaya çıkan semptomları kontrol altına almak ve
hafifletmek için yoksunluk tedavisi yapılır ve her madde için farklılık gösterebilir.
Deantagonist maddeler bazı maddelerin zehirlenmesinde kullanılabilir. Hastanın
genel durumuna göre gerekli tedaviye ek olarak arınma veya yoksunluk
döneminin tedavisinde çeşitli ruhsal belirti, bulgu ve ana şikayetlere göre
psikotrop ilaçlar gibi özellikle sakinleştiriciler kullanılmaktadır. Hastanın uyku
düzenini sağlamaya çalışın. Maddenin özelliğine göre, anti-epileptik tedavi
özellikle sedatif ve hipnotik yoksunluk için uygundur. Vücut sıvısı ve elektrolit
dengesi kontrol edilir. İlk basamak olan bu tedavi sürecinden sonra hasta uzun
süreli tedaviye geçer (6, 40).
Uzun süreli tedavi, taburcu olduktan sonraki tedaviyi içerir. Uzun süreli ilaç
tedavisi genellikle antagonist tedavi, ikame tedavisi ve kişinin ruhsal durumuna
göre farklı psikotrop ilaçların kullanımını içerir.Bu tür maddeleri kullanan
kişilerin herhangi bir süreci disiplinli bir şekilde sürdürmeleri zordur. Tedavi
sırasında genellikle kesintiler veya düzensizliklerle karşılaşılır. Hasta madde
kullanımından uzak duracak veya alışık olduğu alt kültürden kurtulacak medikal
tedaviye devam etmekte zorluklarla karşılaşabilir ve böylece tekrarlama olasılığı
artar.Madde bağımlılarının tedavisi ne kadar erken başlarsa ve alt kültüründen
ne kadar soyutlanırsa terapi disiplinine o kadar dahil olur. Yeni sosyal ortamda
kazandığı kimlik ne kadar güçlüyse iyileşme süreci o kadar kolay olur (6).
Tedavinin sürekliliği, rehabilitasyon motivasyonunun, dürüstlüğün,
özverililiğin ve sürekli ayakta hasta bakımının geliştirilmesine dayanır.
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Uyuşturucusuz bir yaşam için iyi hazırlanmış bir ayakta tedavi planı
şarttır. Hastanede yatış kısa olsa da tekrarlama riski ömür boyu sürer.
Hastaneye yatma, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için sadece bir
adım ve fırsattır. Bu adım atılması iyileşme sürecinin devam etmesinde bir
basamak oluşturur ve bağımlıların yeniden normal yaşamlarına dönmelerinde
yardımcı olabilir (41).
4.2. Ruhsal-Toplumsal Tedavi İlkeleri
Madde bağımlılığının tedavisinin başarısını sağlayabilecek iki önemli faktör
vardır: Birincisi, kişinin tedaviye olan isteğidir. Eğer kişi kendi kendine tedavi
olmak istemiyorsa kimse onu hiçbir şekilde bırakmaya zorlayamaz. Diğeri
ise maddeyi bırakmaya kendisini hazır hissetme durumudur çünkü bağımlı
birey maddeyi bıraktığında arkadaşlarını, alışkanlıklarını ve yaşadığı çevreyi
değiştirmek zorunda kalabilir. Tüm bunlara hazır değilse yapılabilecek fazla
bir şey yoktur. Ayrıca aile bireylerinin aktif ve pozitif desteği ve tedavinin
devamlılığı tedavi prensipleridir (6).
4.3. Tedavinin Aşamaları
Madde bağımlılığı çok zahmetli bir tedavi sürecine sahiptir. Günümüzde madde
bağımlılığı tedavisinde birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin
birbirlerine üstünlükleri henüz kanıtlanamamıştır. Madde bağımlılığı
tedavisinden bahsederken sadece tek bir tedavi ve bir adımdan bahsetmek
mümkün değildir. Bu tedavi çok uzun bir süreç olduğu için bu süreçte farklı
aşamalardan geçmek gerekir (41).Bu aşamalar şöyle sınıflandırılabilir:
4.3.1.

Tedaviye Yönlendirme

Tedaviye yönelme çok önemli bir adım olarak kabul edilir. En önemlisi
kişinin kendisinin maddeyi bırakmayı istemesi bırakma şansını artırmaktadır.
Bu nedenle kişinin iradesi maddeyi bırakma ihtimalini arttırır. Bu açıdan son
yıllarda motivasyonel görüşme teknikleri ve tedavisi giderek daha önemli
hale geldi. Kısa süreli bir yaklaşım olan motivasyon artırma terapisi, madde
kullanıcılarının maddeyi bırakmaya karar vermelerine yardımcı olmak için
iyi bir araçtır. Bireylerin tedavi ve rehabilitasyona devam etmeleri için motive
edilmeleri gerekmektedir. Tedavi personelleri uyuşturucu kullanımının kişi için
ne anlama geldiğini anlarsa, onların normal hayata dönmeleri için daha çok
yardımcı olabilirler (41).
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4.3.2.

Detoksifikasyon (Arındırma)

Detoksifikasyon tıbbi bir dönemdir ve madde kullanımının kesilmesinden
sonra ortaya çıkan semptomlarını ortadan kaldırmayı amaçlar. Her madde
için yoksunluk belirtilerinin şiddeti ve niteliği farklı olmaktadır. Yoksunluk
semptomlarının şiddeti kişiden kişiye de değişebilmektedir. Madde kullanımı
sırasında vücud denge oluşturmakta ve madde bırakıldıktan sonrada yeni
bir denge oluşturmak için çalışmaktadır. İşte bu dönemde önemli bedensel
problemler ortaya çıkabilir. Bu bedensel belirtileri önlemek için tıbbi
müdahalelere ihtiyaç vardır. Detoksifikasyon süreci tek başına tedavi olarak
kabul edilmez. Detoksifikasyon aşamasından sonra terapi ve rehabilitasyon
sürecinin başlaması iyileşme sürecini hızlandırmaktadır (6).
4.3.3.

Bağımlılığın Terapisi

Terapi; bireyin kendini anlaması, tanıması ve kendini değerlendirme becerisini
edinmesini, madde kullanmaya başlama sebeplerinin araştırılmasını ve
bununla ilişkili faktörlerin ortadan kaldırılmaya çalışılmasını (kişilik sorunları,
güvensizlikler vb) maddelerin kendisinde meydana getirdiği etkileri tanımasını,
bireyin maddeyi tekrar kullanmaya başlamasının engellenmesi için gerekli
bilgi ve becerileri edinmesini, dış dünyaya karşı kişinin kendisini hazırlamasını
sağlamaya yönelik programları içermektedir (6).
4.3.4.

Rehabilitasyon ve Topluma Kazandırma

Madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmasının amacı,
bağımlılık yapan davranış kalıplarını yok etmek ve yeni davranış kalıplarını
değiştirmek, yaşadıkları çevrede başkalarıyla yeni ilişkiler kurmaya başlamasını
ve yeni ilişki biçimlerinin kurulması, madde kullanımı sırasında bozulan aile
ve çevre ilişkilerini yeniden düzenlemektir. Kişinin topluma dönmesi, bozulan
dengeyi yeniden kazanması, yeni bir yaşama ve yeni davranışlara kavuşması
uzun zaman alır. Yeni bir hayat kurmak, kurulan bu yeni hayata alışmak bu
süreçte öğrenilebilecek bir şeydir. Eş zamanlı başlatılan tedaviler bu dönemde
devam eder. Önemli bir faktörde kişinin yeni bir çevre edinmesidir. Kişi bu çevre
içinde yaşamayı öğrenmektedir. Kişiye kendisi veya çeşitli yardım kuruluşlarının
yardımı ile bir iş bulunması ve kişinin çalışması sağlanmalıdır (42).
5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Dünyada ve Türkiye’de madde kullanımı ve bağımlılığı önemli bir halk sağlığı
sorunu olmaya devam etmektedir. Hem kullanım hem de bağımlılık oranları,
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ayrıca madde çeşitliliği giderek artmaktadır. Kullanımı etkileyen birçok
etiyolojik faktör mevcuttur. Bu bağlamda:
·
·
·

·
·
·
·
·

·

Madde kullanımı ile ilgili özellikle etiyolojik faktörler değerlendirilerek
önlemler alınmalı,
Çeşitli bakanlıkların desteğiyle gençlerde farkındalık oluşturmak ve yanlış
bilgilerini gidermek için eğitim faaliyetleri düzenlenmeli,
Bireylerin maddeye ulaşmasını engellemek için gerekli araştırma, takip,
denetim gibi faaliyetlerin sürekli ve düzenli bir şekilde kolluk güçleri
tarafından sürdürülmeli,
Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin uygulanmasına ve denetimine gerekli
özen gösterilmeli,
Konuya bireysel yaklaşım ile birlikte toplum düzeyinde yaklaşılarak
multidisipliner katılım sağlanmalı,
Madde kullanımı ve bağımlılığında risk grupları tanı, tedavi ve izlemine
öncelik verilmeli,
Madde bağımlılığı tedavi ünitelerinin tüm il ve ilçelerde sayısı arttırılıp
yaygınlaşması sağlanmalı,
Madde bağımlılıkları hakkında bilgi vermek için medya etkin bir şekilde
kullanılıp bilimsel yeterliliğe sahip kişiler aracılığı, kamu spotları vb.
yollarla etkili ve hızlı bir şekilde doğru bilginin tüm topluma ulaşması
sağlanmalı,
Madde kullanım ve bağımlılığı sorunu küresel ölçekte değerlendirilerek
ülkeler arası işbirliğine gidilmelidir.
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1.

Obezite

O

bezite temel olarak diyette enerji alımının artmasına karşın enerji
harcamasının azalması sonucu pozitif enerji dengesi durumunda
oluşan bir hastalıktır. Bireyler arasındaki enerji harcama ve depolama
kapasitesi arasındaki farklılıkları genetik alt yapı belirlese de obezite
gelişiminde çevresel etmenler daha büyük rol oynamaktadır (1). Toplumların
modern yaşam biçimini benimsemeleri ile insanların beslenme alışkanlıkları
değişmiş ve aktiviteleri azalmıştır. Yakın geçmişten itibaren ortaya çıkan
yüksek doymuş yağ içeirkli, diyet lifinden fakir, yüksek enerjili beslenme tarzı
obezite ve ilişkili kronik hastalıkların görülme sıklığında hızlı bir artışa yol
açmıştır (2).
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde epidemik düzeylere ulaşan ve
ekonomi üzerine ciddi yük oluşturan majör bir halk sağlığı problemi haline
gelen obezite; insülin direncine bağlı Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar,
serebrovasküler hastalıklar, kanser, astım, uyku apne sendromu, osteoartrit
ve yağlı karaciğer hastalıkları ile yakından ilişkilidir (3). Obezite sıklığında
görülen bu hızlı artış genetik yapı ve beslenme davranışı farklılıkları ile
açıklanamamaktadır. İntestinal mikrobiyota enerji dengesini, immün sistemi
ve lipid metabolizmasını değiştirerek konak metabolizmasını etkilemektedir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar barsak mikrobiyotasının obezite, obezite ile
211
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ilişkili inflamasyon ve kardiyometabolik komplikasyonlar ile yakından ilişkili
olduğunu göstermektedir (4).
2.

İntestinal Mikrobiyota ve Fonksiyonları

İnsan vücudunda ağızdan anüse yer kaplayan gastrointestinal kanalda kolonize
olan bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli ve çok sayıda mikroorganizmadan
oluşan ve organ gibi işlev gören ekosistem “intestinal mikrobiyota”
olarak adlandırılmaktadır (5). Barsakta en fazla oranda bulunan bakteri
grupları Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, ve
Verrucomicrobia’dır. Bu gruplarının barsakta bulunma oranları çeşitli etmenlere
bağlı olarak bireyden bireye değişiklik göstermektedir (5). Yetişkin dönemde
intestinal mikrobiyotanın %90’ından fazlasını Firmicutes ve Bacteroidetes
türleri oluşturur. Diğer türler %2-10 arasında değişir (2,3). Yaşla birlikte bakteri
sayısı ve çeşitliliğinde belirgin azalmalar meydana gelmektedir (3).
İntestinal mikrobiyota vücutta adeta bir organ sistemi gibi işlev gören yüz
binlerce mikroorganizmanın oluşturduğu bir oluşumdur. Vücutta besin emilimi,
K vitamini, çeşitli B vitaminleri, H2, CO2, metan gazı ve lizin üretimi, amonyaküre dönüşümü, safra asitlerinin dönüşümü, karaciğer tarafından metabolize
edilerek safra ile atılan bileşiklerin enterohepatik dolaşımının düzenlenmesi,
yabancı bileşiklerin metabolize edilmesi, patojenlere karşı savunma, doğuşsal
ve adaptif immün yanıtın düzenlenmesi ve sindirilmeyen karbonhidratların
fermentasyonu ile kısa zincirli yağ asitleri oluşumu gibi birçok önemli görev
üstlenmektedir. (2-4). Mikrobiyota aracılığı ile oluşturulan kısa zincirli yağ
asitleri, enerji sağlamalarının yanı sıra tokluk ve inflamatuvar süreçlerde de
düzenleyici olarak işlev görmektedir. Kısa zincirli yağ asitleri tokluk hissi
sağlanması ve besin alımının azalması ile de ilişkilidir (6). Ayrıca G proteinine
bağlı reseptör aktivasyonu ve sinyal verme üzerinde etkilidirler. Dolayısıyla
GPR41 ve GPR43’ün enerji düzenleyici etkileri mikrobiyotaya bağlıdır (2).
3.

Mikrobiyotayı Etkileyen Başlıca Etmenler

Mikrobiyota parmak izi gibi kişiye özgü olmakla birlikte kişinin yaşamı boyunca
değişen içsel ve dışsal birçok etmene duyarlıdır. Sağlıklı barsak mikrobiyotası
iki yüz yaygın bakteri türü ve binden fazla nadir görülen türden oluşmaktadır.
Barsak mikrobiyotasının içeriği ve yoğunluğu barsağın proksimalinden
distaline, yüzeyinden luminal kısmına doğru değişiklik göstermektedir (1,3).
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Mikrobiyota kompozisyonu zamansal ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir
(3). Mikrobiyota kompozisyonunu etkileyen faktörler arasında genetik faktörler,
doğum şekli, annenin mikrobiyotası, anne sütü ile beslenme, bakterilere çevresel
maruziyet, yaşanılan yer, yaş, antibiyotik kullanımı ve beslenme bulunmaktadır
(1,5). Ayrıca fiziksel aktivite de barsak mikrobiyotasını etkilemektedir. Artan
fiziksel aktivite yararlı mikrobik türlerin konsantrasyonunu artırabilmektedir
(7).
3.1. Doğum Şekli
İnsan fetal barsağı geçici olarak sterildir. Ancak doğumdan hemen sonra
kolonizasyon başlar (3). Bazı araştırmalarda bakteri kolonizasyonunun
doğumdan önce başladığı da gösterilmektedir (5). Doğum şeklinin bebeğin
barsak mikrobiyotası ile direkt ilişkili olduğu belirtilmiştir. Vajinal doğum
ile dünyaya gelen bebeklerde bebeğin barsak mikrobiyotası annenin vajinal
mikroorganizmalarından oluşurken, sezaryen doğumda bebeğin barsak
mikrobiyotasının deri mikroorganizmalarına benzer şekilde oluştuğu
gözlenmiştir (2,3).
3.2. Anne Sütü
Anne sütü içerdiği probiyotik ve prebiyotik bileşnler doğrultusunda sinbiyotik
bir besindir. Anne sütünde bulunan oligosakkaritler, lizozomlar, laktoferrin,
antikorlar ve sitokinlerin barsaktaki Bifidobacterium sayısını artırdığı ve
bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir (8). Anne sütü ile beslenen
bebeklerde mikrobiyotanın çoğunu bifidobakteriler oluştururken, formül mama ile
beslenen bebeklerde escheria coli, c.difficile, bacteriodes fragilis ve lactobaciller
baskın olarak bulunmaktadır (3). Tamamlayıcı besinlere geçiş sürecinde seçilen
besinler ve beslenme modeli de mikrobiyotayı şekillendirmektedir. Bu dönemde
ayına göre, uygun ve doğru besinlerin tükettirilmesi ile bakteri kompozisyonu
değişmekte ve bakteri çeşitliliği artmaya başlamaktadır (5) (Şekil 1).
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Şekil 1. Doğum Şekli, Anne Sütü ve Mikrobiyota

Shamir R, et al. Gut Health in Early Life Gut Health in Early Life. 2015

3.3. Yaş
Yaşla birlikte hem bakteri sayısı, hem de çeşitliliğinde azalma meydana
gelmektedir. Bebeklikten başlayarak yaşlılığa doğru Firmicutes bakteri türü
artmaktadır (1).
Şekil 2. Yaş ile Mikrobiyota Değişimi (1)
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3.4. Antibiyotik kullanımı
Barsaktaki bakteriler K vitamini ve bazı B grubu vitaminlerini (B1, B2, B6,
B9, B12) sentezleyebilme yeteneğine sahiptir. Yapılan bir araştırmada, 3-4 hafta
süre ile düşük K vitaminli diyet ile beslenen bireylerde K vitamini yetersizliği
görülmezken mikrobiyotayı baskılayıcı geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi
alan bireylerde K vitamini eksikliği nedeniyle plazma protrombin düzeylerinde
belirgin azalma olduğu gösterilmiştir (9).
3.5. Coğrafya
Farklı bölgelerde yaşayan toplumlar üzerinde yapılan araştırmalar uzun dönem
beslenme alışkanlıklarının mikrobiyota üzerine etkisi olduğu konusunda önemli
kanıtlar ortaya koymaktadır. Çalışmalara göre özellikle, batı tarzı beslenme
modelinin yaygın olduğu Amerika ve Avrupa bölgesinde yaşayanlar ile Afrika
ve Güney Amerika’nın kırsal bölgelerinde yaşayanların mikrobiyotalarında
önemli farklılıklar görülmektedir (10-12).
4.

Beslenme Modelleri ve Diyet Bileşenlerinin Barsak Mikrobiyotası
Üzerine Etkileri

Beslenme mikrobiyotada kompozisyonundaki birçok değişikliğin sorumlusu
olarak görülmekte ve mikrobiyotayı etkileyen etmenler arasında değiştirilebilir
bir etmen olması nedeniyle de ilgi çekmektedir (13). İntestinal kanalda
mikroorganizmaların kalıcılığı ve yerleşiminin sağlanmasında ana belirleyici
diyet bileşenleridir. Bu nedenle besinlerin barsak mikrobiyota aktivitesini ve
kompozisyonunu etkilemesi şaşırtıcı değildir (3). Farklı besin ögeleri farklı
bakteriyel topluluklar tarafından kullanılmakta olduğu için mikrobiyotadaki
baskın tür, diyetin besin ögesi kompozisyonuna göre değişmektedir (5). Örneğin
vejetaryen ve vegan diyetlerde karbonhidrat içeriği yüksek olduğundan vegan
bireylerin barsak mikrobiyotaları yüksek karbonhidrat fermente bakterileri
yönünden zenginken, hayvansal gıdalardan zengin yüksek proteinli diyet
ile beslenen bireylerin mikrobiyotaları Bacteroides ve Clostridia açısından
zengindir (14). Akdeniz diyetine uyum ve diyetin mikrobiyota üzerine etkilerinin
araştırıldığı bir çalışmada Akdeniz diyetine yüksek uyum gösteren bireylerde
yararlı türlerin oranlarının ve sentezlenen kısa zincirli yağ asidi düzeyinin
yüksek olduğu gösterilmiştir (15). Çeşitli çalışmalarda vejetaryen beslenme,
glutensiz diyetlerin de mikrobiyota kompozisyonunu etkilediği bildirilmektedir
(16, 17). Akdeniz diyetinin toplam bakteri sayısını ve çeşitliliğini arttırdığı, batı
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tarzı yüksek hayvansal yağ içeren beslenmede toplam bakteri sayısının azaldığı,
Bacteriodes ve Enterobacteria sayılarını arttırdığı bildirilmektedir. Akdeniz diyeti
inflomasyona, obeziteye ve tip 2 diyabete karşı koruyucu özelliktedir. Glutensiz
beslenme modelinde ise toplam bakteri sayısı azalmakta, enterobacteria sayısı
artmaktadır (18).
4.1. Karbonhidratlar ve Posa
Barsak bakterileri enerji kaynağı olarak sindirilmeden kanala ulaşan nişasta
olmayan polisakkaritler, dirençli nişasta ve oligosakkaritleri kullanmaktadır.
Sindirilmeden barsağa ulaşan bu karbonhidratların fermantasyonu sonucunda
ise kısa zincirli yağ asitleri ve gazlar ortaya çıkmaktadır (19). Fermantasyon
sonucu oluşan kısa zincirli yağ asitleri konağın vücudunda çeşitli metabolik
aktiviteleri başlatarak günlük kalorinin yaklaşık %10’u kadar ek kalori sağlarlar
(1). Oluşan kısa zincirli yağ asitlerinin enerji kaynağı olmalarının yanı sıra
antiinflamatuar, antikarsenojenik, açlık-tokluk metabolizmasının düzenlenmesi
gibi roller de üstlenmeleri nedeniyle yüksek posalı diyetlerin insan sağlığı için
olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Yetersiz diyet lifi alımı mikrobiyota
kompozisyonu çeşitliliğinin azalması ile sonuçlanmaktadır (5). Fermente
posanın türü de barsak mikrobiyota kompozisyonunu etkilemektedir. Çünkü
diyet posasını fermente edebilen bakteriler fermente edemeyenlerden daha hızlı
çoğalırlar. Örneğin oligofruktozun intestinal bifidobakteri büyümesini uyardığı
gösterilmiştir (20). Tam tahıl ve buğday kepeği bakımından ve sindirilmeyen
karbonhidratlardan zengin diyet örüntüsü, Bifidobakteri ve Laktobasillerin artışı
ile ilişkilidir (21).
4.2. Protein
Kolona sindirilmeden ulaşan proteinlerin kolonda fermantasyonları sonucu
çeşitli bileşenler açığa çıkmakta olup bu bileşenler mikrobiyota kompozisyonunu
değiştirmede etkili olmaktadır (5). Yüksek proteinli diyetlerin Bacteroides türü
ile ilişkili olduğunu düşünülmektedir. Bazı çalışmalarda kırmızı et tüketiminin
fazla olduğu dönemlerde barsakta Bifidobacter sayısının azaldığı, bacteroides
sayısının arttığı gösterilmektedir (10).
4.3. Yağ
Yüksek yağlı beslenme sonucunda mukozal bütünlük bozulmakta, barsak
bariyer bütünlüğü bozulmakta ve plazma lipopolisakkarit seviyesi artmaktadır.
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Plazma lipopolisakkarit seviyesindeki artış, inflamasyona ve kronik hastalıkların
oluşmasına neden olmaktadır (1).
Yapılan çalışmalarda yüksek yağlı diyet tüketiminin mikrobiyal çeşitliliği
azalttığı ve zararlı türlerin sayılarını artırdığı gösterilmiştir. Yüksek yağlı diyet
ile beslenen bireylerde, düşük yağlı diyetlerle beslenenlere kıyasla, fekal kısa
zincirli yağ asidi konsantrasyonu ve Bifidobakteri sayısının önemli oranda
düşürdüğü saptanmıştır (5). Başka bir çalışmada bir grup bireye farklı yağ
oranlarına sahip diyet örüntüleri verilmiş ve fekal analizler yapılmıştır. Düşük
yağlı diyetle beslenen bireylerde Bifidobacterium sayısında artış; doymuş yağ
oranı yüksek diyetle beslenen bireylerde ise Faecalibacterium prausnitzii türü
sayısında oranında artış olduğu bulunmuştur (22).
Yüksek yağlı diyet ile 3 ay süre ile beslenen obeziteye yatkın ve obeziteye
dirençli fare gruplarının her ikisinde de Bacteroidetes türünde azalma; Firmicutes,
Proteobacteria ve Actinobacteria türlerinde ise artış belirlenmiştir. Bu çalışmanın
sonuçları yüksek yağlı diyetin barsak mikrobiyota kompozisyonunu obeziteden
daha fazla etkilediğini desteklemektedir (23). Murphy ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada da barsak mikrobiyota kompozisyondaki değişikliğin genetik nedenli
obeziteden ziyade yüksek yağlı beslenme ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (24).
4.4. Probiyotik ve Prebiyotikler
Probiyotiklerin obezite, inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve irritabl barsak
sendromu gibi hastalıklarda oluşturduğu düşünülen tedavi edici etkileri
barsaktaki bakteri kompozisyonunu değiştirerek yaptığı kabul edilmektedir.
Probiyotik kullanımının total bakteri sayısının yanı sıra Bifidobacteria ve
Lactobacilli gibi yararlı türleri arttığı bildirilmektedir (5).
Fruktooligosakkaritler, inülin ve galaktooligosakkaritler en bilinen
prebiyotiklerdendir. Diyete prebiyotiklerin eklenmesi ile kısa zincirli yağ asidi
üretiminde ve Bifidobacterium sayısında artış olduğu bildirilmektedir (25).
Ayrıca meyve ve sebzelerde bulunan antioksidan fitokimyasallar, çay, kahve
ve kakao gibi besinler de mikrobiyota kompozisyonunu ve bakteri sayısını
etkilemektedir (5).
5.

Obezite ve Mikrobiyota İlişkisi

Günümüzde obezite tedavisinin temel taşı diyet ve fiziksel aktiviteyi içeren
yaşam tarzı değişiklikleri yolıyla negatif enerji dengesi sağlanmasıdır (2).
Obezite temelde enerji alımı ve harcaması arasındaki dengesizlik ile ilişkili olsa
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da çeşitli araştırmalarda barsak mikrobiyota kompozisyonundaki değişimin ve
mikrobiyota farklılıklarının obezite ve ilişkili kronik hastalıkların etiyolojisinde
önemli olduğu gösterilmiştir (3).
Barsak mikrobiyotası birçok fizyolojik fonksiyonun kontrol ve
programlanması ile ilişkilidir. Enerji dengesinin düzenlenmesine katkı sağlayan
mikrobiyota çevresel faktörler ile enerji dengesindeki bozulmayı provoke ederek
metabolik hastalıklara yol açmaktadır. Barsakta bulunan bakterilerin obezite ile
ilişkili olabileceğine dair ilk gözlem leptin gen mutasyonu olan obez farelerle
mutasyon olmayan farelerin mikrobiyal içeriklerinin karşılaştırılması ile
ortaya çıkmıştır. Obez farelerde bacteriodetes miktarının daha az ve firmicutes
miktarının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın devamında her iki
grup bir süre standart yem ile beslenmiş, ancak diyetin değil obezitenin barsak
mikrobiyota kompozisyonunu etkilediği belirlenmiştir (26).
İnsan çalışmalarında obezlerde değişken Firmicutes/Bacteroidetes oranı
saptanmıştır. Obezite ve insülin direncinde Firmicutes/Bacteroidetes oranının
artışını gösteren çalışmalar olmasına rağmen, vücut kütle indeksi ile Firmicutes/
Bacteroidetes oranı arasında ilişki olmadığını veya ters ilişki olduğunu gösteren
çalışmalar da mevcuttur (4, 27, 28, 29). Öte yandan obezite ile ilişkili bir diğer
bakteri Bifidobacterium’un obez bireylerde daha az bulunduğu gösterilmektedir
(4, 30).
Turnbaugh ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada obez farelerden, obez
olmayan farelere mikrobiyota transferi yaılpmış ve 2 haftalık izlem sonucunda
obez olmayan farelerin vücut yağında %47 oranında artış gerçekleştiği
gözlemlenmiştir. Obez farelerde Firmicutes oranı daha yüksek, Bacteroidetes ise
görece olarak düşük bulunmuştur. Obez farelerin mikrobiyota kompozisyonunda
sindirilmeyen polisakkaritlerin yıkımı için gerekli enzimleri kodlayan genlerin
obez olmayan farelere kıyasla daha zengin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca obez
farelerde mikrobiyota kompozisyonları nedeniyle diyetten enerji sağlama
kapasitesinin obez olmayan farelere göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir
(31).
6.

Barsak Mikrobiyotası ve Obezite Arasındaki İlişkinin Mekanizmaları

Barsak mikrobiyotasının obezite ve obezite ile ilişkili hastalıklar üzerindeki
etkisine yönelik öne sürülen üç hipotez söz konusudur. Bu hipotezler Diyetten
enerji eldesi farkı, Lipopolisakkarit aracılı kronik inflamasyon ve Barsak
kaynaklı peptid salgılanması ve dokularda yağ asidi birikiminin düzenlenmesi
ile ilgilidir (3).
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6.1. Diyetten enerji eldesi
Barsak mikrobiyotası konakçının sindirim enzimleri ile sindirilemeyen
diyet posasını hidrolize etmekte ve polisakkaritleri enerji kaynağı olarak
kullanmaktadır (32). Mikrobiyota kompozisyonundaki değişiklikler
sindirilemeyen karbonhidratlardan kısa zincirli yağ asidi üretimi ile açığa
çıkan enerji oluşumunu etkilemektedir (20). Diyetle alınan ve sindirilmeyen
karbonhidratlarının barsak mikrobiyotası tarafından hidrolizi ve fermentasyonu
konakçıda enerji oluşumunu artırmaktadır (33). İntestinal mikrobiyotanın
önemli bir rolü sindirilmeyen diyet karbonhidratlarının fermantasyonu sonucu
kısa zincirli yağ asitleri oluşturmaktır. Bu yağ asitleri barsak hücrelerinin birincil
enerji kaynağıdır. Asetat, propiyonat ve bütirat gibi kısa zincirli yağ asitleri
insan enerji kaynaklarına yaklaşık %5-10 düzeyinde katkıda bulunmaktadırlar
(10, 20). Obez bireylerin fekal kısa zincirli yağ asidi miktarı zayıf bireylerden
daha yüksektir. Obez bireylerdeki bu yüksek kısa zincirli yağ asidi düzeyi
diyetsel farklılıklardan ya da emilim oranlarından bağımsızdır (34). Obezlerde
Firmicutes türündeki artış barsaklarda diyet posasından çok fazla miktarda kısa
zincirli yağ asidi üretilmesine ve bunların besin olarak kullanılmasına neden
olmaktadır. Yani obezler besinlerden daha fazla enerji üretebilmektedirler
(32,35).
Obezlerde yapılan bir çalışmada kısa zincirli yağ asit oranlarının zayıf
bireylere göre %20 oranda daha fazla olduğunun saptanması mikrobiyotanın
obezite etiyolojisinde en az diyet kadar önemli olduğunu düşündürmektedir
(36). Obez farelerden obez olmayan farelere barsak mikrobiyota transferi
metabolik özelliklerin obez olmayan farelere transferi ile sonuçlanmaktaydı.
Bu durum diyet nedenli obezite gelişen fareler kadar genetik obez fareler için
de gösterilmiştir. Bu sonuçların nedeni obezitenin barsak mikrobiyotasının
diyetten enerji oluşumunu artırmasıdır. Enerji artışının altında yatan muhtemel
mekanizma diyet posasının kısa zincirli yağ asitlerine çok daha etkili dönüşümü
olarak görünmektedir (3).
6.2. Lipopolisakkarit aracılı kronik inflamasyon
Bireylerin maruz kaldığı olumsuz bazı iç ve dış etmenler sonucunda
mikrobiyotada bozulmalar ve fonksiyonel çeşitliliğin azalması ile “disbiyoz”
olarak tanmlanan sağlıksız bir flora oluşabilmektedir (2). Faydalı/zararlı bakteri
oranının bozulduğu mikrobiyal disbiyozis sürecinin; alerji, inflamatuvar barsak
hastalığı, kanser, lupus, astım, multiple skleroz, Parkinson, çölyak hastalığı,
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obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalık ile ilişkili
olduğu bildirilmektedir (1). Barsak mikrobiyotası ve obezite arasındaki ilişkiyi
açıklamak için önerilen mekanizmalardan biri de kronik inflamasyonla ilişkili
olan metabolik endotoksemidir (2).
Metabolik Endotoksemi:
Barsak bariyerinin bozulması obezite ve ilişkili olduğu kronik hastalıklar başta
olmak üzere birçok patolojik durumla ilişkilidir (2). Gram negatif bakterilerin
çoğunun patojen olma nedeni gram negatif hücre duvarındaki endotoksin
özellikteki Lipopolisakkarit (LPS) içeriğidir (1). Obez bireylerde gram negatif
bakterilerin artışı ile subklinik inflamasyon arasında bir ilişki bulunmaktadır.
Gram negatif bakterilerin artışı ile dolaşımdaki LPS miktarı artmakta ve bakteri
duvarından salınan lipopolisakkaritlerin artışı sonucu endotoksemi oluşmaktadır
(3). Plazma LPS düzeylerinin artışı, sonucu oluşan metabolik inflamasyon
IL-6 veya TNF-Alfayı da içeren sitokin salınımına katkıda bulunarak insülin
sinyalizasyonuna zarar vermekte; insülin direnci ve diyabete yol açmaktadır (37).
Bu nedenle obezitenin barsak mikrobiyotasında yarattığı disbiyozis nedeniyle
bariyer işlevlerini bozarak metabolik endotoksemi başlangıcı, inflamasyon
ve Tip 2 diyabeti tetiklediği düşünülmektedir (2). Özetle barsak bariyer
bütünlüğünün bozulması LPS konsantrasyonunun artmasına, inflamasyona ve
insülin direncine neden olarak obezite, tip 2 Diyabet ve metabolik sendroma
neden olmaktadır (1, 3, 5, 37).
6.3. Barsak kaynaklı peptid salgılanması ve dokularda yağ asidi birikiminin
düzenlenmesi
Gastrointestinal sistemde sentezlenen endokanobinoidler iştah ve barsak
motilitesini de içeren farklı fizyolojik olayları düzenlerler. Mikrobiyota ile
barsak-beyin aksı metabolizma ve iştahın düzenlemesinde etkili olduğu için
enerji dengesinin sağlanmasında majör rol oynarlar. Plazma ve adipoz dokuda
artmış endokannabinoid düzeyi obezite ile ilişkilidir. Barsak mikrobiyotasının
barsak bariyer bütünlüğü ve adipogenezi kontrol ederek hem intestinal hem
de adipoz dokudaki periferal endokannabinoid sistem aktivitesini düzenlediği
gösterilmiştir (3).
Barsak mikrobiyotasına ait kısa zincirli yağ asitleri (bütirat, asetat ve
propiyonat), safra asitleri ve biyoaktif lipidler gibi spesifik metabolitler;
enteroendokrin L hücrelerinde eksprese olan bazı reseptörleri (GPR41, GPR43,
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GPR119 ve TGR5) aktive ederek barsaktaki hormonların düzenlenmesine
katkıda bulunmaktadır. Uyarılmış enteroendokrin L hücreleri, insülin salınımını
uyaran ve kan şekerini regüle eden inkretin hormon peptidleri (GLP-1, GLP2, GIP, PYY) salgılamaktadır. Bu peptidler yalnız gastrointestinal sistem
değil beyin, yağ dokusu ve karaciğer gibi geniş bir organ ve doku yelpazesini
etkilemektedir (37).
Disbiyozis durumunda enteroendokrin L hücrelerinde eksprese olan
GPR41, GPR43, GPR119 ve TGR5 gibi reseptörler aktive olamamakta, barsak
hormon dengesi ve bariyer bütünlüğü bozulmakta ve barsak kaynaklı peptit
sentezinde sorunlar görülmektedir. Bunun sonucunda iştah ve besin alımında
artış, insülin duyarlılığında azalma ve adipogeneziste artış gibi obezite ile
sonuçlanan durumlar meydana gelmektedir (2).
Şekil 3. Metabolik Hastalıklar ve Mikrobiyota (1)
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Şekil 4. Beslenme, Mikrobiyota ve Obezite İlişkisi

Baş M. Mikrobiyata Diyet Etkileşimi. Uluslararası Sağlıklı Beslenme
Kongresi.2017
7.

Tedavi Stratejileri

Barsak mikrobiyotasının metabolik hastalıkların patofizyolojisindeki rolü
ile ilgili çalışmaların artması ile obezite ve ilişkili kronik hastalıkların
tedavisinde mikrobiyota hedefli yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Probiyotik,
prebiyotik, sinbiyotik kullanımı ve fekal transplantasyon gibi tedavi seçenekleri
düşünülmektedir (1).
7.1. Ağırlık Kaybı
Son zamanlarda gastrik bypass ameliyatının mikrobiyota üzerine etkisi ile
ilgili olarak yürütülen çalışmalarda bireylerde obezite nedeniyle azalmış olan
Bacteroides/Prevotella oranının cerrahi işlem sonrasında arttığı ve bu durumun
ağırlık kaybı ve insülin duyarlılığında iyileşmeler ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
Bu bulgu, ağırlık kaybının ve genel inflamatuvar durum değişikliklerinin de
barsak mikrobiyotasını değiştirebileceğini göstermektedir (38,39). Obezitenin
intestinal mikrobiyotanın bozulmasına, mikrobiyal disbozisin ise obeziteye
neden olması gibi bir kısır döngü söz konusudur. O nedenle sağlıklı ağırlık kaybı
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ile disbiyozisin düzelmesi ve düzelen disbiyosiz doğrultusunda diyetten enerji
eldesindeki değişiklik ile ağırlık artışının önüne geçilmesi söz konusu olabilir.
7.2. Yeterli ve Dengeli Beslenme
Sağlıklı mikrobiyota gelişimi için doğumdan itibaren ilk 6 ay sadece anne sütü
ile beslenmek, ilerleyen dönemde tamamlayıcı besinlere zamanında, yeterli
miktarda ve doğru şekilde başlamak ve yeterli ve dengeli beslenmenin yaşam
boyu sürdürülmesi uygulanabilecek en doğru stratejidir. Beslenmenin mikrobiyal
çeşitliliği, gen ekspresyonlarını ve enzim aktivitelerini etkileyerek intestinal
mikrobiyotanın hem kompozisyonunu hem de fonksiyonlarını etkileyebildiği
birçok çalışmada gösterilmiştir. Mevcut çalışmalardan elde edilen sonuçlar,
enerji ve besin ögeleri açısından yeterli ve dengeli beslenmenin önemini
vurgulamaktadır. Bunun yanında diyetin doğal prebiyotik kaynakları olan diyet
lifi içeriği yüksek bitkisel kaynaklı besinler ile doğal probiyotik kaynakları ile
zenginleştirilmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir (5).
7.3. Probiyotik Kullanımı
Probiyotikler patojen ve zararlı bakterilerin sayılarını azaltarak immün sistem
üzerinde olumlu değişiklikler sağlarlar. Barsak geçirgenliğini iyileştirerek
ve toksik enzim üretimini azaltarak mikrobiyal metabolizmayı değiştirirler
(40). Örneğin bazı probiyotikler obezite ve kronik hastalıkları iyileştirici
etki gösterebilmektedir (2). Çeşitli çalışmalarda probiyotik kullanımının
barsak mikrobiyota kompozisyonunu iyileştirdiği, tokluk sürelerini uzattığı,
postprandiyal glukoz cevabını düzelttiği, ağrılık kaybına yardımcı olduğu ve
glukoz toleransında artışa neden olduğu gösterilmiştir (1). Probiyotiklerin
obezite üzerine etkileri incelendiğinde bazı türlerin obezlerde yağ dokusunda yağ
birikimini ve proenflamatuvar sitokinleri azalttığı gözlenmiştir (41). Probiyotik
olarak Lactobasilus rhamnosus obez farelere sekiz hafta süre ile verildiğinde,
ağırlık kaybı sağlamıştır (42).
7.4. Prebiyotik Kullanımı
Barsaktaki bazı tür mikroorganizmaların çoğalmasını sağlayan ya da
uyaran sindirilemeden bağırsaklara ulaşan besin bileşenleri prebiyotik
olarak tanımlanmaktadır (1). Prebiyotiklerin mikrobiyota kompozisyonunu
değiştirerek metabolik belirteçlere olan olumlu etkilerinin kısa zincirli yağ
asitlerinin indüklediği olumlu değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir
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(2). “Prebiyotikler doğal olarak anne sütü, fermente süt ürünleri, muz, enginar,
pırasa, kuşkonmaz, kereviz, soğan, bezelye, şeftali, domates, yer elması,
hindiba, yeşil sebzeler, arpa, çavdar, ve buğday gibi besinlerle alınabileceği gibi
ürünlere ilave edilen sindirilmeyen oligosakkaritler (Fruktooligosakkarit, inulin
gibi) yoluyla da alınabilmektedir.”
Yapılan bir çalışmada insanlarda iki hafta süreli prebiyotik tedavisinin
barsak mikrobiyota kompozisyonunu iyileştirdiği, GLP-1 ve PYY düzeylerini
arttırarak açlık hissini azalttığı ve postprandiyal glukoz cevabını düzelttiği
gösterilmiştir (1). Fruktooligosakkarit ve galaktooligosakkarit alımı pozitif
metabolik etkileri olan ve flora komposzisyonunu olumlu yönde değiştiren
Bifidobacterium ve Lactobacillus suşlarının oranını artırmaktadır (43). “Obez ve
fazla kilolu hastalarda on iki haftalık oligofruktoz tedavisi sonunda hastalarda
ağırlık kaybı, kalori alımında azalma ve glukoz toleransında artma gözlenmiş,
bu değişiklikler postprandial ghrelin azalması ve peptit YY’nin artmasına
bağlanmıştır (44).”
7.5. Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu
Fekal mikrobiyoya transplantasyınu kronik hastalığı olan bireylre sağlıklı
bireylerden canlı mikroorganizmaları içeren fekal materyalin transplante
edilmesi yoluyla disbiyozisin düzelmesi yoluyla hastalıkların progresyonunu
azaltabileceği ya da tedavi edilebileceği düşüncesiyle gündeme gelmiş bir
yöntemdir (1). “Barsak mikrobiyotasının fekal transplantasyon yoluyla
modifikasyonu, obezitenin önlenmesi veya tersine çevrilmesi için potansiyel
bir terapötik strateji olabilir. Çünkü sağlıklı mikrobiyotanın disbiyozisli
bir konakçıya transferinin metabolik sendromu tersine çevirebileceğini ve
önleyebileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur (2).”” Fekal trasplantasyon
umut vaat eden bir tedavi şekli gibi görünse de, klinik kanıtları henüz yetersizdir.
Bunun yanı sıra tedavinin uygulama şeklinin zorluğu, sağlıklı mikrobiyotanın
sübjektifliği“ve bu tedavinin uzun dönem etkilerinin bilinmemesi nedeniyle
metabolik hastalıklar konusunda ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (1).
8.

Sonuç

Günümüzde intestinal mikrobiyota ‘’hastalık’’ ve ‘’sağlık’’ üzerine oldukça
etkilidir ve adeta yeni bir organ gibi değerlendirilmektedir. Obezite başta olmak
üzere birçok kronik hastalığın gelişiminde mikrobiyata kompozisyonunun etkili
olduğu giderek daha güçlü kanıtlarla ortaya konmaktadır. Beslenme intestinal
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mikrobiyotayı etkileyen en önemli değiştirilebilir faktörlerden biridir. Mevcut
bilgiler ışığında Batı tarzı beslenme modeli yerine probiyotik ve prebiyotikleri
de içeren Akdeniz tipi beslenme modelinin benimsenmesi ve fiziksel olarak
aktif bir yaşam sürdürmek mikrobiyotayı olumlu etkileyerek obezitenin önemli
önleyicisi ve potansiyel tedavi edicisi olarak görünmektedir. Probiyotik/
prebiyotik kullanımının ve fekal mikrobiyota transplantasyonunun intestinal
mikrobiyota üzerindeki klinik etkilerini ortaya koymak için ileri randomize
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
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1.

ERCP’nin tarihçesi ve genel bilgiler

E

ndoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) yandan görüşlü
bir endoskop ve X-ray ışınlarının kombine kullanılmasıyla kontrast
madde verilerek safra ağacı ve pankreasın görüntülenmesine olanak
veren ve tedavi amaçlı olarak kullanılan çeşitli komplikasyonları olabilen ileri
invaziv bir işlemdir. ERCP işlemi sırasında oral yoldan endoskop yutturulup
özofagus ve mide geçilerek duodenumun ikinci kısmında ampulla endoskopik
olarak görüntülenmektedir. Kılavuz tel yardımı ile safra yolları ve pankreatik
kanal kanüle edilip kontrast madde eşliğinde floroskopi altında görüntüleme
sağlanmaktadır. Olası patolojinin görüntülenmesi ile birlikte çeşitli teknikler
kullanılarak pankreatobiliyer hastalıklar ERCP ile tedavi edilebilmektedir.
Zamanla safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanısında ultrasonografi,
bilgisayarlı tomografi (BT), magnetik rezonans görüntüleme gibi non-invaziv
yöntemler geliştirilmiş olup ERCP’nin tanısal amaçlı kullanımı kısıtlanmıştır.
Bu yöntemler ile tanı alan hastalarda tedavi amaçlı olarak kullanımı ön plana
geçmiştir. (1) ERCP’nin tarihçesine bakıldığında ilk olarak 1968 yılında
Amerikalı bir jinekolog olan Dr. McCune tarafından tanısal amaçlı olarak
yapılmıştır. O yıllarda pankreatobiliyer hastalıkların tanısında günümüzde
kullanılan tanısal yöntemler mevcut değildi. Şu anda günlük pratikte sık şekilde
kullanılan non-invaziv tanısal araçlar bilinmiyordu. McCune ve arkadaşları
pankreatobiliyer sistemin endoskopik yolla görüntülenmesinin hastalıkların
229
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tanı ve tedavisinde etkili olacağını düşünerek ilk olarak köpekler üzerinde ön
çalışmalar yaptılar. Köpekler üzerinde alınan başarılı sonuçlar sonrasında insan
çalışmalarını başlattılar. O günkü teknoloji ile üretilen endoskoplarda yeterli
manevra yeteneği yoktu ve endoskoplar önden görüşlüydü. Semptomatik safra
taşı nedeniyle açık kolesistektomi yapılan gönüllü hastalarda kolesistektomi
yapıldıktan sonra kapatılmadan önce endoskop ile oral yolla girilerek papillaya
ulaşılmaya çalışılmış ve mideden duodenuma geçiş esnasında dışardan elle
yön vererek duodenoskop ilerletilerek koledok kanüle edilmiş ve ilk başarılı
ERCP girişimi yapılmıştır. (2) İlerleyen süreçteki en önemli gelişme ilk kez
1974 yılında ERCP esnasında sfinkterin kesilerek Endoskopik Sfinkterotomi
yapılması ile yaşandı. Böylelikle pankreatobiliyer hastalıkların tedavisinde
daha önce kullanılan çok yüksek riskli cerrahi tekniklerin yerini daha başarılı
ve komplikasyon oranı düşük olan ERCP ile tedavi modaliteleri almaya başladı.
Başarılı ERCP girişimleri sonrasında daha ileri endoskoplar üretilerek ERCP
teknikleri geliştirilmiş ve bu süreç günümüze kadar getirilmiştir. (3) Günümüzde
ise teknolojik gelişmelere paralel olarak giderek yaygınlaşan ERCP safra yolları
ve pankreas hastalıklarının tedavisinde gastroenterolojinin günlü pratiğinde
etkin şekilde kullanılmaktadır.

Şekil 1: Dr. McCune tarafından yaptırılan ve
kullanılan ilk fiberoduodenoskopi ve ERCP. (2)
2.

ERCP’nin pankreatobiliyer hastalıklardaki kullanımı

Son yıllarda ERCP’nin pankreatobiliyer hastalıkların tanı ve tedavisindeki
yeri giderek genişlemiştir. ERCP önce tanı amaçlı kullanılmış fakat zamanla
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diğer non-invaziv tanı prosedürleri geliştikçe pankreatobiliyer hastalıklarda
tanı amaçlı kullanımından uzaklaşılarak tedavi amaçlı kullanımı daha ön plana
çıkmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ERCP ve yapılan sfinkterotomi
başarısı daha da artmıştır. Tecrübeli merkezlerde ERCP’nin başarısı günümüzde
% 90-95 arasında değişmektedir. (4) İlk seansta ERCP başarılı olmazsa birkaç
gün aralıklarla tekrar denenebilmektedir. ERCP esnasında koledok selektif
olarak kanüle edilemezse sekonder kanülasyon yöntemleri denenebilir. Bu
yöntemlerden bazıları ön kesi (pre-cut papillotomi), pre-cut fistülotomi, pankreasa
stent takılması sonrası biliyer kanülasyondur. ERCP’deki başarıyı etkileyen en
önemli faktör endoskopistin tecrübesidir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak
ERCP’de uygulanan yeni teknikler ile komplikasyon oranları azalmış olsa da
pankreatit, kanama, perforasyon, kolanjit, sepsis gibi komplikasyonlar hala en
deneyimli merkezlerde dahi %7 civarında mortalite ise %0,1-1 arasındadır. (5)
ERCP’nin biliyer sistem hastalıklarındaki kullanım alanlarına bakıldığında;
koledokolitiazis, akut kolanjit, malign biliyer obstrüksiyonların drenajı,
ameliyat sonrası biliyer kaçaklar ve striktürler, safra yollarına açılan kist hidatik
sayılabilir. Pankreatik sistem hastalıklarında ise akut biliyer pankreatit, kronik
pankreatit ve ampulla vateri tümörleridir. Biliyer sistem tıkanıklıklarının en sık
sebebi koledok taşlarıdır. Bu yüzden ERCP en sık bu endikasyon ile yapılır.
2.1. Koledokolitiyazis
Koledokolitiyazis terimi, koledok kanalında safra taşlarının bulunmasına bağlı
olarak kolestaz tablosunun oluştuğu durumdur. Bu durum hastalarda çeşitli
semptomlara yol açar. Hastalarda sağ üst kadran ağrısı, bulantı, kusma, sarılık gibi
şikayetler görülebilir. Bu taşlar safra kesesinden kaynaklanabildiği gibi primer
olarak safra kanalında da oluşabilmektedir. Primer koledokolitiazis, doğrudan
safra ağacında oluşan taşları ifade ederken, sekonder koledokolitiazis ise safra
kesesinde oluşup koledoğa düşen taşları ifade eder. Primer koledokolitiazis
genellikle kahverengi pigment taşlarından oluşurken, sekonder koledokolitiazis
genellikle kolesterol taşlarından oluşur. Primer koledok taşları için risk faktörleri
arasında safra stazı, artan bilirubin oluşumu, ph dengesizlikleri ve çamur
oluşumu bulunmaktadır. Primer taşlar ya da safra kesesinden kaynaklanan
taşlar ampulla vateriyi geçemeyecek kadar büyük boyutta ise safra yollarında
obstrüksiyon oluşturarak kolestaza neden olmaktadır. Koledokolitiyazis
tanısı; anamnez, fizik muayene, detaylı klinik değerlendirme ve görüntüleme
bulgularının birleştirilmesiyle konulan bir tanıdır. Hastalar genellikle sağ üst
kadran ağrısı ile başvurur. Karın ağrısına bulantı, kusma, sarılık eşlik edebilir.
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Tanısal amaçlı olarak ilk kullanılacak tetkik transabdominal ultrasonografidir.
Koledokolitiyazisi saptamada ultrasonografi kolelitiyazis kadar başarılı
olamasa da %73’lük duyarlılığa ve %91’lik özgüllüğe sahiptir. (6) Safra
yollarının duodenum gazı ile perdelenmesine bağlı olarak ekstrahepatik safra
yolları görüntülenemeyebilir. Ultrasonografide koledokolitiazisin dolaylı bir
göstergesi olan ekstrahepatik safra yollarındaki genişlemeleri saptayabilir.
Koledoğun azami fizyolojik çapı 5-6 mm olarak kabul edilmektedir. Üstündeki
değerlerde koledok genişlemiş olarak kabul edilebilir. Kolesistektomili ve yaşlı
hastalarda üst sınır biraz daha artarak 10 mm’ye kadar normal kabul edilebilir.
Bu değerlendirmenin ultrasonografi ile yetersiz olduğu durumlarda BT ya da
Magnetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP) tercih edilebilir. Safra
taşlarının bir kısmı çevre safra ile aynı yoğunlukta olduğundan ve içerisinde
kalsiyum barındırmadığından BT ile tespit edilemeyebilir. Kontrastlı çekimler
ile duyarlılık arttırılabilir. Koledokolitiyazis tanısında altın standart tetkikler;
MRCP, ERCP ve endoskopik ultrasonografi (EUS) kullanılabilir. MRCP
biliyer ağaç içinde yavaş hareket eden sıvı akımındaki dolum defektlerinden
faydalanarak biliyer akım hakkında bilgi verir. EUS, endoskopun ucuna
monte edilmiş bir ultrason probu ile safra yollarının daha net ve ayrıntılı
olarak değerlendirilmesine olanak sağlar. Tanısal ERCP’ye göre daha düşük
komplikasyon oranına sahiptir. ERCP’de yandan görüşlü endoskop yardımı
ile ampulla vateri kanüle edilerek safra yollarına kontrast verilmesi sonucu
floroskopi eşliğinde safra yollarının görüntülenmesini sağlar. Diğer tanısal
görüntülemelere göre daha invaziv ve komplikasyon oranı da yüksektir. ERCP
bu sebeplerden dolayı genellikle aynı seansta hem tanı hem de tedavi planlanan
hastalar için uygulanır. (7) Koledok taşlarının tanısında ERCP’nin sensitivitesi
MRCP ile benzerdir fakat küçük çaplı koledok taşları kontrast madde ile
sarıldığından gözden kaçırılabilir. Bu yüzden ERCP esnasında kontrast
madde verirken mümkün olduğunca yavaş vermek ve erken dönemde görüntü
almak gerekir. Kontrast madde verilmesine bağlı olarak koledoktaki taşların
intrahepatiklere kaçmasını engellemek için aşırı dozda kontrast vermekten
kaçınılmalıdır. Koledokolitiyazis tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir ve
işlemi gerçekleştiren gastroenteroloğun deneyimiyle ilişkilidir. Tedavinin temel
taşı komplikasyonların erken tanınması ve koledoktan taşın çıkarılmasıdır.
ERCP ile koledok taşları %90 oranında çıkartılabilir. Endoskopik sfinkterotomi
ve endoskopik papiller balon dilatasyonu koledokolitiyazis için primer tedavi
yöntemidir. Sfinkterotomi, taş oluşumunun önündeki primer anatomik engeli
ortadan kaldırır ve taş ekstraksiyon yöntemlerini kolaylaştırır. Koledokta tespit
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edilen taşların standart olarak çıkarılmasında klasik sfinkterotomiyi takiben
balon, basket ve mekanik litotripsi kullanılır. Ancak impakte taşlarda, 15 mm’den
büyük taşlarda, operasyona bağlı anatomisi değişmiş safra yollarında, anormal
anatomilerde taşları çıkarmak zorlaşabilir. Bu durumlarda aralıklı seanslarla
birden fazla ERCP işlemi gerekebilir. Böyle hastalarda çıkarılamayan taşların
yeni bir işleme kadar tıkanıklık oluşturmasını engellemek için nazobiliyer dren
ya da stent yerleştirmek gerekebilir.
2.2. Akut kolanjit
Akut kolanjit; normalde steril olması gereken safranın enfeksiyonu ve biliyer
obstrüksiyon ile karakterize potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilen sistemik
bir tablodur. Akut kolanjit tablosu yüksek ateş, sarılık ve sağ üst kadran ağrısı
triadı ile karakterizedir. Akut kolanjit tanısı klinik görünüm, laboratuvar ve
görüntüleme bulguları eşliğinde konulur. Akut kolanjit erken tanınmaz ve
uygun tedavi verilmez ise hızlı bir şekilde sepsise doğru ilerleyerek mortal
seyredebilir. Bu yüzden akut kolanjit hızlı ve acil tedavi gerektiren bir
tablodur. (8)
Akut kolanjit patogenezinde safra yollarının tıkanmasına bağlı olarak
üzerine binen enfeksiyon rol alır. Safra yollarının tıkanmasının çeşitli sebepleri
olabilir. Bunlar arasında iyi huylu biliyer darlıklar (otoimmün kolanjit, primer
sklerozan kolanjit, akut veya kronik pankreatit, komplike taş ve anatomik
anomaliler), malign biliyer darlıklar (pankreas kanseri, kolanjiokarsinom,
safra kesesi kanseri, ince barsak maligniteleri ve karaciğer metastazları),
biliyer stent tıkanıklığı, hemobilia ve paraziter enfeksiyonlar sayılabilir.
Biliyer obstrüksiyonun en sık nedeni koledokolitiyazistir. Safranın bakteriyel
enfeksiyonu patojenlerin artan migrasyonu ve portal bakteriyemiden kaynaklanır.
Hepatik safranın normal salgılandığı basınç 10-15 cm H2O’dur. Basınç 30 cm
H2O’ yu aştığında karaciğerden safra salgılanması engellenir, hepatik savunma
mekanizmaları tehlikeye girer, kolanjiovenöz reflü olur ve safra yollarında
oluşan patojenler venöz dolaşıma katılır ve bu da bakteriyemiye neden olur.
Akut kolanjitte en sık izole edilen patojenler Escherichia coli, Enterococcus
sp., Klebsiella sp. ve Pseudomonas aeruginosadır. (9) Akut kolanjit kliniği sağ
üst kadran ağrısı, yüksek ateş ve sarılık durumlarında düşünülmesi gereken
bir durumdur. Buna Charcot Triadı denilir. Mental durumun etkilenmesi ve
septik şok tablosunun eklenmesi ise Reynold Pentadı olarak adlandırılır. Akut
kolanjitli bir hastada Charcot Triadının hepsinin görülme sıklığı %60-70
civarındadır. (10) Akut kolanjitte laboratuvar değerlerinde kolestaz, lökositoz
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ve crp yüksekliği görülür. Tanısal olarak yapılacak görüntüleme yöntemleri
koledokolitiazise yönelik olarak yapılan tanısal süreçlerle benzerdir. Hasta ilk
olarak transabdominal ultrasonografi ile değerlendirilip gerekirse EUS, CT,
MRCP ve ERCP yapılabilir. Amaç safra yollarında tıkanıklık oluşturan durumu
tespit etmektir. Akut kolanjit şüphesi oluştuğunda hızlı bir şekilde tedavi
başlamak esastır. Akut kolanjit tablosunu klinik ve tedaviye yanıt düzeyine göre
hafif (Grade 1), orta (Grade 2) ve şiddetli (Grade 3) olarak sınıflandırabiliriz.
Hafif kolanjit, tedavi başladıktan sonra hızlı yanıt alınan ve organ disfonksiyonu
gelişmeyen hastaları tanımlar. Bu hastalara erken dönemde uygun tedavi ile
komplikasyonlar önlenebilir. Orta kolanjitte medikal tedaviye yanıt alınamaz
ve henüz organ disfonksiyonu gelişmemiştir. Şiddetli kolanjit ise medikal
tedaviye yanıt alınamayan ve organ disfonksiyonu gelişen acil girişimsel işlem
gerektiren hastalar için kullanılır. Şiddetli kolanjit hastalarında acil drenajın
sağlanması çok önemlidir. Aksi taktirde bu hastalar sepsis ve septik şoka
bağlı olarak hızlı klinik progresyon gösterir ve mortal seyredebilirler. Organ
disfonksiyonu akut kolanjit hastalarında en kötü prognostik göstergedir. Akut
kolanjitin temel tedavisi intravenöz antibiyoterapi ve biliyer drenajdır. Akut
kolanjitten şüphelenildiğinde sistemik geniş spektrumlu antibiyotik hızlı şekilde
başlanmalıdır. Hastaların oral alımları kapatılmalı ve uygun hızda sıvı replasmanı
yapılmalıdır. Şiddetli kolanjit tablosunda acil, orta kolanjitte ise erken dönemde
olmak üzere biliyer drenajın sağlanması şarttır. Biliyer dekompresyon ve drenaj
için hastalara ilk uygulanacak prosedür ERCP’dir. ERCP ile hastaların yaklaşık
%90’ lık kısmında safra drenajı sağlanır ve hastalar tedavi edilir. Hastaların
az bir kısmında ise ERCP’ye bağlı komplikasyonar gelişebilir ya da ERCP
ile başarılı drenaj sağlanamaz. Bu hastalarda ise klinik durum göz önünde
bulundurularak perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK) yapılmalıdır. PTK ilk
tercih edilecek yöntem değildir çünkü biliyer peritonit, peritoneal kanama ve
yatış süresinde uzama gibi ek komplikasyonlara neden olabilmektedir. ERCP
ile safra drenajı yapılan hastalarda sfinkterotomi yapılsın ya da yapılmasın akut
kolanjit mevcutsa stent ya da nazobiliyer drenaj katateri takmak önerilmektedir.
Biliyer stentler ile nazobiliyer drenaj katateri arasında anlamlı bir fark yoktur.
Benzer etkinliklere sahiptirler. Sonuç olarak akut kolanjit safra enfeksiyonu ve
safra yolunun tıkanıklığına bağlı olarak gelişen sepsis ve ölüme neden olabilen
ciddi bir tablodur. Bu yüzden hızlı değerlendirme ve hızlı tedavi gerektirir.
Erken dönemde intravenöz antibiyoterapi başlanmalı ve erken biliyer drenaj
sağlanmalıdır. (9,11)
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Şekil 2: Biliyer taş ekstraksiyonu ve ardından stent yerleştirilmesi. (12)
2.3. Biliyer darlıklar
Biliyer sistem hastalıkları içerisinde koledok taşlarından sonra en sık ERCP
endikasyonu oluşturan neden biliyer darlıklardır. Biliyer darlıklar içerisinde
ise benign darlıklar daha sık görülür. Başta kolesistektomi olmak üzere,
karaciğer transplantasyonu, biliyer cerrahi, kist hidatik cerrahisi ve primer
sklerozan kolanjit benign biliyer darlık oluşturan başlıca nedenlerdir. Bu
darlıkların tedavisinde darlık bölgesi bujiyle ya da balonla dilate edilerek
plastik stent takılır. Safra yollarının benign darlıklarında plastik stent sonrası
başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ancak primer sklerozan kolanjitte birden
fazla alanda darlık olduğundan diğer benign darlıklara göre başarı şansı
düşüktür. Biliyer darlıklardaki asıl sorun darlık oluşturan nedenin benign ya
da malign olduğunu ortaya koymaktır. Bu ayrımın önemli olmasının nedeni
tedavi planlamasının değişmesidir. Biliyer darlıklarda malignite ayrımındaki
güçlük kolanjiokarsinomlarda kanser hücrelerinin nadir olarak görülmesinden
dolayıdır. ERCP yapılırken alınan safradan, tümör bölgesinden alınan fırça
sitolojinden ve ince iğne aspirasyon biyopsisinden yapılan sitolojik çalışmanın
sensitivitesi düşüktür. Malign darlıkların tedavisinde plastik stentlere göre daha
geç tıkandığından metal stentler kullanılır. Kapsız metalik stentlerde tümör
dokusunun büyümesine bağlı olarak tıkanma görülebilirken bunu engellemek
için kullanılan kaplı metalik stentlerin ise migrasyon, kolesistit, pankreatit gibi
komplikasyonları bulunmaktadır. Kaplı metal stentlerin ortalama dayanma
süresi 1 yıl iken kapsız metal stentlerin açık kalma süresi 5-6 ay civarındadır.
Bu yüzden hastadan beklenen genel surviye göre stent tipine karar verilir.
Distal kolanjiokarsinomlarda stent yerleştirme başarısı proksimal yerleşimli
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olanlara göre daha yüksektir. Proksimal kolanjiokarsinomlarda ERCP ile darlık
bölgesi geçilemeyebilir ve bu hastalara PTK açılması gerekebilir. Küratif
tedavi düşünülen malign biliyer darlıklarda preoperatif biliyer drenaj için stent
takılması yüksek komplikasyon oranı nedeniyle önerilmemektedir. (7,13)
2.4. Biliyer kaçaklar
Biliyer kaçaklar hepatobiliyer cerrahilerin ciddi bir komplikasyonu olarak ortaya
çıkmaktadır. En sık sebebi laparoskopik ve açık kolesistektomi operasyonları
olmakla birlikte kist hidatik operasyonları, karaciğer transplantasyonu, hepatik
lobektomi, koledok cerrahileri ve biliyer malignite cerrahileri sonrasında da
gelişebilmektedir. Laparaskopik olarak yapılan kolesistektomilerde sınırlı
anatomik görüntüleme nedeniyle biliyer kompilkasyonlar daha fazla olmaktadır.
Laparoskopik cerrahi sonrası gelişen safra kaçakları koledoğun ve sistik kanalın
yaralanmasıyla olabildiği gibi safra kesesi yatağından safra sızması sonucu da
olabilmektedir. Bu kaçaklar sonucu safra fistülleri ya da bilioma gelişebilir. Bu
durum kolanjit, sepsis veya peritonit tablosu oluşturabilir. Tedavi ve yönetim
yaralanmanın derecesine göre değişebilmektedir. Safra kaçaklarının tedavisinde
ERCP önemli bir yere sahiptir. Safra yollarındaki küçük yaralanmalar ve sistik
kanal kaçaklarında sfinkterotomi yapmadan biliyer stentleme ve nazobiliyer
drenaj katateri ile tedavi sağlanırken büyük safra kaçakları için endoskopik
sfinkterotomi sonrası stent uygulaması yapılmalıdır. Karaciğer transplantasyonu
sonrası gelişen safra kaçaklarında da benzer şekilde tedavi sağlanır. (14,15)
2.5. Kist hidatik
Karaciğer kist hidatiği ülkemizde sık görülen ve genellikle asemptomatik seyirli
olan bir antitedir. Ülkemizin de içinde bulunuduğu tarım ve hayvancılığın
yoğun olarak yapıldığı Akdeniz kuşağında endemik bir paraziter hastalık olarak
görülmektedir. Semptomatik hale geldiğinde en sık sağ üst kadran ağrısı, bulantı
ve kusma ve hepatomegali ile kendini göstermektedir. Klinik prezentasyonu
hepatosellüler kanseri taklit edebilmektedir. Tanısında genellikle ultrasonografi
yeterlidir ancak daha büyük anatomik detayların gerekli olduğu durumlarda
bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans daha detaylı ve kapsamlı
bilgi verir. Kız veziküllerinin varlığında karakteristik olarak görüntülemede
septasyonlar görülebilir. Karaciğer kist hidatiğinin ultrasonografik tanısında
Gharbi sınıflaması kullanılmaktadır. Bu sınıflamaya göre tip 1, 2 ve 3 kist
hidatikler aktifken tip 4 ve 5 kist hidatikler inaktif olarak kabul edilir ve
tedavi gerektirmez. Kist hidatik tedavisinde medikal, perkütan ve cerrahi
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olmak üzere 3 farklı tedavi seçeneği mevcuttur. Kist hidatiğin en yaygın ve
ciddi komplikasyonlarından biri ise intrahepatik safra yollarına rüptürüdür.
Sıklığı %5-25 arasında değişmektedir. Biliyer sisteme rüptüre olan kist hidatik
vezikülleri asemptomatik olabildiği gibi, biliyer obstrüksiyona bağlı sarılık,
kolanjit, kolesistit, karaciğer absesi, pankreatit ve sepsise neden olabilmektedir.
Ciddi ve majör rüptürler mortal seyredebilir. Bu komplikasyonlardan biliyer
obstrüksiyon ve buna bağlı gelişen komplikasyonların tedavisi ERCP ile
kolaylıkla yapılabilmektedir. (16)

Şekil 3. A. Rüptüre olmuş kist hidatiğin MR görüntüsü; B. ERCP ile rüptüre
kist hidatiğin sfinkterotomi ve balon yöntemi ile boşaltılması; C. Boşaltılan kist
hidatik materyali. (16)
2.6. Akut pankreatit
Akut pankreatit; hem lokal hem de sistemik inflamatuar yanıtla ve asiner hücre
hasarı ile oluşan ekzokrin pankreas iltihabı ile seyreden bir hastalık tablosudur.
Dünya genelinde gastrointestinal hastalık kaynaklı en sık hastaneye yatış
nedenidir. Akut pankreatitin şiddeti, kendi kendini sınırlayan hafif pankreas
ödeminden pankreas nekrozu, organ yetmezliği ve ölümle seyreden şiddetli
sistemik inflamasyona kadar değişebilmektedir. Dünya çapında akut pankreatit
insidansının yıllık 100.000’de 15-42 olduğu belirtilmektedir ve her yıl %2,7
artmaktadır. Akut pankreatite bağlı ölüm oranı %1-7 arasında değişmekteyken,
pankreas nekrozu olan hastalarda ölüm oranı %20 civarındadır. Mortalite oranı,
tanımlanmış prognostik faktörler ve hastalığın şiddeti ile doğrudan ilişkilidir.
Hastaların kalıcı komorbiditelerinin artması ile bu oran bazı serilerde %60’lara
kadar çıkabilmektedir. (17) Günümüzde akut pankreatitin insidansı giderek
artarken mortalite oranı azalmaktadır. Akut pankreatitin etyolojik nedeninin hızlı
bir şekilde tespit edilmesi uygun tedavi ve takip açısından önem arz etmektedir.
Akut pankreatitin etyolojik nedenleri arasında birçok faktör tanımlanmasına
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rağmen yaklaşık %10-20’si idiyopatiktir. Etyolojik nedenler arasında en sık olanı
safra taşlarıdır. Safra taşlarının oranı batı toplumlarında yaklaşık %45-50 olarak
belirtilirken bu oran daha az gelişmiş ülkelerde %80’lere kadar çıkmaktadır.
İkinci en sık sebep ise alkol kullanımıdır. Diğer nedenler arasında ilaçlar, ERCP
ilişkili pankreatit, hiperkalsemi, hipertrigliseridemi, enfeksiyonlar, genetik
nedenler, otoimmün nedenler, anatomik varyasyonlar ve cerrahiye bağlı travma
sayılabilir. Akut pankreatitin en sık üç nedeni sırasıyla; akut biliyer pankreatit
(%45), akut alkolik pankreatit (%25-30) ve idiyopatik pankreatittir (%15).
Biliyer nedenli pankreatit 60 yaş üstü kadınlarda daha sık görülürken alkole
bağlı pankreatit erkeklerde daha sık görülmektedir. (17,18) Akut pankreatit
tanısı, karın ağrısı ile başvuran her hastada ön tanı olarak düşünülmelidir. Akut
pankreatit tanısı için üç kriterden en az ikisi sağlanmalıdır. Bu kriterler; akut
pankreatitle uyumlu karın ağrısı, normal üst sınırın en az 3 katı yüksekliğinde
amilaz veya lipaz artışı olması, akut pankreatit ile uyumlu görüntüleme (CT, MR
ya da Ultrason) olmasıdır. Akut pankreatite bağlı gelişebilecek komplikasyonlar,
lokal komplikasyonlar ve jeneralize komplikasyonlar olarak sınıflandırılabilir.
En sık görülen lokal komplikasyonlar; peripankreatik sıvı koleksiyonları,
psödokist, akut nekrotik koleksiyon, venöz tromboz, psödoanevrizma, abdominal
kompartman sendromu, intestinal iskemi, gastrik çıkış disfonksiyonu, walled-off
necrosis (WON) ve hemorajidir. Jeneralize komplikasyonlar ise SIRS, MODS
ve sepsistir. Akut pankreatitin komplikasyonlarını belirlemede ve düzelmeyen,
septik hale gelen hastalarda nekrotizan pankreatit açısından çok fazlı kontrastlı
BT çekimi yapılmalıdır. Başvurunun ilk 48 saatinde pankreatitin şiddetini
belirlemede kullanılması önerilmemektedir. Tanısal amaçlı olarak genellikle
MR ya da MRCP’ye gerek duyulmaz. Etyolojini net olarak ortaya konulamadığı
şüpheli durumlarda safra yollarının görüntülenmesi için MRCP, EUS istenebilir.
Akut pankreatitin tedavisinde spesifik bir ajan olmamakla beraber tedavinin
temelini sıvı resüsitasyonu oluşturur. Bu hastalarda üçüncü boşluklara pankreatit
düzeyi ile ilişkili olarak sıvı kaybı yaşandığından intravasküler volüm azalır
ve agresif sıvı replasmanı gerekebilir. Sıvı tedavisinde standart bir sıvı tipi
ve miktarı belirtilmese de engel bir durum sözkonusu değilse ringer laktat
solüsyonunun kullanılması tavsiye edilmektedir. Sıvı tedavisi dışında hastaların
analjezik, gerektiğinde antibiyotik ve beslenme durumları ile ilgili düzenlemeler
yapılmalıdır. Hastaların oral alımları kapatılarak pankreatik salgı üretimini
arttıracak durumlardan kaçınılmalıdır. Hastalığın erken döneminden başlanarak
uygulanan destek tedavileri ile oluşabilecek komplikasyon ve pankreatit
şiddeti azaltılabilir. Hastaların bulantı-kusma ve karın ağrılarına yönelik olarak
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semptomatik tedavi yapılmalı ve oral alım mümkün olduğunca erken sürede
açılmaya çalışılmalıdır. Erken enteral beslenmenin özellikle hafif pankreatitli
hastalarda yatış süresini azalttığı gösterilmiştir. (19-21) Akut pankreatit
tedavisinde ve çeşitli komplikasyonlarında ERCP kullanılabilmektedir.
Bunlara bakıcak olursak; kolelitiyazis, safra çamuru, pankreasın primer ya
da metastatik tümörleri, ampuller adenom, koledokosel, duodenal divertikül,
annüler pankreas, pankreas divisum, askaris ve clonorchiazis gibi paraziter
enfestasyonlar, oddi sfinkter disfonksiyonu gibi nedenlere bağlı gelişen akut
pankreatit tedavisinde ERCP kullanılabilmektedir. Sistik kanaldan geçebilen 5
mm’lik küçük safra kesesi taşları akut pankreatite neden olabilmektedir. Buna
sarılık ya da akut kolanjit eşlik ediyorsa ERCP uygulaması gereklidir. Sarılık
veya kolanjitin eşlik etmediği durumlarda ERCP’nin kullanımı tartışmalı
olmakla birlikte nüksleri engellemek için yapılması önerilmektedir. Oddi
sfinkter disfonksiyonu; oddi sfinkterinde basınç yüksekliğine bağlı biliyer ağrı,
koledokta genişleme ve karaciğer enzim yüksekliği ile karakterize bir hastalıktır.
Tekrarlayan akut pankreatit ataklarına neden olur. ERCP esnasında manometri
ile sfinkter basıncının ölçülmesi tanıda önemlidir. Oddi sfinkter disfonksiyonu
olan hastalarda ERCP ile sfinkterotomi yapılması hastaların önemli bir kısmında
semptomları düzeltir ve tedavi başarısı sağlar. Pankreas divisum; pankreasın
ventral kısmını drene eden wirsung kanalı ile dorsal kısmını drene eden santorini
kanalının birleşmeyip ayrı ayrı duodenuma açılmasıdır. Toplumda %5-10
oranında görülür. Tekrarlayan pankreatite neden olur. Bu hastalarda ise ERCP
ile minör papilla sfinkterotomisi tedavi başarısı sağlar. Annuler pankreas ise
pankreasın duodenumun ikinci kısmını saran konjenital anomalisidir. Duodenal
obstrüksiyona neden olabilirken koledok ya da pankreatik kanal obstrüksiyonu
yaparak akut pankreatit ve kolanjite neden olabilmektedir. Tedavisi cerrahi
yöntemlerle yapılmaktadır ancak cerrahi öncesi pankreatobiliyer anatominin
tespit edilmesi amacıyla ERCP yapılmaktadır. (21)
2.7. Kronik Pankreatit
Kronik pankreatit; pankreasta ilerleyici inflamasyon, fibrozis ve hücre
harabiyeti sonucunda pankreasın endokrin ve egzokrin işlevlerinin kaybı ile
karakterize bir hastalıktır. En önemli semptomu karın ağrısıdır. Tedavinin amacı
ağrı, kanama, infeksiyonun giderilmesi, hastalığın ilerlemesinin durdurulması
ve komplikasyonların önlenmesidir. Kronik pankreatite bağlı gelişen
komplikasyonlardan pankreas kanal darlığı, pankreas kanal taşları, psödokistler,
pankreas kanal kaçaklarının tedavisinde ERCP kullanılabilmektedir. Pankreatik
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kanal darlıklarında önemli olan darlık nedeninin benign ya da malign olup
olmadığını tespit etmektir. Bunun için CT, MR ve EUS gibi görüntüleme
yöntemleri kullanılarak darlığa neden olan tümörler tespit edilebilir. Ayrıca EUS
ile alınan biyopsi ile ya da ERCP esnasında alınan fırça sitolojisi ile benign
malign ayrımı yapılabilir. Malign darlıklar ekarte edildikten sonra ERCP ile
pankreatik sfinkterotomi yapılarak kılavuz tel yardımı ile darlık bölgesi dilate
edilir. Dilatasyonu takiben darlık bölgesine stent yerleştirilir. Kronik pankreatitli
hastaların yaklaşık %40-60’ında ise pankreatik kanal taşları görülür. Taşlar
kanalı tıkayarak akut pankreatit ataklarına neden olur. Pankreatik taşlar biliyer
taşlara göre daha sert ve darlıkla birlikte olduğundan endoskopik tedavileri daha
zor ve komplikedir. Pankreatik sfinkterotomiyi takiben balon ya da basketle
pankreatik taşlar çıkarılabilir. Taşın önünde darlık varsa, taş impakte ise ve 1
cm’den daha büyükse standart tedaviye ek olarak mekanik litotripsi uygulanması
gerekir. İşlem sonrasında ise kanala stent ya da nazopankreatik drenaj katateri
yerleştirilir. Bu şekilde pankreatik taşlarda önemli bir başarı sağlanmış olur.
Pankreatik kanal kaçakları ise kronik pankreatitin bir komplikasyonu olarak
gelişir ve hemen daima pankreatik kanal darlıkları ya da taşları ile birliktelik
gösterir. Tedavisi, ERCP ile belirlenen bölgeye stent yerleştirilmesi ile yapılır.
Pankreatik kaçaklarda tedavi başarısı baş ve gövde kısmında ise yüksek, kuyruk
kısmında ise düşüktür. Diğer bir komplikasyon olan psödokist tedavisinde ise
ERCP ile stent ya da nazopankreatik drenaj katateri yerleştirilir. (22, 23)
2.8. Ampulla vateri tümörleri
Ampulla vateri bölgesinde oluşabilen tümörler adenomlar ya da karsinomlar
olarak görülmektedir. En sık rastlanan benign tümörleri adenomlardır. ERCP
ile ampulla vateriden alınan biyopsi ile ampuller bölge tümörlerinin tanısı
konulabilmektedir. Adenomların karsinoma dönüşme riski olduğundan tedavi
edilmesi gerekir. Tedavisinde endoskopik olarak papillektomi yapılır. Ampulla
vateri karsinomları ise pankreas başı karsinomlarından sonra en sık görülen
periampuller bölge karsinomudur. ERCP ile alınan biyopsi ile ampulla vateri
karsinomu tanısı konulduktan sonra tedavisi cerrahi olarak yapılmaktadır. (24)
3.

ERCP endikasyonları ve hasta hazırlığı

Biliyer ve pankreatik hastalıklarda ERCP’nin rolü genellikle terapötiktir.
Çünkü diğer gelişen tanısal yöntemler ve ERCP’nin olası komplikasyonları
düşünüldüğünde tanısal ERCP’den giderek uzaklaşılmaktadır. Ancak terapötik
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ERCP oranları aksine giderek artmaktadır. ERCP’nin kullanım endikasyonları
şu şekilde sıralanabilir. Koledokolitiazis, akut kolanjit, malign biliyer
obstrüksiyonların drenajı (pankreas karsinomu, hiler adenokarsinomlar),
ameliyat sonrası biliyer komplikasyonlar (biliyer striktürler, safra sızıntısı),
akut ve kronik pankreatitle ilgili komplikasyonların yönetimi (pankreatik
kanal darlıkları, pankreatik taş), primer sklerozan kolanjit ilişkili ekstrahepatik
darlıklar, oddi sfinkter disfonksiyonu olan hastalarda endoskopik tedavi. ERCP
işlemi hasta ve doktor açısından diğer endoskopik girişimlere göre tahammül
edilebilirliği ve zorluk derecesi en yüksek girişimsel işlemdir. İdeal bir işlem
süreci için ERCP hazırlığının titiz bir şekilde yürütülmesi ve yapılacak
endikasyonun net bir şekilde ortaya koyulması, sınırlarının çizilmesi gerekir.
Bu nedenle altta yatan tanısal değerlendirmenin bir parçası olarak laboratuvar
testleri (Hemogram, INR, karaciğer biyokimyasal testleri, pankreas enzimleri
vb.) istenmeli ve gerekli tanısal görüntüleme yöntemleri en non-invaziv olandan
başlayacak şekilde endikasyon dahilinde yapılarak tanısal süreç net bir şekilde
ortaya konmalıdır. Bunun dışında hastanın kullandığı ilaçlar gözden geçirilmeli
ve antiplatelet, antikoagülan tedavileri sorgulanmalıdır. Altta yatan komorbid
durumlar gözününde bulundurularak olası riskler değerlendirilmelidir. Bütün
hastalar yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmeli ve yazılı olarak onamları
alınmalıdır. ERCP işlemi hastalar prone pozisyonuna alınarak yapılır. Ancak
gerekirse bazı durumlarda supin pozisyonunda da yapılabilir. Örneğin;
yakın zamanda abdominal cerrahi geçiren, yarası veya drenleri olan kişiler
supine pozisyonuna alınarak işlem yapılabilir. ERCP sonrası hastalar rutin
olarak komplikasyonlar açısından izlenmelidir. Bu izlem süresi ayaktan takip
edilebilecek hastalar için ortalama 4-6 saattir. Bazı hastalar ise hospitalize
edilerek daha yakın takip edilmelidir. Hastalar 4-6 saat sonraki biyokimyasal
değerleri ve batın muayeneleri ile değerlendirilip oral alımları berrak sıvılarla
açılır. (25)
4.

ERCP kontrendikasyonları

ERCP, yapılan işlemin olası komplikasyon oranının olası faydasından
yüksek olduğu durumlarda kontrendikedir. ERCP’nin mutlak ve rölatif
kontrendikasyonlarına bakıcak olursak; işlemin yapılmasını kabul etmeyen
hastalar, kordiyopulmoner ve nörolojik açıdan unstabil olan işlem esnasında
genel durumu bozulabilecek hastalar, hemodinamik olarak stabil olmayan
hastalar, barsak perforasyonu olan hastalar sayılabilir. Özofagus, mide ve
incebarsaklara ait yapısal anormallikler ERCP için kısmi kontrendikasyon
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oluşturur. ERCP’nin rölatif kontrendikasyonları ise; özofagus striktürleri,
paraözofagial hernisi olan hastalar, özofagus divertikülleri, gastrik volvulus,
mide çıkış yolu obstrüksiyonu, incebarsak obstrüksiyonu ve cerrahi olarak
anatomisi değiştirilmiş hastalar olarak sayılabilir.
5.

ERCP komplikasyonları

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte endoskopik işlemler giderek güvenli
hale gelmektedir. Bununla birlikte güvenli olarak kabul edilmesine rağmen ERCP
işlemi gastroenterologlar tarafından yapılan ve diğer endoskopik işlemlere göre
daha yüksek komplikasyon oranına sahip bir işlemdir. Bu komplikasyonlar;
pankreatit, sfinkterotomi sonrası kanama, perforasyon, kolanjit, kolesistit, stente
bağlı duktal yaralanmalar, sedasyon ilişkili kardiyopulmoner komplikasyonlardır.
Bu komplikasyonlar arasında en yaygın olanları pankreatit ve kanamadır.
5.1. ERCP ilişkili pankreatit
ERCP sonrası pankreatit yaygın olarak bildirilen bir komplikasyondur. İşlem
sonrası pankreatit gelişme oranları ERCP sonrası pankreatitin tanısal kriterlerine
göre değişkenlik gösterirken aynı zamanda hastaya bağlı risk faktörlerine, yapılan
müdahalenin tipine ve operatörün deneyimine bağlı olarak da değişebilmektedir.
Çeşitli çalışmalardan elde edilen verilere göre Post-ERCP pankreatit (PEP)
%2-9 arasında değişkenlik gösterirken bu oran yüksek riskli hastalarda ve
işlemlerde %30’a kadar çıkabilmektedir. PEP’in şiddeti hafif düzeyden yaygın
nekroza kadar geniş bir spektrumda görülebilmektedir. ERCP sonrası pankreatit
gelişen hastaların yaklaşık olarak %5-10’luk bir kısmında uzun süreli hastanede
yatış, nekrotizan pankreatit, organ yetmezliği ve mortalite görülebilmektedir.
PEP riskini ortaya koymak ve pankreatit patogenezinin anlaşılması için yapılan
çalışmalarla birlikte komplikasyonların risk ve şiddeti azalmaya başlamıştır.
Komplikasyon riski tamamen ortadan kaldırılamasa da işlem öncesi hastaların
risk düzeylerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması komplikasyonları
önemli ölçüde azaltmıştır. Bu yüzden her hasta için risk önlemleri ve stratejileri
bireysel ölçüde değerlendirilmeli ve hasta yönetimi bu çerçevede ele alınmalıdır.
(26, 27) PEP tanımı çeşitli konsensuslarla tanımlanmış olsa da henüz net olarak
fikir birliğine varılamamıştır. Genel görüş şu yöndedir; işlem sonrası pankreatitle
uyumlu karın ağrısı olması ve hastanede kalmayı gerektirecek ya da uzatacak
düzeyde oluşan semptomlarla birlikte 24 saat içinde bakılan amilaz veye lipaz
değerinin 3 kattan fazla olmasıdır (28) PEP’in oluşum mekanizmasına yönelik
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tetikleyici faktör belirsizdir ancak çeşitli suçlanan nedenler vardır. ERCP
esnasındaki travma ve oluşan ödeme bağlı olarak pankreas salgılarının çıkışı
engellenebilir. Duktal travma ve kılavuz telin pankreatik kanala kaçmasına
bağlı olarak gelişebilir. Barsak florasının pankreatik kanala reflüsüne bağlı
olarak gelişebilir. Görüntüleme esnasında kullanılan kontrast maddeye bağlı
olarak gelişebilir. Sfinkterotomi için kullanılan elektrokotere bağlı termal
hasar nedeniyle olabilir. ERCP sonrası gelişen pankreatit için risk faktörlerine
bakıldığında hastayla ilişkili faktörler, işlem ile ilişkili faktörler ve operatör ile
ilişkili faktörler olarak sınıflandırılabilir. Hasta ilişkili risk faktörlerinin bilinmesi
çok önemlidir. Çünkü bu faktörler saptanarak risk değerlendirmesi yapılabilir.
Hasta ilişkili faktörler; genç yaş (<50) ve kadın cinsiyet, tekrarlayan pankreatit
öyküsü, Post-ERCP pankreatit öyküsü, işlemden önce biliyer ağrısı olan hastalar,
koledokolitiyazis, bilirubin seviyesi normal olan hastalar ve oddi sfinkter
disfonksiyonu olarak sayılabilir. İşlem ilişkili risk faktörleri; zor kanülasyon
(10 denemeden fazla), pankreas kanülasyonu, pankreatik kanala iki defadan
fazla kontrast madde vermek, pankreatik sfinkterotomi, papilla dilatasyonu,
precut sfinkterotomi, ampullektomi, pankreatik kanaldan fırça biyopsisi almak
olarak sayılabilir. Işlemi yapana bağlı faktörler; yetersiz deneyim, iyi bir tekniğe
sahip olmamak, yetersiz hasta volümüdür. (25, 29) ERCP ilişkili pankreatit risk
faktörleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. ERCP İlişkili Pankreatit Risk Faktörleri
Hasta ilişkili kesin risk faktörleri

Hasta ilişkili olası risk faktörleri

 Oddi sfinkter disfonksiyonu şüphesi  Koledoğun dilate olmaması
 Kadın cinsiyet

 Kronik pankreatit yokluğu

 Pankreatit öyküsü olması

 Normal serum bilirubin düzeyi

 Post-ERCP pankreatit öyküsü

 G
 enç yaş<50 ve son dönem böbrek
yetmezliği

İşlem ilişkili kesin risk faktörleri

İşlem ilişkili olası risk faktörleri

 Zor kanülasyon

 Pre-cut sfinkterotomi

 Telin pankreatik kanala kaçması

 Pankreatik sfinkterotomi

 Kontrastın pankreatik kanala geçişi

 Biliyer balon dilatasyon

PEP’i önlemenin en önemli stratejisi gereksiz ERCP işleminden kaçınmak ve
endikasyonları net olarak belirleyerek işleme karar vermektir. Özellikle MRCP
ve EUS gibi tanısal yöntemler mevcutken ERCP’yi tanısal amaçlı kullanmaktan
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kaçınmak gerekir. PEP için mekanik olarak alınacak önlemlerden biri pankreatik
kanala stent takılmasıdır. İşleme bağlı olarak pankreatit riski yükselen hastalarda
profilaktik olarak pankreatik stent takılması PEP’i azaltmaktadır. Profilaktik
olarak pankreatik stent yerleştirme endikasyonları aşağıdaki tablodaki gibidir.
(27) Proflaktik stent takılma endikasyonları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Profilaktik Stent Takılma Endikasyonları
 Oddi sfinkter disfonksiyon şüphesi
 Ampullektomi
 Biliyer kanülasyon için pankreasa stent takılması
 Telin defaaten pankreatik kanala kaçışı
 Kontrast maddenin pankreatik kanala kaçışı
 ERCP ilişkili pankreatit öyküsü
 Pre-cut sfinkterotomi
 Pankreatik endoterapi

PEP’in farmakolojik olarak önlenmesine yönelik birçok ilaç üzerinde çalışmalar
yapılmış olsa da etkinliği gösterilmiş ajan sayısı sınırlıdır. Uzun süreli infüzyon
şeklinde verilen somatostatin ve gabeksatın ERCP sonrası pankreatiti önlediği
gösterilmiştir. Bunun dışında klinik olarak kullanımı daha ön planda olan işlem
öncesi non-steroid (indometasin ve diklofenak fitil) kullanımının PEP’i önlemede
etkili olduğu meta-analizlerde mevcuttur. PEP’in tedavisi akut pankreatite
benzer şekilde yürütülmelidir. Tedavi agresif hidrasyon, ağrı kontrolü ve destek
tedavisinden oluşmaktadır. (30, 31)
5.2. ERCP ilişkili kanama
ERCP sonrası kanama sfinkterotomiye bağlı olarak gelişir ve hastaların
yaklaşık %2’sinde görülür. Kanama sfinkterotomi sonrası hemen gelişebileceği
gibi gecikmeli olarak işlemden 2 hafta sonrasına kadar da görülebilir. ERCP
sonrası sfinkterotomiye bağlı kanama hafif derecede kanama, orta derecede
kanama ve şiddetli derecede kanama olarak 3 grupta sınıflandırılır. Hafif
kanamada; hemoglobin düzeyinde 3 g/dl’den daha az bir düşüş sözkonusudur
ve transfüzyon ihtiyacı oluşmaz. Orta kanama; cerrahi ya da girişimsel işlem
gerektirmeyen 4 üniteden daha az kan transfüzyonu gerektiren kanamalardır.
Şiddetli kanama; beş ya da daha fazla ünite eritrosit replasmanı gereken veya
cerrahi ya da girişimsel olarak tedavi gerektiren kanamalardır. ERCP sonrası
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kanama için risk faktörleri; koagülopati, sfinkterotomiden sonraki 3 gün içinde
antikoagülan kullanımı, ERCP öncesi kolanjit olması, düşük ERCP volümü,
siroz olması, koledoğun dilate olması, periampuller divertikül ve koledok taşı
olarak sayılabilir. ERCP sonrası kanamaların önlenmesi için öncesinde kanama
riskini arttırabilecek durumların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına
bağlıdır. ERCP öncesi trombosit sayısı 50.000 üzerinde ve INR<1.5 olmalıdır.
ERCP gerekliliği acil değilse koagülopati düzeltildikten sonra işlem yapılmalıdır.
Aspirin hastaların tromboz risk düzeyine bakılmaksızın ampullektomi dışındaki
tüm işlemlerde devam ettirilebilir. Düşük trombotik riski olan hastaların yüksek
riskli işlemlerinde klopidogrel ve warfarin işlemden 5 gün önce kesilmelidir.
Yüksek trombotik riskli hastların yüksek riskli işlemlerinde aspirine devam
edilebilirken diğer antiplatelet ve antikoagülanlar için kardiyolog önerisi
alınmalıdır. Bu hastalardan warfarin kullananlar için kesilerek düşük molekül
ağırlıklı heparine geçilmelidir. Yeni kuşak oral antikoagülanların ise işlemden
48 saat önce kesilmesi yeterlidir. İşlem sonrası kesilen antikoagülan ya da
antitrombotik tedaviler hastaların kanama ve tromboz riski göz önünde
bulundurularak 48 saat sonra tekrar başlanabilir. (27) ERCP sonrası kanamaların
çoğu kendiliğinden durur. Endoskopik ya da klinik olarak anlamlı kanama
durumunda tedavinin ilk basamağı hemodinamik stabilizasyonu sağlamaktır.
ERCP sonrası kanamayı kontrol etmenin en etkin ve yaygın yolu sfinkterotomi
bölgesinin içine ve çevresine epinefrin enjekte etmektir. Kanamaların önemli
bir kısmı bu şekilde durur. Bunun dışında koter ile kanama alanına müdahale
edilebilir ve endoklips kullanılabilir. Bu tedavilere yanıtsız kanama durumunda
tam kaplı self-expendable metalik stent (SEMS), anjiografik embolizasyon ya
da cerrahi müdahale gerekebilir. (27)

Sfinkterotomi sonrası
Epinefrin enjeksiyonu Hemostazın sağlanması
kanama
Şekil 4. Sfinkterotomi sonrası gelişen kanama ve kanamaya müdahale. (27)
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5.3. ERCP ilişkili perforasyon
Perforasyon, ERCP’nin nadir görülen komplikasyonlarından biridir. Vakaların
%1’den azında görülür. Perforasyon en sık sfinkterotomi yapılırken safra
yollarından retroperitoneal alana olsa da kılavuz tellerin oluşturduğu travma ya
da stent migrasyonu ile intraperitoneal alana da olabilir. Daha önce yapılmış
sfinkterotominin genişletilmesi ya da ilk sfinkterotomi sırasında görülebilir.
Perforasyonun görülme oranları az olduğu için olası ve kesin risk faktörlerini
tanımlamaya yönelik yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Perforasyon için hasta ilişkili
risk faktörleri olarak Roux-en-Y ve Billroth 2 anatomisi yer alır. (32) İşlem
ilişkili risk faktörleri arasında ise daha önce sfinkterotomi yapılmış olması
ve sfinkterotominin uzatılması, iğne uçlu sfinkterotom ile yapılan ön kesiler,
intramural kontrast enjensiyonları, biliyer striktürlerin dilatasyonu sayılabilir.
ERCP sonrası hastaların tümü perforasyon açısından düşük risk taşısalar bile rutin
olarak değerlendirilmelidir. Hastalar kaldırılmadan işlem masasındayken skopik
olarak abdomenleri değerlendirilmeli ve retroperitoneal ya da intraperitoneal
hava olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Hastalar işlem sürecinde sedasyon
altında oldukları için klinik bulgularını değerlendirmek güç olabilir. Karın
ağrısı, sırt ağrısı, abdominal hassasiyet, taşikardi, ateş, submukozal amfizem
bulguları geliştiğinde perforasyondan şüphelenilmelidir. Bu durumda düz
batın grafisi ile intraperitoneal ve retroperitoneal hava araştırılmalıdır. Kesin
tanı için bilgisayarlı tomografi ile değerlendirme yapılması gerekir. ERCP
ilişkili perforasyonların ciddiyeti hafif, orta ve ağır olarak değerlendirilir. Hafif
düzeydeki perforasyonlar; abdomende az miktarda sıvı olması ve hastaların
3 günden kısa sürede destek tedavisi ile toparlaması olarak tanımlanır. Orta
düzeydeki perforasyonlarda ; perforasyon görüntüleme ile gösterilir ve hastaların
kliniği 4-10 günlük süreçte toparlar. Ağır perforasyonda ise 10 günden uzun süren
medikal tedavi yanında cerrahi ya da perkütan girişim gerekir. Tedavi süreci
perforasyonun şiddeti ve tipine göre değişkenlik gösterebilir. Gastroenterolog ve
cerrahın işbirliği içinde yönetmesi gereken ve mortal sonuçlanabilen bir durum
olduğundan tanı ve tedavi süreci yakın izlem gerektirir. Perforasyon düşünülen
hastaların oral alımları kesilir ve yoğun agresif sıvı replasmanı yanında geniş
spektrumlu antibiyoterapi eşliğinde destek tedavisi verilir. Nazogastrik sonda
takılarak gastrik dekompresyon yapılır. Perforasyonun çeşidine göre tedavi
modalitesi değişir. Perforasyonun çeşidi Stapfer sınıflaması ile belirlenir. Buna
göre tip 1 olgular endoskopla ilişkili serbest duodenal duvar yaralanması olup
cerrahi müdahale gerektirir. Tip 2, 3 ve 4 olgular ise sfinkterotomi, stent veya
kılavuz tel ilişkili olup genellikle konservatif tedavi ile takip edilir. İşlem

Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ercp)   247

esnasında perforasyondan şüphe duyulur ve olası bölge saptanırsa endoskopik
yolla klips uygulanarak perforasyon bölgesi kapatılır. Kılavuz tel veya stente
bağlı perforasyonlarda ise perfore bölgenin proksimali drene olacak şekilde
nazobiliyer dren ya da kaplı stentler denenebilir. (25, 33) ERCP ilişkili
perforasyonda Stapfer Sınıflaması Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. ERCP İlişkili Perforasyonda Stapfer Sınıflaması. (25)
Tip

Sınıflandırma

Sıklık

1

Duodenal duvar perforasyonu(Endoskop ilişkili)

% 18

2

Periampuller perforasyon (Sfinkterotomi / Pre-cut kesi)

% 58

3

Biliyer ya da pankreatik kanal perforasyonu

% 13

4

Retroperitoneal gaz olması

% 11

5.4. ERCP ilişkili kolanjit ve kolesistit
ERCP sonrası gelişebilen enfeksiyöz komplikasyonlar nadir olup sıklığı %0,2-1
arasında değişmektedir. Biliyer drenajın yetersiz yada başarısız olması en önemli
sebeptir. Enfeksiyöz komplikasyonların oluşumuna neden olan risk faktörleri;
sarılık olması, primer sklerozan kolanjit olması, malign biliyer darlıklara stent
takılması sayılabilir. Kolelitiyazis olması, safra kesesinin verilen kontrast madde
ile dolması, sistik kanalı obstrükte eden biliyer stentler kolesistit açısından
risk oluşturur. Enfeksiyöz komplikasyonların temel tedavisi yeterli biliyer
drenajın sağlanmasıdır. Enfeksiyöz komplikasyonları önlemek için antibiyotik
proflaksisinin faydalı olduğu gösterilememiştir. (33)
5.5. ERCP işleminde kardiyopulmoner komplikasyonlar
ERCP işlemi gerektiren patolojilerin sıklığı yaşla birlikte artış göstermektedir.
Hastaların komorbiditeleri yaşla birlikte arttığından ERCP esnasında
istenmeyen olayla karşılaşma ihtimali artmaktadır. Kardiyopulmoner
komplikasyonlar genel olarak nadir görülen komplikasyonlar olup
%1’in altında görülmektedir. Kardiyopulmoner komplikasyonlar için
risk faktörleri; arteryel hipoksi, disritmiler, aspirasyon ve işlemin yarım
saatten uzun sürmesidir. Bu risk faktörleri hastalarda miyokardiyal iskemi
yaratabilmekte ve kardiyopulmoner komplikasyon riskini arttırmaktadır.
Özellikle yaşlı ve komorbiditeleri fazla olan kardiyak açıdan yüksek riskli
hastalar, kardiyopulmoner hastalık öyküsü olanlar işlem esnasında yakın
monitorizasyon yapılarak takip edilmelidir. (33)
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6.

Sonuç

Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak giderek yaygınlaşan ERCP,
safra yolları ve pankreas hastalıklarının tedavisinde gastroenterolojinin günlük
pratiğinde etkin şekilde kullanılmakta, hayat kurtarıcı ve yaşam kalitesini
arttırma özelliğine sahip ileri derecede girişimsel bir işlemdir.
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1.

Gebelerde Pulmoner ve Kardiovasküler Sistem Fizyolojisi

K

ardiyovasküler sistem üzerinde çoklu etkileri olan fizyolojik bir durum
olarak gebelik, kadın vücudunda fiziksel, fizyolojik ve psikolojik açıdan
birçok değişikliğin meydana geldiği bir dönemdir. Hamilelik ve doğum
sonrası anne ve fetüsün metabolik taleplerini karşılamak için vücut önemli
hemodinamik değişiklikler oluşturmalıdır. Bu nedenle, sınırda kardiyovasküler
rezervi olan anneler ile özellikle ek hemodinamik doğum yükü ile doğuma
yakın anneler önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır (1). Kalp hızı gebelik
sırasında artarak, gebelik öncesi değerlerin 10-15 atım/dk üzerine çıkabilir. Kan
hacmi gerek uterus ve plasentanın, gerekse vücudun diğer bölgelerinin artan
ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına %40 oranında artar. Plazma hacmindeki
artış, genellikle, hamileliğin erken döneminde başlar ve doğumdan hemen önce,
hamilelik öncesi seviyelerin yaklaşık %50-70’ine ulaşır (2). Plazmadaki artış,
kırmızı kan hücrelerindeki artıştan fazla olduğu için hemoglobin seviyesi %80’
e düşer. Bu durum gebelikte hissedilen yorgunluk ve halsizlik hislerinin bir
nedenidir. Eritropoietin üretimi gebelikte artar, ancak sadece %20-30 oranında
artmaktadır. Bunun sonucunda kırmızı kan hücre kütlesindeki artış, plazma
hacmindeki artıştan çok daha azdır ve fetoplasental ünitenin perfüzyonunun
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kolaylaştırılması için önemli olan seyreltik anemiye yol açmaktadır. Seyreltilmiş
anemi ise hem rahimin hem de fetusun oksijenlenmesinin azalmasına neden
olmaktadır (1,2).
Kalp büyüklüğü daha fazla kana uyum için artar. Kardiak output ise, 28-32.
gebelik haftalarında tepe değere ulaşır ve %30-50 oranında yükselir (3). Arterial
kan basıncı ve sistemik vasküler direçte azalma, ilk trimesterin sonlarına doğru
düşer. İntravasküler volümdeki %30-50 oranındaki artışa rağmen kan basıncı 2.
Trimesterde yaklaşık 5-10mm Hg daha düşüktür ve postpartum döneme kadar
düşük kalır. Bu, sistemik vasküler dirençte %40’lık bir azalma ile sonuçlanır. Bu
etki sola yatış pozisyonunda ortadan kalkmaktadır (2).
Normal bir pulmoner sistem, tıpkı sistemik dolaşım gibi hamileliğin
taleplerini kolayca karşılayabilir. Benzer değişiklikler hamilelikte de olur.
Hamilelikte oksijen tüketiminin en az %20’ye kadar arttığı iyi bilinmektedir.
İstirahat solunum hızı yaklaşık 15/dk’ dan 18/dk’ye yükselebilir (4). Bu,
öncelikle progesteronun aracılık ettiği tidal hacimde (TV) bir artışa yol açar.
Bununla birlikte, solunum hızının aynı kaldığını not etmek önemlidir. Alveolar
ventilasyondaki bu artışa bağlı dispne bu hastaların büyük çoğunluğunda
görülmektedir (5). Dispne, gebelerin %60-70’inde ortaya çıkar. Respiratuar
tidal hacim normal respirasyona göre %40’ a kadar 200ml artar ve alveolar
ventilasyonda da artış meydana gelir. Bu sonuç, solunumsal alkaloza
ve kompansatuar metabolik asidoza neden olan asit-baz durumundaki
bir değişiklikten kaynaklanmaktadır. PH, PaCO2 ve PaO2’nin normal
değerleri sırasıyla 7,39–7,45, 25–33 mm Hg ve 92–107 mm Hg’dir. Gebelik
hiperventilasyonu denen bu durum respiratuar dakika volümünü progesteronun
da etkisiyle %26 oranında yükseltir (6).
Gebe hastalarda görülen bir diğer zorlayıcı durum ise hava yolu ödemidir.
Bu durum, azalmış PH ortamında, azalmış fonksiyonel reziduel kapasite ile
birlikte endotrakeal entübasyonu çok zor hale getirebilirebilir. Rehabilitasyon
ve tedavi bu verilere göre planlanmalıdır. Sistemik dolaşımda görüldüğü gibi
pulmoner vasküler direnç azalır ve artan CO2 ve azalmış pulmoner vasküler
direncin zıt etkilerinden dolayı pozitif hava yolu basıncı değişmeden kalır. Tüm
bu normal düzenleyici mekanizmalar, bir vasküler patoloji ortamında bozulur.
Sonuç olarak, sağ ventrikül için artan ardyüke neden olur ve sonunda sağ
ventrikül yetmezliğine yol açabilmektedir (5).
Hamilelikte mekanik değişiklikler hormon aracılı olan rahim ve göğüs
duvarının boyutlarının artması sonucu oluşur. Gebeliğin 10. haftasında zirveye
ulaşan ilk hormon insan koriogonadotropindir (hCG). Daha sonra, progesteron
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ve östrojen diğer iki ana hormondur. Bu iki hormon gebelik döneminin geri
kalanında yüksek kalır ve doğumdan hemen sonra keskin bir şekilde düşer
(7). Hamilelikteki hormonal değişiklikler üst solunum yollarını ve hava yolu
mukozasını etkiler. Progesteron ve östrojen düz kaslarda vazodilatasyona neden
olur. Bunun artan nitrik oksit (NO) ve prostasiklin üretimine bağlı olduğu
düşünülmektedir. Gebelikte östrojen artışı hava yolu mukozasında hiperemi,
ödem ve hipersekresyona ve kırılganlığa neden olur. Fakat, hava yolunun açıklığı
ve alveoller boyunca gaz alışverişi yeteneği sabit kalır. Zorlu vital kapasite, 1
saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim ve 1 saniyedeki zorlu ekspiratuar hacmin
hava yolunun açıklığını gösteren spirometre ile test edilen zorlu vital kapasiteye
oranı hamilelik ve doğum sonrası benzerdir. Ölçülen pulmoner solunum, gaz
değişiminin farklılıkları, monoksit için akciğerin yayılma kapasitesi ile normal
hamile ve hamile olmayan kadınlar arasında önemli değildir. Birlikte ele
alındığında, gebelikteki anatomik değişiklikler ekspiratuar rezerv hacmini ve
fonksiyonel rezidüel kapasiteyi azaltsa da sağlıklı gebelerde vital kapasite, hava
yolu açıklığı ve gaz değişimi korunmaktadır (5-7).
2.

Gebelikte Ventilasyon Değişiklikleri

Hamilelikte dakika ventilasyonu ve oksijen tüketimi zamanla artar. İlk üç aylık
dönemden başlayarak önemli ölçüde artar ve termde taban çizgisinin %20-40
üzerine yükselir (8). Arteriyel kandaki (PaO2) kısmi oksijen basıncı 100 ila
110 mmHg arasında değişirken, tidal hacim %30-35 ve alveolar ventilasyon
%50-70 artar. Oksijen tüketimi, ilk trimesterin başında ve fetal talepler ve
artan maternal metabolik süreçler nedeniyle term başına %20-33 oranında
artar. Ek olarak, fizyolojik hiperventilasyon, bikarbonatın kompansatuar renal
atılımı ile respiratuar alkaloz ile sonuçlanır (9,10). Arteriyel kandaki (PaCO2)
karbondioksitin artial basıncı 28-32 mmHg’lik bir plazma düzeyine ulaşır ve
bikarbonat 8-21 mmol/L’ye düşer. Arteriyel pH 7.40-7.47 aralığında tutulur.
Hamilelik sırasında progesteron ve östrojendeki progresif artış, fiziksel
taleplerdeki ve hiperventilasyondaki artışı açıklayan faktörlerden biridir.
Progesteron, eşiği düşürerek ve solunum merkezinin CO2’e duyarlılığını
artırarak birincil solunum merkezinin tetikleyicisi olarak görev yapmaktadır.
Östrojen ise, hipotalamustaki progesteron reseptörlerinin duyarlılığını ve
medulladaki merkezi nöronal solunumla ilgili alanların sayıyı arttırmaktadır.
Ek olarak, progesteron ve östrojen, periferik kemoreseptörün hipoksik koşullara
duyarlılığını da arttırır (8-11).
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3.

COVID-19 Enfeksiyonu ve Gebeler

Birden fazla çalışmadan elde edilen sonuçlar, influenza ile enfekte, şiddetli
akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS)
gibi hastalıklara karşı hamile olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında hamile
kadınlar arasında önemli bir morbidite ve mortalite riski olduğunu göstermiştir
(12). Genel nüfusla karşılaştırıldığında, sınırlı verilere dayanarak, hamile kadın
popülasyonu, COVID-19 nedeniyle ciddi hastalık geliştirme riski daha yüksek
olan grupta değildir. Fakat COVID-19’lu hamile kadınların hastaneye yatırılma,
yoğun bakım ünitesine kabul edilme ve entübe edilme olasılıkları daha yüksektir
(2,12).
Son Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi güncellemesine göre, hamileliğini
tamamlamış kadınlarda COVID-19 için başvuruların yaklaşık %70’inin üçüncü
trimesterde olduğu tahmin edilmektedir. Hamile ve doğum sonrası kadınlar
nefes darlığı, çarpıntı ve senkop gibi farklı kardiyovasküler veya solunumla
ilgili semptomlar da gösterebilirler. Yapılan bir çalışmada, pozitif SARS-CoV-2
testi ile doğuma kabul edilen hamile kadınlarda preeklampsi prevalansının daha
yüksek olduğu bildirilmiştir (2682 kadında %5.8 pozitif test). Başka bir raporda,
3374 gebeliğin %7,4’ü sezaryen dahil olumsuz sonuçlar olmaksızın SARSCOV2 için pozitif olduğu görülmüştür. Literatürde yayınlanan COVID-19’lu
hamile kadın çalışmalarında, ciddi hastalık prevalansı %15 (46 kadından 6’sı)
ve %69’u (64 kadından 44’ü) biri ilk doğum olmak üzere kardiak arrest vakaları
belirtilmiştir (13). Hastanın mevcut hamileliği ile birlikte malignite, astım ve
morbid obezite dahil olmak üzere hastanede yatışı sırasında pulmoner emboli ile
daha da komplike hale gelen komorbiditeler; COVID-19 pnömonisi ortamında,
ciddi akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS) gelişim gösterdiği vakaların
görülmesine sebep olmuştur (14).
Gebelikte dispne yaygındır. Fizyolojik değişiklikler, hamilelik sırasında
annenin solunum fonksiyonunda ve solunum gazındaki değişiklikler, normal
gebelikte nefes darlığına neden olabilir. Covid-19 geçiren gebelerde görülen
dispne, hamilelik komplikasyonlarından kaynaklanabildiği gibi oldukça sık
görülen belirtiler arasındadır (6).
Yapılan çalışmalar, dispnesi olan normal hamile kadınların, oksijen
tüketimi, akciğer hacim dağılımı ve solunum kas kuvveti normal solunum
yapanlara benzer olmasına rağmen, Covid-19 geçiren gebelerin serum CO2 ve
hipoksiye yanıt verirken daha yüksek solunum zorluğu olduğunu göstermiştir
(15). Dispnenin, solunum kaslarına gönderilen nefes alma mesajı ile
solunumu düzenleyen ve izleyen reseptörlerden gelen geri bildirim arasındaki
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tutarsızlık veya uyumsuzluktan kaynaklandığına inanılmaktadır. Covid -19
‘un bu tutarsızlığı ve uyumsuzluğu tetiklediği, hatta bu durumu arttırdığını
gösteren çalışmalar mevcuttur. Hiperventilasyondaki artıştan kaynaklanan
alışılmadık PaCO2 seviyesinin düşmesi, hamilelikte dispne oluşumuna
katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, diğer bazı bilim adamları, PaO2 veya
PaCO2’ye karşı, aşırı ventilasyon yanıtının hamilelikteki fizyolojik dispne ile
ilgili olduğuna inanmaktadır (6,9,15).
Dispne günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde
bozulma ve anksiyetenin en sık nedenidir. Hastalar nefes darlığını; tıkanma, hava
açlığı, nefes almada zorluk, çabuk yorulma, bacak yorgunluğu gibi ifadelerle
tanımlarlar (9).
COVID-19 gibi viral enfeksiyona karşı daha savunmasız olan hamile
kadınlar azalmış kalp ve akciğer rezervleri nedeniyle hızlı kardiyo-pulmoner
dekompansasyona daha duyarlıdır. Özellikle üçüncü trimesterde, gebeler
fonksiyonel rezidüel kapasiteyi ve ekspiratuar rezerv hacmini azaltır, bu
da özellikle kritik hastalarda ciddi hipoksemi riskini potansiyel olarak
arttırmaktadır (16).
Gebelik de bağışıklığın baskılanmış olması sonucu, gebelik süresince
COVID-19’un yönetimi için iyi tanımlanmış spesifik stratejilerin ve
multidisipliner bir yaklaşımın uygulanması tavsiye edilir. Ayrıca, doğum
eylemine, doğuma ve doğumdan hemen sonra meydana gelen fizyolojik
adaptasyonlar da, altta yatan ciddi bir sistemik enfeksiyon ortamında,
düzensiz inflamatuvar çağlayanını alevlendirebileceğinden göz önünde
bulundurulmalıdır (17). Bu fizyolojik değişiklikler, interstisyel, intrasellüler
ve intravasküler kompartmanlar arasında önemli sıvı geçişlerini, maternal
kardiyak debinin maksimize edilmesini, intravasküler kompartmana 500
mL’ye kadar kanın ototransfüzyonunu, katekolamin dalgalanmasını ve endotel
içinde inflamatuar mediatörlerin salınımını içerir. Bu sitokin fırtınaları,
COVID-19 enfeksiyonu ortamında, hastanın endotel disfonksiyon, pulmoner
ödem, miyokardiyal ödem ve kardiyak disfonksiyon geliştirme riskini oldukça
arttırmaktadır (16).
3.1 COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren Gebelerde Pulmoner Rehabilitasyonun
Temel Amaçları
Covid-19 sonrası gebelerde pulmoner rehabilitasyonun temel amaçları;
semptomları azaltmak ve kontrol etmek, fiziksel kapasiteyi geliştirmek,
olabilecek en yüksek seviyede bağımsız fonksiyonu sağlamak, yaşam kalitesini
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artırmak, günlük hayata fiziksel ve emosyonel katılımı artırmak, hastalığın
sistemik etkilerini geri döndürmek veya stabilize etmek, hastaneye yatış
sıklığını azaltmak, sağ kalımı artırmak, ilaç kullanımını azaltmaktır (18).
Pulmoner rehabilitasyonunun temel bileşenleri; egzersiz eğitimi, hasta eğitimi,
beslenme desteği, psikososyal destektir. Pulmoner rehabilitasyon programının
minimum 6 hafta uygulanmalıdır. Buna karşın 6-12 haftalık programlar daha
yararlı bulunmuştur (19).
Covid-19 olan ve hastalığı geçiren gebelerde, pulmoner rehabilitasyonun
yararları solunum kapasitesini iyileştirerek, nefes darlığı ve öksürük şiddetini
azaltarak, akut dönemde hastaneye yatış oranını ve hastaneye yatış sonrası
toparlanmayı hızlandırmaktır (18).
3.2 COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren Gebelerde Değerlendirme ve İzlem
Covid-19 geçiren gebelerde pulmoner rehabilitasyon gereken olgunun
değerlendirilmesi ve kişiye özel yaklaşımın belirlenmesi için;
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Ayrıntılı öykü, fizik muayene ve gebelik ultrasonu
Solunum fonksiyon testleri
Dispne algısı
Fiziksel aktive düzeyleri: Anketler (uluslar arası fiziksel aktivite anketi),
monitörler (akselerometre, pedometre)
İskelet kas kuvveti: Üst ve alt ekstremite kas kuvveti, Society of obstetricians
and gynecologist of Canada (SOGC), Canadian society for exercise
physiology (CSEP) ve American college of obstetricians and gynecologists
(ACOG) tarafından belirlenen endikasyonlar / kontraendikasyonlara göre
uygulanır.
Solunum kas kuvveti: Maksimal inspirasyon basıncı (MIB), maksimal
ekspirasyon basıncı (MEB)
Yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi testleri: London chest GYA anketi,
glittre ADL testi, SF-36, Nottingham sağlık profili
Vücut kompozisyonu: Kilo, ödem, şişlik
Psikolojik değerlendirme: Beck depresyon envanteri anketleri, Hastane
anksiyete depresyon skalası HADS, solunum hastalıklarına sıklıkla
eşlik eden anksiyete ve depresyonun tanınarak tedavi edilmesinde yol
göstericidir (18-20).
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3.3 COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren Gebelerde Solunum Fizyoterapi
Yöntemleri
3.3.1 Büzük Dudak Solunumu (Pursed-Lip Breathing)
Özellikle sık görülen dispneyi azaltmak için diğer akciğer hastalarında geliştirilen
dudaklar hafif açık tutularak yapılan aktif ve uzun ekspirasyondur. İlk düzey
normal solunumdur. Latent fazın başında uygulanmaya başlanabilir. Burundan
nefes alınıp, sıcak yemeği üfler gibi dudaklar büzülerek nefes verilir. Solunum
sırasında sadece göğüs duvarı hareket eder. Uygulama sırasında ağzın açık olması
nedeni ile ekspirasyon sonunda 5 cmHO’luk bir basınç oluşturulur ve havayolu
kapanması önlenir (21). Covid-19 sırasında oluşan dispne algısının iyileşmesi,
dinamik hiperinflamasyonun azalmasını sağlar. Büzük dudak solunumu
solunum frekansı ve göğüs duvarının ekspirasyon sonu volümünde azalma,
tidal volüm ve oksijenlenme artışı ile daha yavaş ve derin bir solunum paterni
sağlamaktadır. Covid sonrası görülen dispne ve öksürük belirtileri için farklı
vücut pozisyonları kullanılmaktadır. Öne eğilerek kolları masaya destekleme
pozisyonunun, diyafragma fonksiyonununda artma, sternokleidomastoid
kaslarının aktivitesinda azalma ve abdominal kasların aktivitesinde artış
sağlayarak, dispne algısında azalmaya neden olduğu görülmüştür (13). Fakat
uzun süre oturmak da pelvik basıncı ve konjesyonu şiddetlendirebilir. Ayrıca
vertebral kolonun düzgünlüğünü bozarak disk basıncını arttırabilir. Bu durum
boyun, bel ve sırt ağrılarına sebep olabilir. Oturma sırasında vücudu iyi bir
şekilde desteklemek uygun bir koltuk ya da sandalye kullanarak, dizlerle kalçayı
eşit yükseklikte tutacak şekilde, gövdeyi yastıkla destekleyip öne eğilerek büzük
dudak solunumu yapılması önerilir. Sırt üstü yatışta baş ve vertebral kolonun
mutlaka desteklenmesi gerekir. Ancak gebelerde en uygun pozisyonun yan yatış
da eller ve baş arasına bir yastık alınarak, hafif fleksiyon pozisyonundaki dizler
arasına bir yastık yerleştirilerek sol tarafa doğru yatış olduğu önerilmektedir
(13,21,22).
3.3.2. Solunum Kontrolü
Solunum kontrolü, Covid-19 geçiren gebelerde hastanın daha yavaş ve uzun
süre rahat bir ritimde solunum fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar.
Dispne algılanması fazla olan gebelerde solunum kontrolü öncelikle istirahatte
oturma pozisyonunda öğretilmeli, daha sonra egzersiz ve aktiviteler sırasında
kullanımına geçilmelidir (6,20).
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3.3.3. Gevşeme Egzersizleri
Gebelerde, özellikle Covid-19 sırasında ve sonrasında hiperinflasyon,
akciğer mekanizmasını değiştirir. Gevşeme yöntemleri; kalp hızı, solunum
frekansı, dispne semptomlarını iyileştirmeye ve anksiyeteyi azaltmaya
yönelik egzersizlerdir. Gevşeme için karın ve göğüs solunum teknikleri, yoga,
meditasyon gibi yöntemlerden yararlanılmaktadır (20). 6 hafta süre ile düzenli
uygulanan gevşeme egzersizleri, pulmoner fonksiyonda gelişme sağlamaktadır.
Bu uygulamalar sırasında nefes tekniklerine yoğun ve uzun zaman ayrılarak
çalışılması, pulmoner fonksiyonları bozulan gebelerin medikal tedaviyi en aza
indirgeyerek solunum fonksiyonlarını düzenlemektedir (22).
3.3.4. Diyafragmatik Solunum ve Torakal Ekspansiyon Egzersizleri
Diyafragmatik solunum ile inspirasyon sırasında abdominal bölgenin dışarıya,
ekspirasyon sırasında ise içeriye doğru hareket etmesi ve yardımcı solunum
kaslarının en aza indirilmesi gerekir. Diyafragmatik solunum, Covid-19 geçiren
kişilerde ve bütün solunum sistemi hastalarında olduğu gibi gebelerde de gaz
değişimi ve dakika ventilasyonunun olumlu yönde etkiler. Solunum işini ve
solunum yetersizliğini azaltır (23).
Torakal ekspansiyon egzersizleri, aktif bir inspirasyon fazını izleyen,
pasif ekspansiyon fazından oluşur. Hava akışının dağılımının sağlanması için,
derin bir inspirasyondan sonra üç saniye nefes tutularak, nefes verilir. 4-5 derin
solunum egzersizinden sonra, akut respiratuar alkaloz gelişiminden kaçınmak
için ara verilmelidir (20-23).
3.3.5. Drenaj Teknikleri
Covid -19 geçiren gebelerde havayolu temizleme teknikleri oldukça önemli olduğu
yönünde çalışmalar olsa da kesin kanıt için yeterli sayıda değildir. Havayolu
temizleme tekniklerinin temel amaçları arasında mukosiliyer temizlemeyi ve
ventilasyonu arttırmak, nefes darlığını kontrol altına almak, öksürük sıklığını
azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak hedeflenmektedir. Drenaj
teknikleri; cihazdan bağımsız teknikler, cihaza bağımlı teknikler, yardımcı
teknikler ve tamamlayıcı tekniklerden oluşur. Covir-19 sürecinde gebelerde en
çok kullanılan drenaj tekniği yardımcı drenaj teknikleridir (2,24,25).
3.3.6. Postüral Drenaj
Akciğer lobları için özelleşmiş yerçekimi yardımlı pozisyonlardan oluşan,
mukusun arkasında hava akışını arttırarak sekresyonların santral havayollarına
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taşınmasını ve atılımını amaçlayan bir yöntemdir. Covid-19 geçiren gebelerde
pasif bir uygulama olduğu için genellikle manuel tekniklerle birlikte kullanılması
önerilmektedir. Yan yatış, yastıkla destekli oturma pozisyonları gebelerde
önerilen pozisyonlardır (2,24,25).
3.3.7. Manuel Teknikler
Manuel teknikler daha çok ASTD sırasında Covid-19 sürecinde gebelere
fizyoterapistler tarafından uygulanan perküsyon/clapping, vibrasyon ve shaking
gibi tekniklerden oluşmaktadır. Perküsyon, avuç içinde bir kap varmış gibi eli
pozisyonlayarak göğüs duvarına uygulanan ritmik vuruşlar olarak tanımlanabilir.
Vibrasyon, göğüs duvarına uygulanan ince ossilasyon hareketleridir. Shaking
ise göğüs duvarına uygulanan kaba osilasyon hareketleridir. Her iki teknikte
ekspirasyon fazında uygulanmaktadır (24,25).
Covid-19 geçiren gebelerde yaygın görülen durumlar aşağıda belirtilmiştir.
*
*
*
*

Öksürük, ateş, boğaz ağrısı, diyare, bulantı, kusma
Nefes darlığı, baş dönmesi, baş ağrısı, baygınlık, çarpıntı veya taşikardi
Abdominal (karın) ve pubik (kasık) ağrı, sırt ağrısı
Yürüme güçlüğü

Ayrıca gebelerde belirgin kalp hastalığı, restriktif akciğer hastalığı, serviks
yetersizliği, prematüre doğum, prematüre duğum riskine sahip çoğul gebelik,
devam eden 2. Ve 3. trimester kanamaları, 26. gebelik haftasında plesanta
previa, membran rüptürü, preeklampsi, ciddi anemi, tip1 diyabet, morbid
obesite, hipertansiyon, epilepsi, sigara ve alkol kullanan, ve tüm bunlara ek
olarak, Covid-19 geçiren gebeler, hastane gözetimi altında tedavi edilmeli ve
pulmoner rehabilitasyonun uzmanlar tarafından kontraendike olup olmadığına
karar verilmelidir. Kontraendike olan durumlarda uygulanmamalıdır (18,26).
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1.

Giriş

V

ücudun lenfatik sistemindeki en büyük organ olan dalak kanın
filtrelenmesinden ve kan yoluyla taşınan antijenlerin kontrolünden
sorumludur. Sağlıklı bireylerde dalak ortalama 150 gr ağırlığında
ve vertikal uzunluğu 11 cm civarındadır. Dalak ağırlığında yahut vertikal
uzunluğunda artış splenomegali olarak tanımlanır. Ağırlık 400-500 gr civarına
ulaştığında splenomegali söz konusudur, massif splenomegalide ise dalak
ağırlığı 1 kg’den fazladır. Vertikal boyut 11-20 cm iken orta düzeyde, 20 cm’nin
üzerinde ise ciddi düzeyde splenomegali mevcuttur (1).
Dalak genellikle normal fonksiyonlarını yerine getirirken genişler. Dalak,
mikroorganizmaları ve anormal kırmızı kan hücrelerini kan dolaşımından
temizleyen, immunoglobulin G ve kompleman aktivasyonunun alternatif
yolağında esansiyel bir bileşik olan properdini sentezleyen ve belirli koşullarda
embriyonik hemotopoez yapan bir organdır (2).
2.

Hipersplenizm

Hipersplenizm, splenomegali, pansitopeni veya, bir ya da birden fazla kan hücre
türünün sayısında azalma ile seyreden klinik bir sendromdur (3). Nötropeni
seyrek, anemi ve trombositopeni daha sık görülür. Kemik iliğinde prekürsör
hücrelerin üretimi ise normal ya da artmıştır. Hipersplenizmde dalağın
fonksiyonu artar ve bazen, vücuttaki trombositlerin % 90’ı ve kırmızı hücrelerin
% 45’i dalak tarafından geçici olarak tutulabilir (1) (Tablo1).
263
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Tablo -1: Hipersplenizmin başlıca tipleri ve kaynak nedenleri.
TİP

HASTALIKLAR

Konjestif

Siroz, Portal Ven Trombozu, Budd-Chiari Sendromu,
Splenik Ven Trombozu, Konjestif Kalp Yetmezliği,
Splenik Arter Anevrizması

Enfeksiyöz

Enfeksiyoz Mononükleoz, HIV, Sitomegalovirüs,
Hepatit A, B, C
Malarya, Toksoplazma, Brusella, Leishmaniasis,
Histoplasmosis, Toxocara Catis, Tripanosomaisis,
Schistosomiasis
Sifiliz, Lyme Hastalığı, Leptospiroz
Q Ateşi, Tifus
Subakut Bakteriyel Endokardit, Tüberküloz, Tifo,
Abse, Tularemi
Kandidiazis, Histoplazmozis

İmmunolojik/İnflamatuvar

Serum Hastalığı, Graft Versus Host Hastalığı,
Makrofaj Aktivasyon Sendromu, Sistemik
Mastositoz, Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom,
Felty Sendromu, Sistemik Lupus Eritematozus,
Romatoid Artrit, Sjögren Sendromu,

Hematolojik

Demir Eksikliği Anemisi, B12 Eksikliği Anemisi,
Polisitemia Vera, Myelofibrozis, Osteopetrozis
Kalıtsal Sferositoz, Kalıtsal Eliptositoz, Pirüvat
Kinaz Eksikliği, G6PD Eksikliği, Kalıtsal
Akdeniz Anemisi, Sickle Cell Anemi, Otoimmün
Hemolitik Anemi, İmmün Hemolitik Anemi,
İdyopatik Trombositopenik Purpura, Trombotik
Trombositopenik Purpura, Paraksismal Nokturnal
Hemoglobinüri

İnfiltratif

Langerhans Hücreli Histiyositoz,
Mukopolisakkoridazlar, Gaucher Hastalığı,
Amiloidoz, Niemann-Pick Hastalığı, GM-1
Gangliosidoz, Glikojen Depo Hastalığı tip
IV, Wolman Hastalığı, Tangier Hastalığı,
Hiperkolesterolemi Tip I ve Tip IV, Sarkoidoz
Lösemi, Lenfoma, Myeloid Metaplazi, Metastaz

Yapısal

Splenik Kistler, Benign Tümörler, Dalak İçi Kanama
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Yapılan çalışmalarda hipersplenizmin başlıca nedenlerinin schistozomal portal
hipertansiyon, visseral leishmaniasis (Kala-azar), karaciğer sirozu ve tropikal
splenomegali sendromu olarak bildirilmiştir (4).
Hipersplenizm tanısı klinik, laboratuvar, anatomik görüntüleme
bulguları ve trombosit sekestrasyon testi kullanılarak dalak fonksiyonunun
değerlendirilmesi ile konulur. Hipersplenizmin nihai teşhisi splenektomi
tedavisine yanıtla doğrulanır. Ancak klinik takiplerde, remisyonu sitopeninin
geri dönüşü ile relaps izleyebilir.
Tablo 2’de başlıca splenektomi endikasyonları özetlenmiştir.
Tablo-2: Başlıca Splenektomi Endikasyonları
Endikasyon

Hastalıklar

Hemolitik Sendromlar

Kalıtsal Sferositoz, Kalıtsal Eliptositoz, Kalıtsal Akdeniz
Anemisi, Sickle Cell Anemi, Otoimmün Hemolitik Anemi,
Pirüvat Kinaz Eksikliği

Masif Splenomegali

Depo Hastalıkları, Lösemi, Lenfoma, Felty Sendromu,
Sarkoidoz, Gaucher Hastalığı, Myelofibrozis, Polisitemia
Vera, Diffüz Splenik Hemanjiomatosis

Kanama

İdiyopatik Trombositopenik Purpura, Trombotik
Trombositopenik Purpura

Travma/tümör/kitle

Travmatik Laserasyon, Dalak Tümörleri, Kist Hidatik,
Abse

Ektopik Dalak

Aksesuar Dalak ya da Splenoz

3.1. Dalak Sintigrafisinde Kullanılan Primer Radyofarmasötikler
Kolloid parçacıkları, günümüzde sıklıkla kullanılmakta olan nanokolloid
99mTc sodyum perteknetat ile işaretlenir, intravenöz enjeksiyondan sonra
retiküloendotelyal sistem tarafından tutulur. Radyoaktif maddenin yaklaşık %
85’i karaciğerde, % 5-10’u dalakta tutulur. Sintigrafik olarak normal koşullarda
izlenemeyen kemik iliği tutulumu da mevcuttur. Bu ajanlar ile karaciğer
ve dalakta homojen tutulum izlenir. Fakat tümoral veya diğer yer kaplayıcı
lezyonlar hipoaktif bölgeler olarak görülebilir.
Selektif dalak sintigrafisi için denatüre otolog kırmızı kan hücreleri
kullanılır. Hastadan venöz yolla alınan 20 ml kanın kırmızı kan hücreleri ayrılır,
49.5 °C’de 20 dakika inkübe edilir ve teknesyum ile işaretlenip hastaya tekrar
enjekte edilir. Bu denatüre olmuş kırmızı kan hücreleri dalağın makrofajları
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tarafından hızla alınır. Sintigrafik görüntüleme ile sadece dalak veya delokalize
olmuş dalak dokusu izlenebilir. (5).
Trombosit sintigrafisi, trombosit sekestrasyon bölgesini ve trombosit
fonksiyon dinamiklerini 51-krom (51-Cr) veya 111-indiyum (111-In) işaretli
otolog trombositler aracılığıyla görüntüleyebilir. Sintigrafiden elde edilen
sekestrasyon modellerinin, splenektomi sonrası trombosit yanıtı ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir.
3.2. Dalak Sintigrafisinde Kullanılan Sekonder Radyofarmasötikler
3.2.1.

Enfeksiyona Yönelik Ajanlar

99mTc- heksametilpropilen amin oksim (HMPAO) ile invitro lökosit
işaretlemesinde temel mekanizma, HMPAO’nun lipofilik özelliği nedeniyle
99mTc’nin hücrelere girmesine izin verir. Ayrıca in vivo işaretleme teknikleri
de vardır. Lökosit işaretleme tekniklerden 99mTc işaretli antigranülosit antikoru
lökositin spesifik olmayan çapraz reaktif antijenine karşın enjekte edilir.
99mTc-HMPAO ve 99mTc işaretli antigranülosit antikor kullanılarak yapılan
sintigrafilerde hedef amaç enfeksiyon odağı belirlemektir, ancak sekonder
olarak dalak da vizüalize edilebilir. Örneğin myelofibrozis olgularında kemik
iliğinde tutulum azalırken ekstramedüller hometopoeze sekonder karaciğer ve
dalak baskın olarak izlenebilir (6)
3.2.2. Kemik Sintigrafisi Ajanları
Orak hücreli anemili hastalarda kemik sintigrafisinde dalakta metilen difosfonat
(MDP) tutulumu mekanizmasının kalsiyum birikimi olduğu varsayılmıştır.
Radyografik olarak tespit edilemeyen mikroskobik kalsiyum birikintileri
99mTc-MDP tutulumuna neden olabilir. Hemosideroz, tekrarlayan transfüzyon
ve dalak içindeki anormal kırmızı kan hücrelerinin sekestrasyonundan artan
demir depolanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Jones ve ark. (7), kemik
sintigrafisinde kullanılan radyonüklidlerin tutulumundan demir birikiminin
sorumlu olabileceğini öne sürmüştür.
4.

Görüntüleme Yöntemleri

Anterior, posterior, lateral ve oblik açılardan alınan planar görüntülemeler
ile birlikte tek foton emisyon komputerize tomografi/ bilgisayarlı tomografi
(SPECT/BT) ile, küçük dalak doku kitleleri veya küçük intrasplenik lezyonlar
görüntülenebilmektedir. Görüntüleme bölgesel olarak yapılır, fakat bazı gerekli
durumlarda tüm vücut görüntüleme uygulanabilir.
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5.

Dalak Görüntülemede Klinik Endikasyonlar

5.1. Splenoz
Splenoz, bir tür ektopik dalak dokusudur. Edinsel bir klinik durumdur ve
vücudun çeşitli bölümlerinde bir veya daha fazla fokal dalak dokusu birikiminin
otoimplantasyonu olarak tanımlanır.
Abdominal splenoz, abdominal travma veya splenektomi sonrası
görülür. Periton boşluğunun, lokal kan beslemesini sağlayan dalak dokusu
ile otoimplantasyonundan kaynaklanır. Tipik olarak serozal ve peritoneal
yüzeylerde küçük, sapsız ve çokludurlar. Zamanla büyüyerek oldukça büyük hale
gelebilirler. Splenoz intrahepatik olarak bulunursa, tanıda önemli sorunlarına
neden olabilir.
Nadir de olsa sol hemitoraksta çok sayıda plevral tabanlı nodüller olarak
ortaya çıkan benzer durum torasik splenozdur. Tipik olarak dalak yaralanması
ve sol diyafram rüptürünün bir kombinasyonuna neden olan künt travmanın
ardından ortaya çıkar (8).
Splenoz benign karakter taşır, en büyük sorun splenozu malign
patolojilerden ayırma gerekliliğidir. Fakat normal dalakta gelişebilecek herhangi
bir patoloji, dalak dokusu odaklarında da ortaya çıkabilir.
BT’de splenoz dokular, tipik olarak yuvarlak veya sapsız nodüller şeklinde
görülür ve normal dalak dokusuna benzer yoğunluk ve dansite özelliklerine
sahiptirler. Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) sinyal özellikleri yine
normal dalağa benzer olup, T1 hipointens, T2 hiperintens olup T1 C + heterojen
kontrastlanma özelliği gösterir (9).
Planar Tc-99m sülfür kolloid taraması ile en az 2 cm çapındaki lezyonlar
görüntülenebilir. SPECT/BT ile tanıda hassasiyet artar (10). Tc-99m sülfür
kolloid sintigrafisi dalak dokusunun varlığını doğrulayamadığında, Tc-99m
işaretli denatüre eritrosit sintigrafisi doğruluğu daha yüksek bir görüntüleme
yöntemi olarak kabul edilmektedir (11). Splenoz, doğuştan gelen ve splenik
arterden kanlanan polispleni veya aksesuar dalak ile karıştırılmamalıdır. Splenoz,
normal dalak dokusu ihtiva eder ancak konumlarına bağlı olarak, yerleşim yerine
göre komşu organlardan kaynaklanan patoloji gibi görülebilir ve bu nedenle
maligniteyi taklit edebilir.
5.2. Ototransplant
Çocuklarda künt karın travmalarında dalak kapsülü nispeten ince olduğu için dalak
rüptürü sıktır. Selektif dalak sintigrafisi ile hasar preoperatif değerlendirebilir ve
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rekonstrüksiyon operasyonları sonrasında dalağın fonksiyonel rezidüel kısmının
hacmi incelenebilir (12).
Tarihsel olarak total splenektomi, travmatik dalak yaralanmaları için tek
tedavi seçeneğiydi. Ancak günümüzde, modern tıpta nonoperatif tedavi ve dalağı
koruyucu cerrahi teknikler tercih edilmektedir. Bazı durumlarda splenektomi
yapılmak zorundadır ve dalak ototransplantı ile splenik fonksiyon korunabilir.
Ototransplant değerlendirmede de 99mTc işaretli denatüre eritrosit görüntüleme
öncelikli testlerden biri olarak kabul edilmektedir (13, 14).
5.3. Aksesuar Dalak
Aksesuar dalaklar, normal dalak dokusunun doğuştan nodülleridir. Dalak
embriyogenezinde füzyon anormalliği sonucu oluşur ve bir ya da daha fazla
nodüllere yol açabilir (15). Aksesuar dalağın her bir nodülü edinilmiş ve
intraperitoneal splenozdan farklı olarak ekstraperitonealdir. İyi huylu ve
genellikle asemptomatik olan aksesuar dalağın önemi malign patolojilerden
ayırma ihtiyacı nedeniyledir (16). Denature eritrosit ile 20 olguyu içeren tek
merkezli bir çalışmada dalak, karaciğer, pankreas ve kemik iliğinden çizilen
volümetrik ilgi alanları kullanılarak kantitatif bir analiz yapılmıştır. Tüm
olgularda dalak tutulumu diğer tanımlanan organlardan yüksek olarak tespit
edilmiştir. Bu çalışma ile, ilk kez denature eritrosit sintigrafisinde tanımlanmış
bir kantitatif cut off değeri kullanımının, şüpheli dalak dokusu değerlendirilmesi
için uygun bir yöntem olabileceği bildirilmiştir. Bu yöntem ile, gereksiz
biyopsiler, ek cerrahi ve görüntülemeler ile, onkolojik araştırmaların yanlış
olabilecek yönlendirmesinin önlenebileceği bildirilmiştir (17).
En yaygın tipleri idiyopatik trombositopenik purpura   ve oto immün
hemolitik anemi olarak izlenen otoimmün bozukluklar için splenektomi
uygulanan hastalarda, tanınmayan aksesuar dalakların büyümesi, geç nüksün
klasik bir nedenidir. Bu nedenle, aksesuar dalakların da çıkarılmalarını sağlamak
için ameliyat öncesi tanımlanması gereklidir.
Son yirmi yılda laparoskopik splenektomi (LS), çeşitli hematolojik
hastalıklarda dalağın çıkarılması için tercih edilen yaklaşım haline
gelmiştir. Laparoskopik yaklaşım geniş çapta kabul görmüştür çünkü LS,
morbidite ve mortalite standartlarını korurken açık splenektomiye (AS)
karşılaştırıldığında daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme
göstermiştir (18). Bununla birlikte, başlangıçta LS’nin aksesuar dalakları tespit
etme ve çıkarma etkinliği hakkında endişeler ortaya çıkmıştır. Bu, cerrahlar için
bir ikilem oluşturur çünkü gözden kaçan bir aksesuar dalak, splenektomiden
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sonra hematolojik hastalığın nüksetmesine neden olabilir. Bu korkular daha
sonra LS ve AS arasında aksesuar dalağı tanımlanma oranı açısından hiçbir fark
bulamayan çalışmalarla giderilmeye çalışılmıştır (19).
Aksesuar dalak insidans oranı % 5-44 arasında bildirilmektedir. İnsidans
oranı aynı zamanda çalışmalardaki immün trombositopenik purpura (ITP) tanısı
olan hastaların oranına da bağlıdır çünkü bu hasta popülasyonunda aksesuar
dalak varlığı daha sıktır (20). Literatürde aksesuar dalak saptanması için en
yararlı yöntem konusunda bir fikir birliğine varılamamıştır. Abdomen ve pelvisin
ameliyat öncesi BT ile taranmasının, aksesuar dalak tespit etmede doğru bir
yöntem olup olmadığı tartışılmıştır (21). Laparoskopik bakının preoperatif BT
taramasından üstün olduğunu bildiren yayınlar da vardır (22).
Birkaç çalışma, operasyonun başarısız olma riskini azaltmak için gama
prob kullanımına odaklanmıştır (23, 24). Barbaros ve ark.’nın 17 olguda
yaptıkları bir çalışmada (23), hastalara splenektomi öncesi ultrason, spiral BT
ve sintigrafi uygulanmıştır. İntraoperatif süreçte splenektomi tamamlandıktan
sonra, aksesuar dalak aramak için el tipi bir gama prob kullanılmış ve
bir vakada böbreğin üst kutbu üzerindeki retroperitonda önceden BT ile
tanımlanmamış bir aksesuar dalağın bulunmasına yardımcı olmuştur. El
tipi gama prob tekniği, benign hematolojik hastalıkların ilk cerrahi tedavisi
sırasında hiçbir aksesuar dalak dokusunun gözden kaçırılmamasını sağlayan
laparoskopik yardımcı bir yöntem olabilir, ancak bu yaklaşım henüz
popülerlik kazanamamıştır.
5.4. Sirotik ve Nonsirotik Portal Hipertansiyonda Nonspesifik Dalak
Sintigrafisi
Kolloidal madde kullanarak, karaciğer ve dalak konumu ve hacmi, fokal
lezyonlar izlenebilir. Normalde kolloidin yaklaşık %85’i karaciğerdeki kupffer
hücrelerinde, geri kalanı çoğunlukla dalak ve kemik iliğinde tutulur. Karaciğerin
parankimal hastalığı radyoaktivitenin dalak ve kemik iliğine kaymasına neden
olmaktadır.
Siroz ve nonsirotik portal fibrozis (NSPF) hastalarında yapılan bir
çalışmada (25), kolloidlerin kemik iliğine kayması (%84 vs. %7) ve karaciğer
tutulumunun azalması (%59 vs. %20) sirotik grupta daha sık görülmüştür.
Kemik iliğine kolloid kayması olmaksızın artan dalak boyutu (%100 vs. %67)
NSPF’yi daha çok düşündürmüştür. 99mTc-sülfür kolloid kullanılarak yapılan
karaciğer sintigrafisi, siroz ve NSPF’nin klinik olarak ayırt edilmesinde yararlı
ve yardımcı bir role sahip, invaziv olmayan bir prosedürdür.
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5.5. Dalak Disfonksiyonu
Dalak disfonksiyonu, orak hücre anemisi olan çocuklarda morbidite ve mortalite
oranlarını başlıca etkileyen faktördür. Aspleni, orak hücreli anemi, lösemi
ve dalak volvulusu vakalarında görülebilen fonksiyon göstermeyen dalak ile
uyumlu bir klinik durumdur.
Denatüre edilmiş 99mTc işaretli eritrosit ile dalak sintigrafisi, öncelikle
splenik kırmızı pulpanın filtrasyon kapasitesini ölçer, çünkü ısıtılmış kırmızı
kan hücreleri zayıf bir şekilde deforme olur ve bu nedenle dalak mikro
damar sisteminde hapsolur. Isı ile denatüre edilmiş 99mTc işaretli eritrositler
kullanılarak yapılan bir çalışmada (26), dalak tutulumu karaciğer tutulumuyla
karşılaştırılmış ve yarı kantitatif yüzde tutulum olarak en düşükten, en yükseğe
sırasıyla % 0-25, % 25-50, % 50-75, % 75-100 ve % 100-150 olarak kategorize
edilmiştir. Bu çalışmada flow sitometri ile Howell-Jolly cisimcikli eritrositler
(HJB-RBC) ile dalak sintigrafisinin sonuçları arasında önemli ters korelasyon
saptanmıştır. Flow sitometri ile % HJB-RBC ölçümünün, klinik uygulamalarda
dalak işlevinin izlenmesine yardımcı olabileceği, ve işlevin yokluğunu
göstererek, tekrarlayan akut dalak sekestrasyonu olan çok küçük çocuklarda
splenektominin uygun zamanlamasına rehberlik edebileceği bildirilmiştir.
5.6. İmmun Trombositopenik Purpura
ITP, düşük trombosit sayısı ve kanama riski ile karakterize otoimmün
hematolojik bir bozukluktur (27). ITP’de düşük trombosit sayısına yol açan
mekanizmalar karmaşıktır, çok faktörlüdür ve tam olarak anlaşılmamıştır. Tarif
edilen mekanizmalar, karaciğer ve dalakta oto antikor opsonize trombositlerin
artan klirensini içerir. Trombosit yıkımının ana alanları karaciğer ve dalaktır.
Ek olarak, dalak aynı zamanda anti-trombosit otoantikorlarının önemli bir
kaynağıdır.
ITP tedavisi, otoantikor üretimini azaltan, trombosit üretimini uyaran
steroid ve intravenöz immünoglobulin tedavisi, veya splenektomi yapılarak
trombosit klirensini inhibe eden tedavilerden oluşur (28). Splenektomi, ITP
olgularının yaklaşık % 50-70’inde 5 yıllık uzun vadeli remisyona sebep olabilir
(29). Yüz dokuz olgudan oluşan bir seride, laparoskopik splenektomi % 7.3
morbidite ile, 62 aylık takip sonucu % 68 vakada küratif bulunmuştur (30).
Ancak, splenektomi sonrası vakaların aşı profilaksisine rağmen ömür boyu
tromboz ve kapsüllenmiş bakteri enfeksiyonlarına karşı yatkınlık gösterdiği
bildirilmiştir (31). Bu komplikasyonlar ve splenektomi sonrası olguların %
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30-40’ının yanıt vermeme oranı göz önüne alındığında, splenektomi sonrası
trombosit yanıtının prediktörlerinin araştırılması önemlidir.
Toplam 1560 ITP olguyu ihtiva eden bir meta analizde (27), splenektomi
öncesi yapılan dalak sekestrasyon çalışmasında % 63 splenik, % 13 karışık,
% 6 hepatik ve % 18 sınıflandırılamayan patern izlenmiştir. Splenektomiye
tam ya da kısmi kısa vadeli yanıt yine en sık splenik sekestrasyon gösteren
hastalarda izlenmiştir (% 87.1). Karışık paternde % 47.1 ve hepatik paternde
% 25.5 yanıt izlenmiştir. Dahası, hepatik sekestrasyon paterni olan hastaların
yarısından fazlası splenektomiden sonra trombosit yanıtı göstermezken, splenik
paterni olan hastaların ise sadece % 5.5’i splenektomi sonrası trombosit yanıtı
göstermemiştir. Splenektomiye uzun vadeli yanıt, yine en sık olarak splenik
sekestrasyon paterni olan olgularda % 88.8 oranında, nonsplenik sekestrasyon
olgularında % 51 oranında görülmüştür.
Başka bir çalışmada (32), dalak/ karaciğer oranı (X), X> 2.0 ise tam dalak
sekestrasyon modeli, 1.4 <X ≤ 2.0 ise ağırlıklı dalak sekestrasyon modeli, 0.8 <X
≤ 1.4 ise karışık sekestrasyon modeli ve X ≤ 0.8 ise hepatik sekestrasyon modeli
olarak kabul edildiğinde, otolog 111-In trombosit sekestrasyon çalışmalarının
splenektomi öncesinde yardımcı yöntem olabileceği bildirilmiştir.
Prednizolona cevapsız 41 ITP olgusuna yapılan bir çalışmada, preoperatif
dönemde otolog 111-In trombosit sintigrafisi yapılmış ve 30. dakika görüntülerde
hesaplanan dalak/ karaciğer oranının splenektomiye yanıtı predikte etmede
100% sensitif, 100% spesifik olduğu bildirilmiştir (33).
Antiglikoprotein (anti-GP) antikorları, ITP patofizyolojisinde önemli
bir rol oynar. Trombositlerin dalak ve karaciğerdeki sekestrasyon paternini
inceleyen, yetmiş dört olguyu içeren ve otolog 111-In trombosit kullanılarak
yapılan bir çalışmada, anti-GP antikorları ile dalak sekestrasyon paterni ve
trombosit klirens hızı arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur (34). Sonuç
olarak trombosit sekestrasyon çalışmaları, ITP’nin splenektomi ile tedavisi için
prediktif araç olarak faydalı bulunmuştur.
6.

Sonuç

Dalak bilinen fonksiyonları yanı sıra, geleneksel tıp felsefesine göre sindirim
ve emilimin kontrolü, salgıların ve kan akışının kontrolü, sıvı birikmesinin
engellenmesi, kasların ve akıcı düşünmenin kontrolünden sorumlu bir organdır
(35).
Klinisyen ve radyologlar arasında “unutulan organ” olarak da tanımlanan
dalağın yapısını etkileyen hastalıklarda Ultrason, BT, MRG önemli radyolojik
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görüntüleme araçları iken (36), dalağın yapı ve fonksiyonunu etkileyen
hastalıklarda Nükleer Tıp yöntemleri hasta yönetiminde önemli katkılar sağlayan
moleküler yöntemlerdir.
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1.

İ

Giriş

diyopatik pulmoner fibrozis (İPF), dünya çapında yaklaşık 5 milyon kişinin
etkilendiği nadir bir hastalıktır (1); nadir hastalık, genel popülasyondaki
diğer yaygın hastalıklara kıyasla az sayıda insanı etkileyen bir sağlık
durumudur (2).
İPF, erişkinlerde ortaya çıkan, etiyolojisi bilinmeyen kronik fibrozan
interstisyel akciğer hastalığı (İAH) olarak tanımlanır ve usual interstisyel
pnömoninin (UİP) histopatolojik paterni ile karakterize edilir (3). İPF, interstisyel
akciğer hastalıkları veya yaygın parankimal akciğer hastalıkları olarak bilinen
akciğer hastalıkları ailesine aittir. Bu geniş yaygın akciğer hastalıkları kategorisi
içinde İPF, idiyopatik interstisyel pnömoni (İİP) olarak bilinen alt gruba aittir.
İPF, İİP’nin en yaygın şeklidir (1).
1960’lara kadar değişken histolojik özellikleri tanımlayan vakalarla
sınırlı olan İPF, 1964’te yaygın fibrozan alveolit olarak tanımlanmış olup
öncelikle alveolleri etkileyen inflamatuar parankimal bir süreci temsil ettiği
277
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düşünülmüştür. Sonraki çalışmalar, sürecin belirsiz etiyolojisini kabul ederek,
buna kriptojenik fibrozan alveolit ve İPF olarak atıfta bulunmuştur. 1969’da
Liebow ve Carrington, İPF de dahil olmak üzere İİP’li hastalarda bir dizi
histolojik özellik tanımlamışlardır. Gözlenen minimal alveoler inflamasyonun
yanı sıra UİP’li hastalarda kötü sağ kalım, İPF’yi bu durum için tercih edilen
isim olarak sağlamlaştırmıştır (4).
Artan öksürük, nefes darlığı semptomları ve yaşam kalitesinde bozulma
şeklinde kendini gösteren, fibrozise bağlı akciğer fonksiyonlarının geri dönüşü
olmayan kaybı ile karakterizedir (5). Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür
ve genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde teşhis edilir (6).
İPF’deki fibrozisin mekanizmaları tam olarak anlaşılmamış olmakla
birlikte hastalık patogenezi, genetik olarak yatkın bir alveoler epitelinde
tekrarlayan subklinik hasarları, ardından alveoler yeniden epitelizasyon ve
onarım başarısızlığını içerir (7).
İPF’nin ortalama 3-5 yıllık bir sağ kalım süresi vardır ve interstisyel
pnömoniler arasında en kötü prognoza sahiptir (8). Akciğer fibrozu, diğer birçok
akciğer hastalığı için yüksek bir risk faktörü olup İPF’li hastaların yaklaşık %3040’ı diğer komorbiditeler nedeniyle ölmektedir. En sık görülen morbiditeler ise
akciğer kanseri, bakteriyel pnömoni, arteriyel pulmoner hipertansiyon, gastro
özofajial reflü (GER), diabetes mellitus (DM), obstrüktif uyku apnesi ve viral
enfeksiyonlardır (9).
İPF’nin insidansı ve prevalansı dünya çapında artıyor gibi görünmektedir.
(10). İPF’de tahmini epidemiyoloji verileri sağlayan çalışmalar arasında
tanısal zorluklar, güncellenmiş tanı kriterleri ve çalışma metodolojilerindeki
farklılıklar nedeniyle küresel hastalık yükünün anlaşılmasını etkileyen önemli
bir heterojenlik söz konusudur (5).
Son yıllarda artan İPF insidansı, muhtemelen, hekimler arasında artan
farkındalık nedeniyle teşhis edilmemiş vakalardaki azalmanın ve nüfusun
giderek yaşlanması ve hava kirliliğinin kötüleşmesi nedeniyle vakalarda gerçek
bir artışın sonucudur (11). Yalnızca Avrupa’da her yıl yaklaşık 40.000 yeni İPF
vakası teşhis edilmektedir. İPF’nin fiziksel, psikolojik ve sosyo-ekonomik yükü
büyüktür ve dünya çapında yaşlanan nüfusla birlikte, İPF’nin hastalar ve sağlık
hizmeti sağlayıcıları üzerindeki etkisinin gelecekte artması beklenmektedir (7).
İPF, vakaların çoğunda yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi
ile teşhis edilebilir (4). İPF’nin patogenezi üzerine yakın zamanda yapılan
araştırmalar, farmakoterapötik tedavide kayda değer ilerlemeler sağlamıştır.
Şu anda önerilen iki antifibrotik ilaç olan pirfenidon ve nintedanibin pulmoner
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fibrozun ilerlemesini geciktirdiği ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir, ancak
hala İPF için kesin bir tedavi yoktur (12). Akciğer nakli, İPF’li hastalar için tek
tedavidir, ancak yaş ve komorbiditeler nedeniyle bu, hastaların yalnızca az bir
kısmı için gerçekçi bir terapötik seçeneği temsil eder (7).
2.

Epidemiyoloji

İPF’nin insidansı ve prevalansı, çeşitli nedenlerden dolayı raporlar arasında
büyük bir değişkenlik ile belirsizliğini korumaktadır (13). İPF insidansı ve
prevalansındaki dünya çapındaki değişkenliğin nedenleri arasında ülkeler
arasında genetik ve risk faktörü maruziyetindeki potansiyel farklılıkların
yanı sıra, eski çalışmalarda tek tip İPF tanımının olmaması nedeniyle vaka
tespitindeki metodolojik sorunlar, tanı kriterlerindeki farklılıklar, sınıflandırma
terimleri, hedef popülasyon, çalışma tasarımı, veri kaynakları ve veri toplama
yöntemleri yer alır (11).
Yapılan çalışmalarda tek tip bir İPF tanımının olmaması, İPF
epidemiyolojisinin kesin bilgisinin önünde engel teşkil etmektedir (13).
1998’de Katzenstein ve Myers, İPF teriminin histopatolojik bir UİP paterni
olan ve interstisyel akciğer hastalıkları için tanımlanabilir bir nedeni olmayan
hastalar için ayrılmasını önermişlerdir; bu kavram, 2000 yılında İPF ile ilgili
ilk uluslararası konsensüs beyanında tanı kriterleri olarak resmileştirilmiş olup
2011’de revize edilmiştir (14).
İPF’nin belirli bir ırk, etnik grup veya sosyal çevreyi etkilemediği
bilinmektedir. Sigara içmek İPF ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. İPF, erkekleri
kadınlardan daha fazla etkiler. İPF insidansı yaşla birlikte artar; tüm vakaların
üçte ikisi 60 yaşın üzerindeki hastalarda ortaya çıkar ve ortalama başvuru yaşı
66’dır. İPF, 40 yaşından küçüklerde nadiren görülür ve çocukları nadiren etkiler.
Hastalığın çoğunluğunu sporadik vakalar oluşturmakla birlikte İPF’nin ailesel
kohortları da tanımlanmıştır (1).
İPF insidansı dünya çapında, hastaneye yatış ve mortalitenin yanı sıra
artmaktadır; bu da hastalığın nüfus ve sağlık sistemleri üzerindeki artan
yükünü göstermektedir (11). İnsidansta gözlenen artışın gerçek bir artışı
yansıtıp yansıtmadığı ve/veya söz konusu artışın daha yüksek çözünürlüklü
görüntüleme, durum hakkında daha fazla farkındalık, tanı için daha düşük
bir eşik, tanı kriterlerindeki değişiklikler veya multidisipliner bir ekibin girişi
sonucu olarak daha iyi tanımlanmış vakalar kaynaklı olup olmadığı belirsizliğini
korumaktadır (10).
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Epidemiyolojik tahminler, en yüksek insidans oranları Kuzey Amerika
ve Doğu Avrupa’da (yılda 100.000 kişi başına 3 ila 9 arasında yeni vaka) ve
en düşük insidans oranları Doğu Asya’da (yılda 100.000 kişi başına 4’ten az
yeni vaka) olmak üzere büyük coğrafi değişkenlik göstermektedir (11). Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’da İPF prevalansının 100.000 kişide 10-20
olduğu tahmin edilmektedir, ancak gerçek epidemiyolojiyi belirlemek zordur;
çünkü İPF başlangıçta spesifik olmayan semptomlarla kendini gösterirken
genellikle tanıyı yıllarca geciktirir (15).
Birleşik Krallık yılda 100.000 kişi başına 4,6 ila 8,65 arasındaki insidans
oranları ile Avrupa’daki en yüksek İPF oranlarına sahiptir. İPF insidansının
İskandinavya’da daha düşük olduğu görülmekte olup insidans yılda 100.000
kişi başına 1,3 ile 4,3 arasında bildirilmiştir. Rusya’da insidans hızının yılda
100.000 kişi başına 4-6 olduğu tahmin edilmektedir. Küresel olarak en düşük
İPF oranı Asya’dadır (Güney Kore, Tayvan ve Japonya) ve insidans oranları
yılda 100.000 kişi başına 1,2 ila 4,16 arasında değişmektedir (16).
Maher ve diğerlerinin araştırma sonuçlarına göre, İPF insidansının
en yüksek olduğu ülkeler Güney Kore, Kanada ve ABD’dir. En yüksek
İPF prevalansına sahip ülkeler arasında ise Güney Kore, Kanada, Polonya,
ABD ve İtalya yer almaktadır. Güney Kore en yüksek insidans ve prevalans
tahminlerine sahiptir. Prevalans tahminleri ülkeye özgü nadir hastalık eşikleriyle
karşılaştırıldığında, İPF, Güney Kore hariç tüm ülkelerde nadir görülen hastalık
tanımını karşılamaktadır (5).
Iommi ve diğerlerinin 2014 ve 2019 yılları arasında İtalya’daki İPF
insidansındaki eğilimi değerlendirmeyi amaçladıkları çalışma sonuçlarına göre,
İPF’nin yıllık insidans oranlarının tahmini ortalaması, yılda 100.000 kişi başına,
2015’te minimum 7,6 ve 2018’de maksimum 12,8 arasında değişmektedir.
Bulgular, İtalya’nın Avrupa’da en yüksek insidans oranlarına sahip ülkelerden
biri olduğunu doğrulamaktadır (11).
Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu tarafından
gerçekleştirilen ve 2007-2009 yılları arasındaki hastaların değerlendirildiği
araştırma sonuçlarına göre İPF insidansı Türkiye’de 100.000’de 5 olarak
belirlenmiştir (17).
3.

Etiyoloji ve Genetik

“İdiyopatik” terimi, İPF için bilinen hiçbir neden olmadığını gösterir (1). İPF’nin
nedeni belirsizliğini korusa da, hastalığın anlaşılması 1960’larda karakterize
edildiğinden bu yana önemli ölçüde gelişmiştir (4).
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İPF için tanı kriterleri, İAH’nin bilinen nedenlerinin dışlanmasını gerektirir
(1). Artan İPF riski, çeşitli çevresel maruziyetlerin (metal tozları, otomobil
emisyonları ve ahşap tozu) yanı sıra hayvancılık ve tarım gibi faaliyetlerle de
ilişkilendirilmiştir. Sigara kullanımı, hastalığın açık bir nedeni olmaktan çok
ilişkili bir faktör olarak kabul edilmektedir (18).
Herpes virüsü ve/veya hepatit C virüsünün İPF etiyolojisinde rol oynadığını
düşünülmektedir (1). EBV gibi herpes virüsleri ile enfeksiyon epitel hasarının
bir nedeni olarak öne sürülmüştür; herpes virüsü DNA’sı İPF hastalarının
akciğerlerinde sağlıklı kontrollere göre daha sık bulunmuştur (15).
İPF’ye duyarlılığı belirlemede genetik faktörlerin rolü iyi
bilinmektedir ve kalıtsal faktörlerin tüm İPF riskinin en az üçte birine
katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir (7). Kısalmış telomerler, oksidatif
hasar, yüzey aktif madde fonksiyon bozukluğu, proteostatik düzensizlik,
endoplazmik retikulum (ER) stresi, alveoler epitel hücre proliferasyonunun
azalmasına yol açan mitokondriyal fonksiyon bozukluğu ve profibrotik
mediyatörlerin sekresyonu gibi farklı genetik değişiklikler, artan İPF riski
ile ilişkilendirilmiştir (18).
Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları, 15’ten fazla yaygın genetik
varyantı İPF için risk faktörleri olarak göstermiştir; bunların en belirgini
mucine-5B (MUC5B)’yi kodlayan genin promotör bölgesindeki bir
polimorfizmdir (7). Genel popülasyonda yaklaşık %10’luk bir sıklığa sahip olan
MUC5B promotör polimorfizminin, İPF’li hastalarda %30 ila %40’lık bir sıklık
ile oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir (4). MUC5B, müsin üretimine katkıda
bulunan ve hava yolu homeostazı ve konak savunması için kritik bir protein
olan MUC5B’yi kodlar. İPF gelişimi için en güçlü risk faktörü olan MUC5B
promotör varyantının (rs35705950), bronkoalveoler epitelde aşırı eksprese edilir
ve aşırı MUC5B üretiminin, azalan mukosiliyer klirens veya distal akciğerdeki
normal rejeneratif mekanizmaların bozulmasına bağlı onarımın engellenmesine
bağlı olarak bronkoalveoler bağlantıdaki hasarı artırabileceği hipotezi ileri
sürülmüştür (7).
İPF duyarlılığıyla bağlantılı, iyi karakterize edilmiş bir başka genetik
fenomen ise telomer uzunluğudur. Telomerler, tekrar eden bir nükleotid dizisinden
oluşur ve her kromozomun sonunda koruyucu başlık görevi görür; telomer
kısalması, İPF’nin fibrotik kaskad özelliğinin başlatılmasını sağlayabilir (4).
Telomer uzunluğunun korunmasında rol oynayan genlerdeki mutasyonlar artan
İPF riski ile ilişkilidir. Hücre adezyonu, bütünlüğü ve mekanik transdüksiyondan
sorumlu genlerdeki varyasyonlar da İPF’ye yatkınlık sağlar (18).
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Ailesel İPF, aynı biyolojik aile içinde iki veya daha fazla birinci derece
akrabada ortaya çıkan İPF olarak tanımlanır. Ailesel İPF’nin İPF vakalarının
<%5’ini temsil ettiği düşünülür ve genellikle sporadik vakalardan ayırt edilemez.
Ailesel İPF ile ilişkili genler arasında telomerazla ilişkili genler olan telomerase
RNA component (TERT) ve telomerase reverse transcriptase (TERC), sürfaktan
proteinler C (SPC) ve A2 (SPA2) ve ELMOD2 bulunur. TERT veya TERC’deki
mutasyonlar, ailesel İPF’nin yaklaşık %18’inde ve sporadik vakalarda daha az
yaygın olarak tanımlanmıştır (14).
İnflamatuvar süreçlere doğrudan dahil olan genler de İPF ile
ilişkilendirilmiştir. Toll-like receptor sinyal yolağının inhibitör proteini olan
toll-interacting protein (TOLLIP)’deki gen varyantları, protein ekspresyonunun
azalmasına yol açar, bu da muhtemelen İPF hastalarında gözlenen artmış
pro-inflamatuar yanıta katkıda bulunur (19). TOLLIP majör alleli olan İPF
vakalarının, minör allel taşıyıcılarına kıyasla daha düşük mortalite riskine sahip
olduğu bulunmuştur (13).
Hasarlı akciğer epiteli, anormal akciğer dokusu onarımına ve aşırı matris
birikimine neden olan epitelyal-mezenkimal geçişi, alımı ve fibroblastların
aktivasyonunu destekleyen transforming growth factor-beta1 (TGF-β1)
gibi profibrotik büyüme faktörlerini ve sitokinleri serbest bırakır (20). İPF’li
hastaların akciğerlerinde aktif TGF-β seviyeleri yükselir (21). İPF’li hastaların
akciğerlerinin alveoler hücrelerinde TGF-β yolağını ve diğer fibrozis ile ilişkili
yolakları hedefleyen Let-7d, miR-200 ve miR-32 azalırken epitelyal-mezenkimal
geçişi destekleyen miR-21 artar (18).
İki büyük genom çapında ilişkilendirme çalışması TERT, TERC, MUC5B ve
TOLLIP ile ilişkileri doğrulamıştır; bunlardan bazılarının konak savunmasında,
hücre-hücre yapışmasında ve DNA onarımında yer aldığı düşünülmektedir (14).
Artan kanıtlar, epigenetik faktörlerin İPF’de (DNA metilasyonu, histonlar
ve kodlamayan RNA modifikasyonu) gen ekspresyonunun düzensizliğine katkıda
bulunduğunu göstermektedir. Epigenetik terimi, DNA dizisini değiştirmeden
genin aktivitesini değiştiren herhangi bir süreci ifade eder. İPF’ye yatkınlık
oluşturan risk faktörlerinin (yaş, cinsiyet, sigara dumanı ve genetik varyantlar)
tümü epigenetik yolları etkiler (18).
İPF kısmen karmaşık ve iyi anlaşılmamış etiyolojisinin bir sonucu olarak
tedavi edilemez bir hastalık olmaya devam etmektedir (19).
4.

Patofizyoloji

İPF’nin patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, son otuz
yılda elde edilen kanıtlar, ileri yaş, erkek cinsiyet, genetik faktörler, sigara içme
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ve diğer çevresel maruziyetler dahil olmak üzere çeşitli risk faktörlerinin İPF
gelişimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir (10).
İPF, aşırı hücre dışı matris (ECM) birikiminin neden olduğu UİP ve
ilerleyici interstisyel fibrozis ile karakterizedir (22). Hücresel düzeyde,
İPF’nin, bozulmuş epitel onarımına ek olarak tekrarlayan alveoler epitel hasarı
nedeniyle ortaya çıktığı ve bunun da artmış miyofibroblast aktivitesine ve bunun
sonucunda interstisyel fibrogeneze yol açtığı düşünülmektedir; bu hücresel
sürecin kümülatif klinik tezahürü, azalmış akciğer hacmi, azalmış gaz transferi
ve spirometrede kısıtlayıcı bir eksiklik ile sert ve fibrotik akciğerlerdir (10).
Başlangıçta alveoler inflamasyonun fibrozis oluşumunu yönlendirdiği
düşünülse de, şimdi İPF’nin tekrarlayan alveoler yaralanmadan ve ardından
hücresel yaşlanma, fibroblast aktivasyonu ve gecikmiş apoptoz ve nihayetinde
ECM yeniden şekillenmesi ile karakterize anormal yara iyileşmesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. (4).
Genetik olarak yatkın bireylerde tekrarlayan mikro-yaralanmalar alveoler
epitel ve bazal membranı hasara uğratır ve burada yer alan hücreleri aktive
ederek proinflamatuvar sitokinlerin ve kemokinlerin salgılanmasına neden
olur. Eş zamanlı olarak endotelyal, epitelyal ve inflamatuvar hücrelerden
profibrojenik moleküller salgılanır. Tüm bu değişiklikler neticesinde sayısı
artan fibroblastların bir bölümü miyefibroblastlara dönüşerek aktif olarak
kollajen sentezler. Kollajen sentezinin artması ve yıkımının azalması aşırı
ve anormal kollajen depolanmasına yol açar. İlerleyici kollajen depolanması
onarım ve rejenerasyon potansiyeli olmayan bal peteği akciğeri oluşumuna
neden olur (17).
İPF›nin, özellikle alveoler epitelyal tip II hücrede (AT2) tekrarlayan
yaralanmayı takiben ortaya çıktığı ve dolayısıyla normal doku onarımı ve skar
oluşumu ile bağlantılı yanıtları tetiklediği düşünülmektedir (23). AT2 hücreleri,
yetişkin akciğerinde distal epitel kök hücreleri olarak fonksiyon göstermeleri
nedeniyle hasarlı bir alveolün rejenerasyonu ve onarımı için anahtar role
sahiptirler (7). AT2 hasarına öncelikle ER stresi, lizozomal stres ve mitokondriyal
ve DNA hasarı aracılık eder (23).
Enflamasyonun İPF patogenezinde önemli bir rol oynadığına dair çeşitli
kanıtlara rağmen, klinik İPF denemelerinde enflamasyonu modüle eden tedaviler
(örn. steroidler) başarısız olmuştur (19).
İPF patogenezinde genetik risk faktörleri önemli rol oynamaktadır (4).
Veriler, İPF’nin genetik mutasyonlar, gen-çevre etkileşimleri, yaşlanma ve
telomer kısalması gibi faktörlerden kaynaklanan bir dizi olumsuz patobiyolojik
süreç nedeniyle ortaya çıkabileceğini düşündürmektedir. Bu predispozan
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faktörlerin patolojik fibroblast farklılaşması ve ECM birikmesi ve yeniden
şekillenmesi dahil olmak üzere profibrotik süreçleri teşvik ederek epitelyal işlev
bozukluğuna yol açtığı düşünülmektedir (10). Şekil 1’deki grafik, SPC, SPA,
MUC5B ve TERT, TERC bulunan ve hastaları sporadik İPF geliştirmeye yatkın
hale getiren mutasyonların tahmini prevalansını göstermektedir;

Şekil 1: İPF’ye yatkınlık oluşturan genetik mutasyonların tahmini sıklıkları
(TERT/TERC; Telomerase RNA component/telomerase reverse transcriptase,
SPC; Sürfaktan proteinler C, SPA; Sürfaktan proteinler A, MUCB; Mucine 5B
promotor bölgesi) (21).
GER muhtemelen İPF’nin patogenezinde ve doğal seyrinde rol oynamaktadır;
gastro özofajial içeriğin aspirasyonlarına veya mikroaspirasyonlarına yatkınlık,
İPF’yi karakterize eden alveoler epitelin hasarını tetikleyen bir faktör olabilir
(18). İPF’li hastaların GER’e sahip olma olasılığı kontrol deneklerine göre daha
fazladır. GER’in proton pompa inhibitörleri veya cerrahi fundoplikasyon ile
tedavisi, hastalığın daha yavaş ilerlemesi ve daha iyi sağ kalım ile ilişkilidir,
bu da GER ve mikroaspirasyonun genetik olarak hassas bireylerde hastalık
patogenezine ve/veya alevlenmesine katkıda bulunabileceğini düşüncesini
desteklemektedir (21). Ayrıca DM ve obstrüktif uyku apnesi de diğer risk
faktörleri arasında yer almaktadır (18).
“Mikrobiyom” terimi, vücut alanımızı paylaşan ortak, simbiyotik ve
patojenik organizmaların ekolojik topluluğu ile söz konusu topluluğun konakçıyla
karmaşık etkileşimlerini ifade eder (24). Disbiyotik akciğer mikrobiyomu,
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konak savunmasında yer alan genlerin kalıcı olarak değiştirilmiş ekspresyonu,
doğuştan gelen immün yanıtın azalması, akciğer epitel bütünlüğünün bozulması,
anormal fibroblast tepkisi, akciğer fonksiyon anormalliğinin şiddeti, göğüs
radyografisi bulgularının bozulması, hastalığın ilerlemesi ve İPF hastalarında
daha az sağ kalım ile ilişkilidir (20). Çeşitli çalışmalar, akciğerde değişen
mikrobiyom yükü, çeşitliliği ve bileşiminin, İPF’de hastalık patogenezine,
ilerlemesine, akut alevlenmesine ve mortaliteye katkıda bulunabileceğini öne
sürmüştür (24). Alt solunum yollarında bakteri yükünün ve streptokok ve
stafilokok dahil olmak üzere belirli bakteri türlerinin varlığının İPF’de daha
kötü sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (4). Akciğer mikrobiyomu ile İPF
gelişimi ve ilerlemesi arasında bir bağlantı kurulması durumunda, “sağlıklı” bir
mikrobiyom topluluğunu restore etmek amaçlı mikrobiyom manipülasyonunun,
İPF için potansiyel bir terapötik müdahaleyi temsil edeceği öne sürülmüştür
(24).
İPF›nin patogenezine katkıda bulunabilecek mesleki ve çevresel
maruziyetler arasında organik toz, metal ve mineral tozu, odun tozu, asbest ve
ortamdaki partikül maddeler yer alır (10). Yakın zamanda, akciğerlerde inhale
silika/silikatların İPF’li hastalarda progresyon ve prognoz ile ilişkili olduğunu
bildirilmiştir (8).
5.

Hastalığın Klinik Özellikleri

İPF’nin başlangıcında hastalar asemptomatik olabilirler. Hastalık tablosu yavaş
geliştiği için erken evrelerde semptomlar non-spesifiktir. (1). İPF de progressif
dispne hastalarda en yaygın görülen semptomdur. Başlangıcından itibaren 2-4
yıl içinde önce hafif eforda oluşan dispne daha sonra istirahat sırasında da ortaya
çıkmaya başlar. Hastalarda halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, göğüs ağrıları öne
çıkan bulgulardır. Aşikar bir hiperpne mevcut olabilir. İPF hastalarında bronşlar
açıktır. Şiddetli öksürük nöbetlerine rağmen balgam ve hemoptizi bulunmaz.
Akciğer tabanında oskültasyon ile ince krepitan raller duyulabilir ve bu
karakteristik sesler hasta öksürtüldüğünde kaybolmaz (25). Olguların %2550’sinde parmaklarda çomaklaşma mevcuttur. Daha ileri evrelerde solunum
yetmezliği ile birlikte hastalarda ölüme neden olabilen siyanoz ve sağ ventrikül
yetmezliği bulguları ortaya çıkabilir (13).
Toraksın görünümü kontrakte olmuş durumdadır, inspiriumda genişlemez.
Hastadan soluğunu tutması istendiğinde bunu yerine getiremez. Kanda parsiyel
oksijen basıncı düşüktür, karbondioksit seviyesi ise normal yada düşük olabilir.
Hastalarda asidoz yada alkaloz bulunmaz (25).
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Laboratuvar bulguları genellikle spesifik değildir ve çoğunlukla bağ
dokusu hastalıkları gibi alternatif tanıları ekarte etmek için kullanılır (13).
İPF kronik progresif bir hastalık olmasına rağmen zaman zaman hastalık
tablosunun aniden alevlendiği fazlar da gözlenebilir. İPF’nin akut alevlenmesi
durumunda ortalama hayatta kalma süresi 3-13 gün arasında olup %85 oranında
ölüm ile sonuçlanmaktadır. Bu hastalarda akciğer transplantasyonuna kadar
mekanik ventilasyon uygulanabilmesine rağmen etkisi konusunda farklı görüşler
mevcuttur (26).
İPF insidansı ilerleyen yaşla birlikte artar. Genellikle 6. ve 7. dekatlarda
efor sırasında çok bir hafif dispne ile başlar. Seyrek olarak birkaç hafta içinde
kötüleşen dispne ile karakterize akut alevlenme şeklinde başvuran hastalar da
bildirilmiştir (27).
Sonuç olarak, İPF’li bireylerde solunum fonksiyonu azalır ve solunum
yetmezliği dahil ciddi komplikasyonlara neden olur. Pulmoner fibroz, pnömoni
(akciğer enfeksiyonu), pnömotoraks, pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli
ve kalp yetmezliği gibi diğer ciddi tıbbi durumlara yol açabilir. İPF’li bireylerde
akciğer kanseri gelişme riskinin artması söz konusudur (28).
6.

Tanı

İPF’nin erken teşhisi zordur, çünkü dispne ve öksürük gibi yaygın olan ilk
semptomlar hafiftir ve spesifik değildir (29). Tanı, prognoz ve tedaviye yanıtlar
için güvenilir biyobelirteçlerin yetersizliği İPF’deki gelişme ve sonuçların
izlenmesi ve etkili tedavilerin belirlenmesinin önündeki kritik engellerdendir
(30).
Hekim hastadaki semptomlara, tıbbi ve aile geçmişine, risk faktörlerinin
varlığına ve tanı testlerinin sonuçlarına göre İPF’yi teşhis eder. Hastalığın adındaki
“idiyopatik” ifadesi, tanı sırasında hastalığın nedeninin belirlenemediği anlamına
gelir. İPF tanısı konulmadan önce, aynı semptomlara neden olabilecek diğer
tıbbi nedenler ekarte edilmelidir. Bu hastalarda tanı farklı tanı testleri yapılarak
ve multidisipliner yaklaşım ile kesinleştirilir. Hastalığın sinsi başlangıçlı olması,
hastalık paterninin anlaşılabilmesi için zaman kaybedilmesine ve hastaların
erken tedaviden yararlanamamasına neden olmaktadır.
Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (HRCT) İPF kesin tanısını
sağlayan bulguların elde edilmesi için en güçlü yöntemdir. İPF’de gözlenen
tipik tomografik bulgulara UİP paterni denir (31); UİP, İPF’yi teşhis etmek için
gerekli bir bulgu olarak kabul edilmiştir (4). HRCT görüntülerinde hastalarda
karakteristik “honeycomb” denilen “bal peteği” görüntüsü tanıda önemli bir
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yere sahiptir. Bu bulgu ile kesin tanı konulabilir. “Bal peteği görünümü”, kalın,
iyi sınırlanmış duvarlara sahip, tipik olarak belirli çapta kümelenmiş kistik hava
boşluklarını ifade etmek için kullanılır (31).
İPF›de fizyolojik değişkenler arasında başlangıçtaki FVC ve DLCO
değerleri hastalık şiddetini değerlendirmek ve prognoz hakkında bilgi vermek
için yaygın olarak kullanılmıştır; pulmoner fonksiyon testleri tipik olarak
spirometrede azalmış zorlu vital kapasite (FVC) gösterir ve karbon monoksit
difüzyon kapasitesinin (DLCO) azalmasının yansıttığı gaz değişiminde bir
bozulma mevcuttur (13).
Klinik ve radyolojik bulgular hastalığın teşhisinde genellikle yeterlidir.
Bazı hastalarda tanı için akciğer biyopsisine ihtiyaç duyulabilir (28).
7.

Tedavi

İPF›nin etyopatogenezi tam olarak anlaşılamamıştır ve tedavi seçenekleri
sınırlıdır. 2014 yılına kadar, İPF tedavisine yönelik standart uygulama, öncelikle
prednizon, azatioprin ve N-asetilsistein kombinasyonunun kullanıldığı
immünosupresan tedaviye odaklanmıştır ancak bu tedavi şeklinin plaseboya
kıyasla, İPF hastalarında hastaneye yatış, tedaviye bağlı ciddi yan etkiler ve
ölüm olasılığını artırdığı gözlenmiştir (29).
Son otuz yılda, doğuştan gelen ve adaptif inflamatuar süreçlerin yer aldığı
İPF’de klinik fayda bulmak için birkaç terapötik prospektif, çift kör, randomize
klinik çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu denemelerin birçoğunda antiinflamatuar ilaçlar veya immünomodülatör ajanlar kullanılmış olup tüm bu
denemeler birincil son noktalarını (FVC’deki değişiklik, hastalığın ilerlemesine
kadar geçen süre veya hayatta kalma süresi) karşılamada başarısız olmuştur veya
zararlı etkilere yol açmıştır (19). Her ne kadar İPF’de inflamasyonu hedefleyen
erken denemeler başarısız olsa da, İPF’de bağışıklık sisteminin rolünün daha
ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasının, bu hastalıkta etkili olan hedeflenmiş
bağışıklık modülatörlerinin geliştirilmesine yol açabileceği öne sürülmüştür
(15).
Siklofosfamid ve mikofenolat gibi immünosupresanlar, klinik çalışmalarda
hiçbir fayda göstermemiş olmaları nedeniyle İPF tedavisi için önerilmezler.
Öksürüğü azaltmak için steroidler hala kullanılmaktadır (29).
Pirfenidon ve nintedanib şu anda İPF tedavisi için onaylanmış tıbbi
tedavilerdir (32); yaşam kalitesini iyileştirebilen, semptomları azaltabilen ve
hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilen oral antifibrotik ilaçlardır (29). Pulmoner
fibrozis, akciğer interstisyumunun skarlaşmasıyla ilişkili patolojik bir süreç
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olup her iki ilaç da esas olarak skar oluşturan fibroblastları hedefler ve akciğer
fonksiyonunun hızlanan düşüşünü önemli ölçüde yavaşlatır; ancak her iki tedavi
ajanı da pulmoner fibroz için kesin bir tedavi sağlayamamaktadır (33). Ayrıca,
antifibrotik tedavinin önemli yan etkileri vardır ve çoğu durumda tedavinin
devamı belirsizdir (8).
Pirfenidon, ilk onaylanmış oral antifibrotik ilaçtır (8). Pirfenidon TGF-β1
ve diğer büyüme faktörlerini baskılama yeteneğinden dolayı İPF tedavisinde
terapötik etkinliğe sahiptir. Hastalarda sitokin üretimini ve inflamatuar
hücrelerin birikimini azaltıcı, inflamatuar aktiviteyi önleyici, oksidatif stres
yanıtlarını sınırlayıcı özellikleri nedeni ile önemli bir antiinflamatuar bileşiktir
(34). Pirfenidonun antifibrotik etkileri, İPF dışında insanlarda gelişen diğer
fibrozis ile seyreden kalp, karaciğer, böbrek ve genital sistem hastalıklarında da
umut vericidir (17).
Pirfenidonun birincil antifibrotik etkisi, TGF-β1’in down regülasyonudur
(32). İyi bilinen anti-fibrotik etkilere ek olarak dentritik hücrelere bağımlı ve
bağımsız bir şekilde adaptif (Th2) immün yanıtları azaltabilir (19).
CAPACITY çalışmasında, pirfenidon tedaviden 72 hafta sonra FVC’deki
düşüşü azaltmıştır. ASCEND çalışması, tedavinin, başlangıçtan itibaren 52
haftada öngörülen FVC yüzdesindeki düşüşü azalttığını ve progresyonsuz sağ
kalımı iyileştirdiğini ortaya koymuştur (8).
Pirfenidon genellikle iyi tolere edilir ve yan etkileri hafif (deri döküntüsü,
kilo kaybı, mide bulantısı ve yorgunluk) olmakla birlikte, anormal karaciğer
fonksiyonu vakaları gözlenmiştir; bu nedenle tedavi edilen hastaların karaciğer
fonksiyonunun düzenli olarak izlenmesi gerekir (29).
İPF’li hastaların pirfenidon tedavisinden maksimum faydayı elde etmesi
için, pirfenidon ile ilişkili potansiyel advers olayların yönetilmesi gerekir (35).
Yan etkilerin kontrol altına alınması mümkün olmuyor ise pirfenidon kesilerek
nintedanibe geçilmelidir (17).
Antifibrotik özelliklere sahip bir hücre içi tirozin kinaz inhibitörü olan
nintedanib, İPF’de kullanım için onaylanan ilk ilaçlardan biridir (36). İPF’ye
ilave olarak, diğer ilerleyici fibrozan İAH’leri ve sistemik skleroz ile ilişkili
İAH’leri olan hastalar için de onaylanmıştır (33).
Nintedanib, trombosit kaynaklı büyüme faktörü reseptörü, fibroblast
büyüme faktörü reseptörü ve vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü
dahil olmak üzere çoklu reseptör tirozin kinazları inhibe eder. Nintedanib’in
anti-inflamatuar özellikleri daha az bilinmektedir. Bununla birlikte,
inflamasyonda gözlenen değişikliklerin nintedanibin anti-inflamatuar
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özelliklerinin sonucu mu yoksa tirozin kinaz inhibisyonu yoluyla dolaylı mı
olduğu açık değildir (19).
TOMORROW çalışması, plasebo ile karşılaştırıldığında, nintedanib
tedavisinin FVC’de yıllık düşüşte azalma ile sonuçlandığını göstermiştir.
INPULSIS denemeleri de benzer olumlu sonuçlar göstermiş olup ilk akut
alevlenmeye kadar geçen süreyi uzatmıştır. INPULSIS-ON çalışması ise uzun
vadeli bir güvenlik ve toksisite profili ortaya koymuştur (8).
Nintedanib için en yaygın advers reaksiyonlar ishal ve mide bulantısı ile
kendini gösteren gastrointestinal enfeksiyonlardır (12).
Pirfenidon ve nintedanib tedavisi arasında yıllık FVC azalması, oral
uygulama süresi, bırakma oranı ve ortalama sağ kalım süresi üzerindeki etkilerde
de anlamlı bir fark yoktur. İPF’nin ilerlemesi veya akut alevlenmeler nedeniyle
sıklıkla bırakılan pirfenidonun aksine nintedanib tedavi periyodu sırasındaki
advers olaylar nedeniyle bırakılmaktadır (8).
Pirfenidon ve nintedanib ile tedavi kararı, komorbiditeler ve komedikasyon
dahil klinik özellikler, advers olaylar için bireysel risk ve hasta tercihleri dikkate
alınarak vaka bazında verilmelidir (37). Şu anda pirfenidon ve nintedanib
kombinasyon tedavisinin kontrol edilebilir güvenlik ve tolere edilebilirliğe
sahip olduğu kanıtlanmış durumdadır (12).
CTGF, ECM salgılanması ve anormal doku onarımı ile ilişkili önemli bir
fibrotik büyüme faktörüdür. Yakın tarihli bir faz II klinik denemesi, CTGF’ye karşı
insan rekombinant monoklonal antikoru olan pamrevlumab tedavisinin FVC’deki
düşüşü önemli ölçüde azaltabildiğini ve İPF’nin ilerlemesini azaltabildiğini
doğrulamıştır; dolayısıyla, Pamrevlumabın iyi bir güvenlik ve tolere edilebilirliğe
sahip olan yeni bir anti-fibrotik ilaç olması beklenmektedir (12).
Pirfenidon, nintedanib ve pamrevlumabın, İPF’li hastalarda FVC düşüş ve
mortalite oranını yavaşlatmadaki karşılaştırmalı etkinliği henüz bilinmemektedir
(38).
İPF’nin çok az sayıda tedavisi vardır ve henüz iyileştirilmesi söz konusu
değildir. Nintedanib ve pirfenidon hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Bununla
birlikte, advers reaksiyonlar kullanımlarını sınırlar. Bu nedenle yeni tedavi
yöntemlerine ve ilaç hedeflerine ihtiyaç duyulmaktadır (12). Son birkaç yılda,
İPF’nin patogenezindeki dinamik araştırma faaliyetleri, birkaç terapötik hedefin
tanımlanmasına ve geniş bir yeni bileşik portföyünün geliştirilmesine yol açmış
olup söz konusu moleküllerin bir kısmının yakın gelecekte kliniğe ulaşmasının
muhtemel olduğu öngörülmektedir (7). Aşağıda yer alan tabloda, bazı önemli
yeni ilaçları özetlenmiştir (Tablo 1);
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Tablo 1: İdiyopatik Pulmoner Fibrozis tedavisinde kullanılan ilaçlar (12).
İlaçlar

Etki Mekanizması

Pirfenidone

Anti-fibrotik ilaç

Nintedanib

Anti-PDGFR, VEGFR, FGFR ilaç

Pamrevlumab

Anti-CTGF antikor

GSK3008348

Alfa V beta 6 antagonist

Sildenafil

Fosfodiesteraz-5 inhibitör

Co-trimoksazol yada doksisiklin

Antimikrobiyal ilaç

Lebrikizumab

Anti-IL 13

Karlumab

Anti-CCL2

Simtuzumab

Anti-LOX antikor

Eldeki mevcut tedavi seçeneklerine rağmen hastalığın prognozu kötüdür
ve ortalama yaşam süresi 3 yıl kadardır. İlave oksijen desteği ve fizik tedavi
İPF’yi daha ile tolere edebilmesine ve hastanın günlük yaşamını daha yüksek
bir standartta sürdürebilmesine yardımcı olur. Hastanın akciğer fonksiyonu
üzerinde olumlu etkiler oluşturur. Hastaların uyguladığı egzersizler pulmoner
rehabilitasyon uygulanan İPF’li hastalarda anlamlı iyileşme sağlayabilir. Halen
mevcut tek kesin tedavi yöntemi ise akciğer transplantasyonudur (28).
Kaynakça
1.
2.

3.

4.

Meltzer EB, Noble PW. Idiopathic pulmonary fibrosis. Orphanet J Rare
Dis. 2008;3:8. Published 2008 Mar 26. doi:10.1186/1750-1172-3-8
Richter T, Nestler-Parr S, Babela R, et al. Rare Disease Terminology
and Definitions-A Systematic Global Review: Report of the ISPOR
Rare Disease Special Interest Group. Value Health. 2015;18(6):906-914.
doi:10.1016/j.jval.2015.05.008
Raghu G, Collard HR, Egan JJ, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT
statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for
diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(6):788824. doi:10.1164/rccm.2009-040GL
Oldham JM, Vancheri C. Rethinking Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Clin
Chest Med. 2021;42(2):263-273. doi:10.1016/j.ccm.2021.03.005

Idiyopatik Pulmoner Fibrozis Ve Tedavisinde Kullanilan Ilaçlar   291

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Maher TM, Bendstrup E, Dron L, et al. Global incidence and prevalence
of idiopathic pulmonary fibrosis. Respir Res. 2021;22(1):197. Published
2021 Jul 7. doi:10.1186/s12931-021-01791-z
Harari S, Davì M, Biffi A, et al. Epidemiology of idiopathic pulmonary
fibrosis: a population-based study in primary care. Intern Emerg Med.
2020;15(3):437-445. doi:10.1007/s11739-019-02195-0
Spagnolo P, Kropski JA, Jones MG, et al. Idiopathic pulmonary
fibrosis: Disease mechanisms and drug development. Pharmacol Ther.
2021;222:107798. doi:10.1016/j.pharmthera.2020.107798
Takehara K, Koga Y, Hachisu Y, et al. Differential Discontinuation Profiles
between Pirfenidone and Nintedanib in Patients with Idiopathic Pulmonary
Fibrosis. Cells. 2022;11(1):143. Published 2022 Jan 2. doi:10.3390/
cells11010143
Pacurari M, Mitra A, Turner T. Idiopathic Pulmonary Comorbidities and
Mechanisms. Int J Inflam. 2021;2021:3963659. Published 2021 Oct 13.
doi:10.1155/2021/3963659
Trethewey SP, Walters GI. The Role of Occupationa and Environmental
Exposures in the Pathogenesis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A
Narrative Literature Review. Medicina (Kaunas). 2018;54(6):108.
Published 2018 Dec 10. doi:10.3390/medicina54060108
Iommi M, Bonifazi M, Faragalli A, et al. Occurrence of Idiopathic
Pulmonary Fibrosis in Italy: Latest Evidence from Real-World Data. Int
J Environ Res Public Health. 2022;19(5):2510. Published 2022 Feb 22.
doi:10.3390/ijerph19052510
Mei Q, Liu Z, Zuo H, Yang Z, Qu J. Idiopathic Pulmonary Fibrosis: An
Update on Pathogenesis. Front Pharmacol. 2022;12:797292. Published
2022 Jan 19. doi:10.3389/fphar.2021.797292
Sgalla G, Biffi A, Richeldi L. Idiopathic pulmonary fibrosis: Diagnosis,
epidemiology and natural history. Respirology. 2016;21(3):427-437.
doi:10.1111/resp.12683
Ley B, Collard HR. Epidemiology of idiopathic pulmonary fibrosis. Clin
Epidemiol. 2013;5:483-492. Published 2013 Nov 25. doi:10.2147/CLEP.
S54815
Shenderov K, Collins SL, Powell JD, Horton MR. Immune
dysregulation as a driver of idiopathic pulmonary fibrosis. J Clin Invest.
2021;131(2):e143226. doi:10.1172/JCI143226

292   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

16. Olson AL, Gifford AH, Inase N, Fernández Pérez ER, Suda T. The
epidemiology of idiopathic pulmonary fibrosis and interstitial lung
diseases at risk of a progressive-fibrosing phenotype. Eur Respir Rev.
2018;27(150):180077. Published 2018 Dec 21. doi:10.1183/16000617.00772018
17. Okumuş G, Bingöl Z. Türk Toraks Derneği İdiyopatik Pulmoner Fibrozis
(İPF) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. 2018
18. Sauleda J, Núñez B, Sala E, Soriano JB. Idiopathic Pulmonary
Fibrosis: Epidemiology, Natural History, Phenotypes. Med Sci (Basel).
2018;6(4):110. Published 2018 Nov 29. doi:10.3390/medsci6040110
19. Heukels P, Moor CC, von der Thüsen JH, Wijsenbeek MS, Kool M.
Inflammation and immunity in IPF pathogenesis and treatment. Respir
Med. 2019;147:79-91. doi:10.1016/j.rmed.2018.12.015
20. D’Alessandro-Gabazza CN, Yasuma T, Kobayashi T, et al. Inhibition
of lung microbiota-derived proapoptotic peptides ameliorates acute
exacerbation of pulmonary fibrosis. Nat Commun. 2022;13(1):1558.
Published 2022 Mar 23. doi:10.1038/s41467-022-29064-3
21. Wolters PJ, Collard HR, Jones KD. Pathogenesis of idiopathic pulmonary
fibrosis. Annu Rev Pathol. 2014;9:157-179. doi:10.1146/annurevpathol-012513-104706
22. Wilson MS, Wynn TA. Pulmonary fibrosis: pathogenesis, etiology
and regulation. Mucosal Immunol. 2009;2(2):103-121. doi:10.1038/
mi.2008.85
23. Günther A, Korfei M, Mahavadi P, von der Beck D, Ruppert C,
Markart P. Unravelling the progressive pathophysiology of idiopathic
pulmonary fibrosis. Eur Respir Rev. 2012;21(124):152-160.
doi:10.1183/09059180.00001012
24. Spagnolo P, Molyneaux PL, Bernardinello N, et al. The Role of the Lung’s
Microbiome in the Pathogenesis and Progression of Idiopathic Pulmonary
Fibrosis. Int J Mol Sci. 2019;20(22):5618. Published 2019 Nov 10.
doi:10.3390/ijms20225618
25. Abaoğlu C, Aleksanyan V, Ertem G, Sencer E, Tangün Y. Semptomdan
Teşhise. 9. Baskı. Türkiye: Filiz Kitabevi; 1985: 37-38
26. Juarez MM, Chan AL, Norris AG, Morrissey BM, Albertson TE. Acute
exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis-a review of current and
novel pharmacotherapies. J Thorac Dis. 2015;7(3):499-519. doi:10.3978/j.
issn.2072-1439.2015.01.17

Idiyopatik Pulmoner Fibrozis Ve Tedavisinde Kullanilan Ilaçlar   293

27. Collard HR, Ryerson CJ, Corte TJ, et al. Acute Exacerbation of Idiopathic
Pulmonary Fibrosis. An International Working Group Report. Am J Respir
Crit Care Med. 2016;194(3):265-275. doi:10.1164/rccm.201604-0801CI
28. Kumar V, Abas AK, Aster JC. Robbins Temel Patoloji. 9. Baskı. Türkiye:
Nobel Tıp Kitapevleri; 2014: 472-473
29. Glass DS, Grossfeld D, Renna HA, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis:
Current and future treatment. Clin Respir J. 2022;16(2):84-96. doi:10.1111/
crj.13466
30. Casanova NG, Zhou T, Gonzalez-Garay ML, et al. Micro RNA and proteincoding gene expression analysis in idiopathic pulmonary fibrosis yields
novel biomarker signatures associated to survival. Transl Res. 2021;228:112. doi:10.1016/j.trsl.2020.07.009
31. Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, et al. Diagnosis of Idiopathic
Pulmonary Fibrosis. An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice
Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198(5):e44-e68. doi:10.1164/
rccm.201807-1255ST
32. Petnak T, Lertjitbanjong P, Thongprayoon C, Moua T. Impact of
Antifibrotic Therapy on Mortality and Acute Exacerbation in Idiopathic
Pulmonary Fibrosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Chest.
2021;160(5):1751-1763. doi:10.1016/j.chest.2021.06.049
33. White ES, Thomas M, Stowasser S, Tetzlaff K. Challenges for Clinical Drug
Development in Pulmonary Fibrosis. Front Pharmacol. 2022;13:823085.
Published 2022 Jan 31. doi:10.3389/fphar.2022.823085
34. Ruwanpura SM, Thomas BJ, Bardin PG. Pirfenidone: Molecular
Mechanisms and Potential Clinical Applications in Lung Disease. Am
J Respir Cell Mol Biol. 2020;62(4):413-422. doi:10.1165/rcmb.20190328TR
35. Lancaster LH, de Andrade JA, Zibrak JD, et al. Pirfenidone safety and
adverse event management in idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir Rev.
2017;26(146):170057. Published 2017 Dec 6. doi:10.1183/16000617.00572017
36. Lamb YN. Nintedanib: A Review in Fibrotic Interstitial Lung Diseases
[published correction appears in Drugs. 2021 Apr 13;:] [published
correction appears in Drugs. 2021 Jun;81(9):1133]. Drugs. 2021;81(5):575586. doi:10.1007/s40265-021-01487-0
37. Marijic P, Schwarzkopf L, Schwettmann L, Ruhnke T, Trudzinski F, Kreuter
M. Pirfenidone vs. nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis:

294   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

a retrospective cohort study. Respir Res. 2021;22(1):268. Published 2021
Oct 19. doi:10.1186/s12931-021-01857-y
38. Di Martino E, Provenzani A, Vitulo P, Polidori P. Systematic Review
and Meta-analysis of Pirfenidone, Nintedanib, and Pamrevlumab for
the Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Ann Pharmacother.
2021;55(6):723-731. doi:10.1177/1060028020964451

BÖLÜM XX

PİROPTOZUN MOLEKÜLER
MEKANİZMASI VE KANSER
Molecular Mechanism of Pyroptosis and Cancer
Emine YAĞCI1 & Ylli KRASNIQI2 & Cansu ÖZBAYER3
Hülyam KURT4
(Arş. Gör. Dr) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D, E-mail: eminetsci@gmail.com
Orcid: 0000-0003-2179-1318
1

2

(Yük.Lis.Öğr) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp

Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D, Email: ylliikrasniqi.1@gmail.com
Orcid: 0000-0003-1115-7137
3

(Doç. Dr) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp

Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D, Email: c.ozbayer@gmail.com
Orcid: 0000-0002-1120-1874
(Prof. Dr) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

4

Tıbbi Biyoloji A.D, Email: hkurtayda@gmail.com
Orcid: 0000-0003-2433-9925

P
1.

Giriş
iroptoz, hücrelerin şişmesi, parçalanması ve birçok pro-inflamatuar
faktörün salınması ile karakterize, membranda porlar oluşturan gasdermin
proteinleri gerektiren, düzenlenmiş hücre ölümünün litik, inflamatuar bir
türüdür. İnflamazom, kaspaz ve gasdermin ailesi piroptozda kilit rol oynar (1).
Gasderminler, çeşitli inflamatuar mediatörlerin eşlik ettiği inflamatuar hücre
ölümüne neden olan piroptozun yürütücüleridir (2).
Spesifik sinyal yollarının aracılık ettiği programlanmış hücre ölümü,
morfogenezde, homeostazın korunmasında ve çeşitli hastalıklarda hayati rol
oynar. Programlanmış hücre ölümü morfolojik değişikliklerine göre, litik ve
295
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litik olmayan hücre ölümü olarak ikiye ayrılabilir. Apoptoz, litik olmayan ve
proinflamatuar faktörlerin salınımı gerçekleşmeyen hücre ölümü şeklidir. Bunun
aksine, piroptoz ve nekroptoz, litik ve yüksek derecede inflamatuardır (3).
Piroptozla ilişkili sinyal yolları ve çeşitli inflamatuar mediatörlerin
salınımı, tümörijenez ve tümörlerin ilaç direnci ile yakından ilişkilidir (1).
Piroptoz, tümör mikroçevresinde hem anti-tümör hem de pro-tümör olmak
üzere iki yönlü etki gösterebilir (2).
2.

Piroptoz

Piroptoz olgusu ilk kez 1992 yılında, bir tür gram-negatif bakteri patojeni
olan Shigella flexneri ile enfekte edilen makrofajlarda yeni bir hücre ölümü
türü olarak keşfedildi (4). Piroptozun moleküler mekanizması hala belirsizdir;
kaspaz-1, gasderminlerin (GSDM) keşfine kadar uzun süre kritik bir faktör
olarak kabul edilmiştir (5).
Piroptoz, GSDM’ler gibi por oluşturan proteinlerin aracılık ettiği
programlanmış hücre ölümünün inflamatuar bir şeklidir. Aktive edilmiş
kaspazlar veya granzim proteazlar tarafından bölünme üzerine, GSDM’lerin
N-terminali, porlar oluşturmak için zarda oligomerleşir ve bu da piroptoz ile
sonuçlanır (3).
İnflamatuar hücre ölümü (ICD) ile ilgili araştırmalar, piroptozun iki
farklı yönü olan bir mekanizması olduğunu göstermiştir. Bir yandan, orta
dereceli piroptoz, hücrelerin homeostazı sürdürmesini, bağışıklık aktivitesini
geliştirmesini ve konağı korumak için hasarı ve patojenleri etkili bir şekilde
temizlemesini kolaylaştırır (6-9). Öte yandan, piroptozun neden olduğu aşırı
inflamasyon, çeşitli inflamatuar faktörlerin salınması ve inflamatuar bir immün
mikroçevre oluşumu ile tümörün ilerlemesini artırabilir (10, 11).
2.1 Piroptozun morfolojik özellikleri
Piroptoz terimi, Yunanca ateş anlamına gelen “pyro” ve pro-inflamatuar
programlanmış hücre ölümünü tanımlamak için düşüş anlamına gelen “ptosis”
köklerinden türetilmiştir (12). Piroptoz, DNA hasarı, nükleer yoğunlaşma
ve kaspaz bağımsızlığı gibi apoptoz ile benzer özelliklere sahipken,
belirli morfolojik özellikleri ile diğer programlanmış hücre ölümlerinden
ayrılmaktadır (10).
İlk olarak, piroptoz, apoptozdan farklı olarak çok özel bir DNA hasarı
formuna sahiptir. Piroptotik hücreler kromatin yoğunlaşması ve DNA
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parçalanmasına maruz kalmasına rağmen, çekirdekleri bozulmadan kalır (10,
13). Piroptoz sırasında nükleer bütünlük ve bir miktar DNA kaçışı mevcuttur.
DNA hasarı, kaspazla aktive olan DNaz’ın (CAD) aktivasyonuna ve apoptotik
hücrelerde CAD inhibitörünün (ICAD) kısıtlanmasına bağlıdır, kaspaz-1 CAD’ı
parçalayabilmesine rağmen piroptoz sırasında CAD gerekli değildir (10).
İkincisi, inflamasyonun neden olduğu por oluşumu, piroptotik hücrelerde
şişme ve ozmotik liziz ile sonuçlanır. Bu hücrelerin plazma zarındaki por
oluşumu, kaspaz-1›in aktivasyonuna bağlıdır, bu da plazma zarının geçirgenliği
ile sonuçlanır. Piroptotik hücrelerle karşılaştırıldığında, apoptoz geçiren
hücrelerde zar sağlamlığını korur (10).
Üçüncüsü, kaspaz aktivasyonu hem apoptozu hem de piroptozu tetiklerken
kaspaz 3, 6, 7, 8 sadece apoptozda rol oynar. Piroptoz sadece kaspaz-1 ve murin
kaspaz-11 olmak üzere inflamatuar kaspazların aktivasyonu ile indüklenebilir
(14). Bununla birlikte, apoptozda rol alan kaspaz-3’ün, piroptoza da katıldığı
keşfedilmiştir (15). Son olarak, apoptotik hücreler ATP seviyelerinden etkilenir
ve Poli (ADP riboz) polimeraz (PARP) DNA hasarı ile aktive edilebilir ve ATP
harcanmasını tetikler. Bu nedenle, PARP, ATP seviyelerini korumak için apoptoz
sırasında kaspazlar tarafından bölünüp down regüle edilebilirken, piroptoz ile
ilgisi yoktur (10).
2.2 Piroptozun moleküler mekanizmaları
Hücre ölümü, bağışıklık sistemini içeren karmaşık ve önemli bir düzenleyici
ağdır (16). Piroptoz yolağı, hem doğuştan gelen bağışıklık sistemi hem de
adaptif bağışıklık sistemi ve gasdermin ailesi ile bağlantılı bir süreçten meydana
gelmektedir (17). Genel olarak gasdemin ailesi üyeleri, inflamatuar kaspazlar
(kaspaz-1, kaspaz-4, kaspaz-5, kaspaz-11), apoptoz ile ilgili kaspazlar (kaspaz-3,
kaspaz-6, kaspaz-8) ve granzimler, özellikle granzim A (GZMA) ve granzim B
(GZMB) tarafından aktive edilebilen piroptoz yolağı için en önemli öğelerdir
(5, 6, 14, 15, 18-23). Daha sonra, oluşan porlardan aşağı akış yolu üzerinde etki
yapan büyük miktarlarda sitokin ve alarmin salınır (9, 24). Diğer önemli faktör
de inflamazomdur, ancak bu, piroptoz yolundaki temel üye değildir (9, 24, 25).
İnflamazomlar, inflamatuar yanıtları uyararak piroptozu tetikleyebilen kalıp
tanıma reseptörleri (PRR) içeren multimoleküler komplekslerdir (26-28). PRR,
eksojen patojenler tarafından indüklenen patojenle ilişkili moleküler paternleri
(PAMP’ler) ve endojen patojenlerden türetilen hasarla ilişkili moleküler paternleri
(DAMP’ler) tanır (28, 29). PRR ailesi, Toll benzeri reseptörler (TLR’ler), nükleotid
bağlama alanı ve lösin bakımından zengin tekrar içeren reseptörler (NLR’ler)

298   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

dahil olmak üzere çeşitli üyeler içerir (30). PRR’ler, NLR’yi kaspaz-1’e bağlayan
DAMP’ları ve PAMP’ları tanıdıktan sonra büyük bir ASC supramoleküler
kompleksinin oluşumunu indükler. Kompleks, insanlarda kaspaz-1 aktivasyonu
ile kanonik inflamatuar yolak ve kaspaz-4, 5’in aktivasyonu yoluyla kanonik
olmayan inflamatuar yolakta piroptozu tetikler (13, 14).
2.2.1

Piroptozun başlaması: İnflamazomlar, kaspazlar ve diğer enzimler

2.2.1.1 İnflamazomlar ve kaspaz-1
İnflamazomlar, genellikle patern tanıma reseptörleri (PRR›ler), inflamatuar
kaspazlar (kaspaz-1) ve bir CARD içeren apoptoz ilişkili benek benzeri protein
(ASC) gibi bir adaptör proteinden oluşan büyük multiprotein kompleksleridir
(25, 29, 31). İnflamazomların aracılık ettiği piroptoz, yaygın olarak kanonik
kaspaz-1’e bağlı inflamasyon yolağı olarak kategorize edilir (31). Genel olarak,
PRR’ler (NLRP1, NLRP3, NLRC4, NLRP6, NLRP7, NLRP9b, NLRP12, pyrin
ve AIM2) önce çeşitli uyarıları tanır, ardından inflamazomu bir araya getirmek
için pro-kaspaz-1 bölünmesini ve ASC alımını etkinleştirir (32-34).
Aktive edilmiş kaspaz-1, N-terminal alanını serbest bırakmak ve hücre
zarı üzerinde seçici olmayan porlar oluşturmak için piroptoz yürütücü gasdemin
D (GSDMD) proteinlerini (Asp275 bölgesi) parçalayabilir (5, 21, 35, 36).
Kaspaz-1, olgun IL-1β ve IL-18 oluşturmak üzere pro-IL-1β ve IL-18’i parçalar
ve aktive eder. İkincisi, diğer hücresel içeriklerle birlikte porlardan salınarak
hücre piroptozuna yol açar (21, 25, 37).
NLRP3 inflamazom aktivasyonu için, çeşitli aktivatörler tarafından
hazırlama adımı ile K+/Ca2+ akışı, mitokondri ve lizozomla ilgili hasarlar
yoluyla aktivasyon adımı dahil olmak üzere iki aşamalı bir prosedür vardır
(38). Ayrıca, NLRP1, NLRP1 inflamazom oluşumunu aktive eden ve piroptozu
indükleyen Bacillus anthracis öldürücü toksini Toxoplasma gondii’ye yanıt
verir (39-41). Çeşitli NLR apoptoz inhibitör proteinleri (NAIP), NLRC4
inflamazomunun aktivasyonu için gereklidir ve insan NAIP’leri, flagellin ve
tip-3 salgılama sistemi (T3SS) proteinleri ile doğrudan bağlantılıdır (42-45).
Ardından, NAIP’ler NLRC4’ü alır ve NLRC4 inflamazomu oluşturmak için
onun oligomerizasyonunu indükler (46, 47).
2.2.1.2 Kaspaz-4/5/11
Kanonik olmayan inflamazom yolağı, inflamazomlardan bağımsızdır ve
insan kaspaz-4,5 ve fare kaspaz-11’in öncülerini parçalamak için bakteriyel
lipopolisakarit (LPS) tarafından doğrudan aktive edilir (14, 22, 23, 48, 49).
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Ardından, aktive edilmiş kaspazlar, plazma zarını parçalamak, K+ akışını teşvik
etmek ve piroptozu indüklemek için GSDM’leri parçalayabilir (23, 50). Bazen
prosedür, kaspaz-4/5/11 dışında, IL-1β ve IL-18’in olgunlaşmasını ve salınmasını
destekleyen NLRP3/kaspaz-1 yolunun aktivasyonu ile de bağlantılıdır (5, 22,
23, 26). Ayrıca por oluşumu her zaman sitoplazmik membranı hedef almaz ve
hücre içindeki diğer zarlar, özellikle mitokondriyal membran da bu durumdan
etkilenebilir (51). İnflamatuar akciğer hasarı sırasında, LPS aracılı kapspaz-11/
GSDMD-NT yolu, mitokondriyal zarda por oluşumunu ve mtDNA’nın endotel
hücrelerine salınmasını indükleyebilir (52).
2.2.1.3 Apoptotik kaspazlar
İnflamatuar kaspazlara ek olarak (kaspaz-1, kaspaz-4, kaspaz-5, kaspaz-11),
apoptozla ilgili kaspazlar da (kaspaz-3, kaspaz-6, kaspaz-8) da piroptozda rol
oynayabilir. Kaspaz-3, tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) muamelesi, kemoterapi
ilaçları ve gasdemin E›nin (GSDME) yüksek ekspresyonu ile GSDME’ye
bağımlı piroptozu tetikleyebilir (6, 15). Yersinia’dan elde edilen efektör protein
YopJ, RIPK1/kaspaz-8’e bağlı GSDMD bölünmesini aktive ederek piroptotik
hücre ölümü ile sonuçlanabilir (18, 53-55).
Hipoksi durumunda, makrofajdan türetilen TNF-α, nükleer programlanmış
ölüm ligand 1 (PD-L1) gerektiren bir süreçte kaspaz-8/GSDMC yolağı
aracılığıyla piroptozu indükleyebilir. Ayrıca antibiyotik kemoterapi ilaçlarının da
meme kanserinde kaspaz-8/GSDMC aracılı piroptozu indüklediği belirlenmiştir
(56). LPS genellikle kaspaz-4/5/11 ile ilgili piroptozu indükler; bununla birlikte,
LPS ile aktive olan makrofajlarda kaspaz-8 aracılı piroptozun gerçekleştiği
gösterilmiştir (57).
Kaspaz-6, reseptör etkileşimli serin/treonin protein kinaz 3 ve Z-DNA
bağlayıcı protein 1 arasındaki etkileşimi artırarak, NLRP3/kaspaz-1 aracılı
piroptotik sinyalizasyonu aktive ederek piroptoz yolağını düzenler (20).
2.2.1.4 Granzim
GZMA ve GZMB dahil Granzim ailesi üyelerinin de sırasıyla GSDM B ve
GSDME’yi etkinleştirdiği kanıtlanmıştır (6, 19). Nötrofiller ve monositlerdeki
nötrofil elastaz (ELANE) ve Katepsin G (CatG), aktif GSDMD-NT fragmanları
oluşturmak ve piroptozu indüklemek için GSDMD’yi parçalar (58, 59).
2.2.2 Piroptozun uygulayıcıları: GSDM’ler
GSDM’ler, insanlarda altı paralog gen tarafından kodlanan protein aileleri olan
piroptozun yürütücüleri olarak tanımlanmıştır: GSDMA, GSDMB, GSDMC,
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GSDMD, GSDME (DFNA5 olarak da bilinir) ve DFNB59 (PJVK olarak
da bilinir). GSMD’ler (A-E) esnek bir bağlayıcı ile birbirine bağlanabilen
bir N-terminal (NT) ve bir C-terminali (CT) alanı olmak üzere iki alana
sahiptir, DFNB59 ise yalnızca NT alanına sahiptir (60). CT alanı, GSDM A-E
proteinlerinin NT alanının aktivasyonunu kısıtlar. NT alanları, CT alanlarından
ayrıldıktan sonra etkinleşir; hücrelerin iç zarlarındaki asidik fosfolipidleri
polimerize eder ve bunlara bağlanır, kanal görevi gören, sitokinlerin (örneğin
IL-1β, IL-18), alarminlerin (örneğin adenosin trifosfat (ATP) ve HMGB1
proteinlerinin) geçişini sağlayan porlar oluşturur (2).
Kemokinler, piroptotik hücrelerden hücre dışı boşluğa salınır, hücre
zarı bütünlüğüne zarar verir, piroptotik hücre ölümüne yol açar ve dokularda
inflamasyonu indükler, ardından acil durumlarla (enfeksiyon veya hasar) başa
çıkmak için doğal veya adaptif bağışıklık tepkileri aktive edilir (61). GSDM
proteinlerinin işlevi genellikle yapısal konformasyonlarına bağlıdır (62). Litik
hücre ölümü, GSDM’lerin neden olduğu por oluşumundan sonra her zaman
meydana gelmez ve hücre zarı onarımı, ESCRT kompleksinin hasarlı zar
bölgesine alınmasıyla, hayatta kalan bazı hücrelerde de başlatılabilir. ESCRTIII sistemi, piroptoz sinyal yolunu negatif olarak düzenler ve ICD sırasında
hücresel hayatta kalma ve kendi kendini onarma mekanizmaları hakkında yeni
bilgiler sağlayabilir (63, 64).
2.2.2.1 GSDMA
GSDMA, GSDM1 olarak da adlandırılan ilk GSDM ailesi üyesidir; bu gen insan
kromozomu 17q21.1 üzerinde yer alır. GSDMA ilk olarak üst gastrointestinal
sistemde, deri epitelinde ve akciğerde saptanmıştır (65, 66). GSDMA, mide
epitelinin çukur hücrelerinde apoptozu indüklemek için TGF-β tarafından
up-regüle edilir (67).
GSDMA, suprabazal tabakada, farklılaşan hücrelerde ve tümörün
dışındaki epidermiste ekspresyonu nedeniyle stres yanıtlarında rol oynar (68).
Lokus 17q12-21’deki astımla ilişkili polimorfizmler, CD4+ T hücrelerinde
GSDMA geninin ekspresyonuna ve metilasyonuna aracılık eder (69). Buna
karşılık, GSDMA polimorfizmi (rs3859192), astım duyarlılığı ve astımdaki ara
fenotiplerle güçlü bir şekilde bağlantılıdır (66, 70). Ayrıca, GSDMA varyantı
(rs3894194) monosit türevli makrofajlarda (MDM’ler) sistemik skleroz (SSc)
duyarlılığını modüle eder (71).
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2.2.2.2 GSDMB
GSDMB, insan kromozomu 17q21.1’de bulunur. İnsan GSDMB’sinin altı
izoformu vardır. İzoform 1-4 ve izoform 6’nın CT ve NT alanları arasındaki
bağlayıcıların uzunluğu ve dizisinde farklılıklar vardır, izoform 5’te ise NT
alanı yoktur (62). GSDMB, özellikle üst gastrointestinal epitel (72), karaciğer
ve kolon epiteli (72) hava yolu epitel hücreleri (73) nöroendokrin hücreler (72)
ve bağışıklık hücreleri (T hücreleri) olmak üzere birçok dokuda giderek daha
fazla eksprese edilmektedir (19, 74, 75).
IFN-γ, GSDMB’nin ekspresyonunu artırır, lenfosit türevli GZMA,
GSDMB’yi Lys244 bölgesindeki CT ve NT bağlayıcıları arasında böler ve
GSDMB-pozitif hücrelerde piroptoza yol açar (19). Kaspaz-1, GSDMB’yi hava
yolu epitel hücrelerinde piroptozu indükleyen aspartat 236. (D236) pozisyonunda
böler (73). GSDMD gibi, GSDMB de NT alanı içinde apoptotik kaspaz-3, 6, 7
tarafından bölünebilir, bu nedenle piroptotik özelliğini kaybeder (62).
Genom çapında dizileme ve fonksiyonel genler, GSDMB’nin tek
nükleotid polimorfizmlerinin, ülseratif kolit ve crohn hastalığının yanı sıra
astım alevlenmeleri ve antiviral yolakların artan duyarlılığı ile ilişkili olduğunu
göstermiştir (62, 73, 76).
2.2.2.3 GSDMC
GSDMC melanom hücrelerinden izole edilmiştir, bu nedenle melanomdan
köken alan lösin zincir ekstra nükleer faktör (MLZE) olarak bilinir, bu gen
insan kromozomu 8q24.21 üzerinde bulunur. GSDMC gastrointestinal sistem,
deri (65), dalak (77) ve metastatik melanom hücrelerinin (77) epitelinde, ayrıca
akciğer ve kolorektal kanser (CRC) dokularında bulunur (78, 79).
2.2.2.4 GSDMD
GSDMD, insan kromozomu 8q24.3 üzerinde bulunur. GSDMD, GSDM ailesi
üyeleri arasında inflamatuar kaspazların etkili substratı olarak tanımlanmıştır
(80). 2015 yılında, GSDMD’nin inflamatuar kaynaklı piroptozun gerçek
yürütücüsü olduğu gösterilmiştir (5, 81).
GSDMD, gastrointestinal epitelyum, plasenta ve bağışıklık hücreleri,
özellikle makrofajlar ve dendritik hücreler (DC’ler) ve ayrıca özofagus ve
mide kanseri, melanom, pankreas kanseri, prostat kanseri, tükürük bezi tümörü
gibi kanserler dahil olmak üzere çeşitli hücrelerde eksprese edilir (82-85).
IFN düzenleyici transkripsiyon faktörü-2’nin (IRF2) GSDMD ekspresyonunu
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transkripsiyonel olarak düzenlediği bulunmuştur (86). IRF2’nin, IFN ve
IFN ile indüklenebilir genleri düzenleyen bir transkripsiyon faktörü olarak
rapor edildiği ve CRC hücrelerinde IRF2’nin down-regülasyonunun, immün
baskılama ve immünoterapi direnci ile ilişkili olduğu göz önüne alındığında
(87), GSDMD’nin, inflamasyon ile aktive olan kaspaz-1 ve LPS ile aktive olan
kaspaz-4/5/11 tarafından parçalandığı bulunmuştur (88).
2.2.2.5 GSDME
Gasdermin ailesinin üyelerinden biri olan GSDME, sağırlık (deafness),
otozomal dominant 5 (DFNA5) olarak da bilinir (3). GSDME plasenta,
beyin, kalp, böbrek, koklea, bağırsaklar ve mast hücrelerinde eksprese edilir.
GSDME ile ilişkili sağırlık, otozomal dominant kalıtım gösterir ve tipik olarak
15 yaşında yüksek frekansta başlayan kademeli işitme kaybı ile karakterizedir
(89). GSDME’de DNA seviyesindeki mutasyonlar, ekson 8’in atlanması ve
proteinin kesilmesiyle sonuçlanır, bu da inhibitör C-terminal alanının kaybı
nedeniyle içsel por oluşturma aktivitesini arttırır ve böylece işitme ile ilişkili
hücrelere zarar verir ve işitme kaybına yol açar. Buna karşılık, GSDME’nin
genetik mutasyon yerine azalmış ekspresyon şeklinde inaktivasyonu kanser ile
ilişkilidir (3).
2.2.2.6 DFNB59
DFNB59 (PJVK olarak da adlandırılır), Pejvakin, insanlarda PJVK geni
tarafından kodlanan bir proteindir. Bu protein, sadece omurgalılarda bulunan
işitsel nöronların düzgün çalışması için gerekli gasdermin ailesinin bir
üyesidir. GSDME gibi sağırlıkla ilişkili olan pejvakin proteinini kodlar.
DFNB59, iç kulaktaki tüy hücrelerinde ve işitsel sistemin diğer hücrelerinde
tespit edilmiştir. İnsanlarda, DFNB59’daki mutasyonlar, otozomal resesif
sendromik olmayan koklear disfonksiyonu olan veya olmayan sensörinöral
işitme kaybı ile ilişkilidir. GSDME mutasyonlarından farklı olarak, DFNB59
mutasyonları, hem kesim hem de missense mutasyonlar dahil olmak üzere
heterojendir. Pejvakinin por oluşturma yeteneği ve pejvakin por oluşumunun
peroksizomların çoğalmasına aracılık etmedeki olası rolü bilinmemektedir.
Bir olasılık, pejvakinin, artan ROS’a yanıt olarak peroksizom proliferasyonu
için gerekli proteinleri peroksizomlara taşımak için bir por oluşturmasıdır.
Aslında, birkaç peroksizomal biyogenez faktör (PEX) proteininin, geçici por
oluşumu yoluyla büyük proteinlerin peroksizomlara alınmasına aracılık ettiği
zaten bilinmektedir. Ayrıca, pejvakinin bunun yerine hücre iskeleti proteinleri
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ile etkileşimleri veya saç hücrelerindeki yapısal rolleri yoluyla işlev gördüğü
öne sürülmüştür (89).
2.3 Piroptoz ve Tümör Bağışık Mikroçevre
Piroptoz iki ucu keskin bir kılıçtır ve tümör gelişiminin tüm aşamalarında hem tümör
oluşumunda hem de antitümör bağışıklığında önemli bir rol oynar, bu bağlamda
başta tümör tipleri, konak inflamatuar durumu ve bağışıklığına bağlı olarak tümör
destekleyici veya tümör baskılayıcı etkiler gösterir (11). Tümör mikro çevresinde
(TME) uzun süreli kronik inflamasyon, tümörlerin ilerlemesi, bağışıklık aktivitesi
ve antitümör tedavilerin yanıtı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Piroptozun
çifte rolüne gelince, bir yandan uzun süreli kronik inflamasyon, tümör gelişimini
kolaylaştırabilir, çünkü piroptozun neden olduğu inflamasyon, kanser hücrelerini
çevreleyen inflamatuar bir mikro ortamın oluşumunu kolaylaştırır. Öte yandan,
piroptozun akut aktivasyonu, çeşitli bağışıklık hücrelerinin infiltrasyonuna yol
açar, böylece tümör gelişimini baskılar (90).
2.3.1 Piroptozun antitümör etkileri
2.3.1.1 İnflamatuar aracılar
TME’nin inflamatuar durumunun, immün kontrol noktası inhibitörü (ICI)
tedavisine verilen yanıt üzerinde etkileri vardır. Bir ICD formu olan piroptozu
tetikleyerek, bu immün “soğuk” tümörleri “sıcak” tümörlere dönüştürmek,
TME’yi ve tümör infiltre edici lenfositlerin (TIL’ler) akışını değiştirebilir.
Piroptotik bağışıklık tepkisi, doğuştan gelen bağışıklık tepkisini doğrudan
modüle eden hasarla ilişkili moleküler kalıpların (DAMP’ler) ve inflamatuar
sitokinlerin salınmasından, artan antijen sunumu ve daha geniş bağışıklık
aktivasyonu için TLR aktivasyonu ile birlikte adaptif bağışıklık hücrelerinin
alımını arttırmaya kadar giden uzun bir süreci içerir (91, 92).
Piroptotik tümör hücrelerinin hangi özelliklerinin antitümör bağışıklığının
etkinleştirilmesine katkıda bulunduğu şu anda net değildir. IL-1β, IL-18, ATP
ve HMGB1 dahil olmak üzere piroptoz sırasında salınan inflamatuar sitokinler
ve immünostimülatör alarminler başlıca şüpheli moleküller olabilir. Piroptoz
sırasında, IL-1β aktive edilir ve TME üzerinde bir etki oluşturmak için GSDM
porlarından salınır. IL-1β sinyali, DC olgunlaşmasını ve DC’lere ve enflamatuar
makrofajlara monosit farklılaşmasını indükleyebilir. Ayrıca, IL-1β, antijene
özgü sitotoksik CD8+ T hücre yanıtlarını yönlendirmek, Th1 CD4+ T hücre
sayılarını artırmak ve immünosupresif T düzenleyici hücrelerin farklılaşmasını
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engellemek için lenfoid bölmedeki hücreler üzerinde doğrudan etki edebilir (91,
92). Tümör içi enjeksiyonlarla IL-1β’nin adenokarsinom, melanom ve sarkom
modellerinde CD8+ T hücre aracılı tümör regresyonuna neden olmak için yeterli
olduğu gösterilmiştir (93).
IL-18, her ikisi de IL-18 reseptör seviyelerini up-regüle eden IL-12
veya IL-15 ile birleştiğinde γ-IFN’yı güçlü bir şekilde indükleyebilir. IL-18,
doğal öldürücü (NK) hücre alımı ve aktivasyonu ile Th-1 polarizasyonu
üzerinde önemli bir etki gösterir (94). IL-1β ve IL-18’e ek olarak, IL-6
gibi diğer sitokin türleri de piroptotik hücrelerden salınır. IL-6’nın adaptif
bağışıklık tepkisi üzerinde önemli etkisi vardır. IL-6 sinyali, baskılayıcı bir
durumdan aktif olarak yanıt veren bir duruma T hücresi bağışıklık yanıtını
artırabilir, böylece tümörlere karşı etkili bir şekilde savaşabilir. Ayrıca IL-6,
lenf düğümlerine ve tümör bölgelerine T hücresi trafiğini artırmak için de
önemlidir. Ardından, aktive olma ve sitotoksik efektör fonksiyonlarını daha
da yürütme şansları olur. IL-6 antikor üretimini, sitotoksik CD8+ T hücre
farklılaşmasını artırma ve düzenleyici T hücre farklılaşmasını azaltma
üzerinde de etki gösterir (95, 96).
2.3.1.2 Lenfosit sitotoksisitesi
Piroptoz, tümör hücrelerine karşı lenfosit sitotoksisitesi için esastır ve piroptotik
tümör hücreleri, TME’yi immün sistemi uyarıcı bir duruma doğru indükler. Bir
dereceye kadar, piroptoz ve sitotoksik lenfositler arasındaki ilerlemede olduğu
gibi antikanser bağışıklığında pozitif bir geri besleme döngüsü oluşur. Piroptozu
aktive eden bir tümör baskılayıcı GSDME varlığında bu antitümör bağışıklığı
arttırır (4).
Kaspaz-3’ün piroptozu aktive etmek için GSDME’yi parçaladığı iyi
bilinmektedir ve hücre öldürücü GZMB’nin ayrıca kaspaz-3 ile aynı bölgede
GSDME’yi doğrudan parçalayarak hedef hücrelerde kaspazdan bağımsız
piroptozu aktive ettiği rapor edilmiştir. Bölünmeyen veya por oluşturmayan
GSDME, tümör baskılayıcı yeteneğini gerçekleştiremez. GSDME’nin antitümör
yeteneği esas olarak CD8+ T hücrelerinin, NK hücrelerinin, granzimlerin ve
perforinin öldürme yeteneğine bağlıdır. GSDME’nin kanser hücrelerinde aşırı
ekspresyonu, tümörlerin içindeki NK hücrelerinin ve antijene özgü CD8+ T
lenfositlerin infiltre olma sayısını, işlevini ve ayrıca TIL’lerde tümörle ilişkili
makrofajların (TAM’ler) fagositozu ile birlikte GZMB, perforin, IFN-γ ve
TNF-α dahil olmak üzere etkili moleküllerin ekspresyonunu önemli ölçüde
artırır (97, 98).
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2.3.1.3 Makrofajlar tarafından fagositoz
Hipoksi durumunda, GSDMC ekspresyonunun p-STAT3 tarafından
transkripsiyonel olarak arttırıldığı ve PD-L1 ve onun nükleer translokasyonu
ile fiziksel olarak ilişkili olduğu gösterilmiştir. Daha sonra, makrofajlardan
türetilen TNF-α ile muameleden sonra, GSDMC, kaspaz-8 tarafından spesifik
olarak parçalanır, plazma zarı üzerinde porler oluşturmak için NT alanını serbest
bırakır, böylece piroptoz indüklenir. GSDMC’lerin yüksek ekspresyonu aynı
zamanda zayıf hasta sağkalımı ile de ilişkilidir (56).
Sorafenib tarafından indüklenen makrofajlarda piroptoz, hepatoselüler
karsinomaya (HCC) karşı NK hücre aracılı sitotoksisiteyi tetikleyebilir.
Piroptotik makrofajlar, NK hücrelerinin kemotaksisini ve sitotoksisitesini
arttırmak ve antitümör bağışıklığını aktive ederek HCC’yi ortadan kaldırmak
için IL-18 ve CCL5’i salarlar (99).
2.3.1.4 Diğer bağışıklık hücrelerinde piroptoz
Hücresel bağışıklıkta, sitotoksik T lenfositler (CTL) ve NK hücreleri, perforin
ile serin proteaz granzimlerinin aracılığıyla hedef hücreleri öldürür. Lenfosit
türevli GZMA, Lys244 bölgesindeki CT ve NT bağlayıcısı arasında GSDMB’yi
parçalayabilir, bu da NK hücreleri ve CTL’ler tarafından öldürülen GSDMBpozitif hücrelerde piroptotik hücre ölümü ile sonuçlanır (19).
Piroptoz geçiren tümör hücreleri, piroptotik hücreleri fagosite etmek ve
olgunlaşmalarını teşvik etmek için DC’leri veya makrofajları aktive etmek ve
almak için kullanılan sinyaller olan IL-1β, IL-18 ve çeşitli DAMP’leri serbest
bırakır. Daha sonra olgun DC’ler, tümöre özgü CTL’lere tümöral antijenler
sunarak piroptotik tümör hücrelerini öldürür (100, 101). Melanom, ICI tedavisine
zayıf yanıtlar nedeniyle “soğuk” bir tümör olarak bilinir; B-Raf Proto-Onkogen,
serin/treonin kinaz (BRAF) ve Metil Etil Keton (MEK) inhibitörlerinin (BRAFi
+ MEKi) kombinasyonu, BRAF V600E/K-mutant melanom tedavisine yönelik
FDA onaylı bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, BRAFi + MEKi yaklaşımının
etkinliği, TME’deki bağışıklık tepkileri ile ilişkilidir. Piroptozun tümör immün
mikroçevresinde antitümör immünitesini ortaya çıkarabileceği göz önüne
alındığında, piroptozun ICI tedavisindeki rolü yeni çalışmalarla araştırılmaktadır
(102).
BRAF mutant melanom hücrelerinin BRAFi + MEKi inhibitörleri
ile tedavisi, tümü piroptotik hücre ölümünün belirteçleri olan GSDME’nin
bölünmesini ve HMGB1’in salınmasını teşvik eder. İlginç bir şekilde, GSDME
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eksikliği olan melanom, kusurlu HMGB1 salınımını, BRAFi + MEKi tedavisine
yanıt olarak tümörle ilişkili T hücrelerinin ve aktive DC’lerin infiltrasyonunun
azalmasını ve ilacın çıkarılmasından sonra daha sık tümör yeniden büyümesini
temsil eder. BRAFi + MEKi’ye dirençli hastalıklar, tümör içi T hücrelerinin
infiltrasyonunun azaldığını ve piroptoz ile ilgili belirteçlerin eksikliğini gösterir,
ancak yine de piroptozun neden olduğu kemoterapiye duyarlılığı korur (102).
Veriler, piroptozun dirençli melanomda antitümör immün yanıtları ateşlemek
için yardımcı bir tedavi olabileceğini göstermektedir.
2.3.2 Piroptozun tümör önleyici etkileri
Piroptozun neden olduğu ICD de pro-tümörijenik olabilir. Bu, inflamasyonun
tümör büyümesini hem arttırmada hem de inhibe etmedeki karmaşık
rolleri ile tutarlıdır, bu nedenle piroptoz indüksiyonunun zamanlamasının,
seviyelerinin ve bileşenlerinin yakından kontrol edilmesi gerektiğini
düşündürür (2).
Miyeloid kökenli süpressör hücreler (MDSC) immünosupresif TME’ye
önemli katkıda bulunur ve tümör ilerlemesi ile yakından ilişkilidir. Piroptotik
hücreler tarafından salınan HMGB1, tümör hücresi sağkalımını destekleyebilir,
bu da HMGB1’in otofajiyi indükleyerek MDSC’lerin birikmesini sağladığını ve
böylece MDSC canlılığını koruduğunu gösterir (103, 104).
IL-18, diğer sitokinlerin yokluğunda Th2 yanıtlarını ve anjiyogenezi teşvik
edebilir, bu da tümörlerde artan migrasyon ve invazyona yol açar, ancak diğer
inflamatuar sitokinlerle birlikte paradoksal olarak antitümör aktivitesi uygular
(105). Böylece, IL-18 sitokin tiplerinin oluşumuna bağlı olarak tümör ilerlemesi
üzerinde farklı bir etkiye sahip olabilir.
TAM’ler ayrıca, up-regüle edilmiş bir NLRP3 inflamatuar aktivite
sergileyen, böylece IL-1β ekspresyonunu önemli ölçüde destekleyen ve
böylece inflamasyonu şiddetlendiren ve CRC’nin ilerlemesini destekleyen
immünosupresif mikro-ortama katkıda bulunur (11).
2.4. Piroptoz ve Çeşitli Kanser Türleri Arasındaki İlişki
2.4.1 Piroptoz ve hepatosellüler karsinom (HCC)
HCC dokularında NLRP3 ekspresyonunun önemli ölçüde down-regüle
edildiği ve hatta tamamen yok olduğu ve ekspresyonunun HCC’nin patolojik
derecesi ve klinik aşaması ile negatif korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. Bu
da NLRP3 inflamasyonunun HCC’nin ilerlemesinde rol oynadığını gösterir
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(106). 17β-estradiolün, NLRP3 inflamazomun aktivasyonu yoluyla piroptozu
tetikleme ve antikanser etkileri olduğu tespit edilmiştir (1).
AIM2 inflamazom, mTOR’u hedefleyerek S6K1 aktivasyonunu
zayıflatabilir, böylece kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir ve AIM2
inflamazomunun birikmesi, antitümör etkileri uygulayarak HCC hücrelerinin
piroptozuna neden olabilir (107, 108). Kaspaz-1 HCC dokularında önemli
ölçüde azaldığı ve kaspaz-1, IL-1β ve IL-18 ekspresyonu, HCC dokularında
komşu normal dokulardan daha düşük olduğu belirlenmiştir (109, 110).
DFNA5/GSDME’nin HCC hücrelerinde ekspresyonu, normal hücrelerdeki
ekspresyondan önemli ölçüde düşüktür ve DFNA5/GSDME ekspresyonunun
up-regüle olması, hücre proliferasyonunu inhibe etmiştir, bu da DFNA5/
GSDME’nin bir antionkogen olabileceğini göstermiştir (111).
2.4.2 Piroptoz ve meme kanseri (BC)
Meme kanseri (BC), farklı histolojik özelliklere ve klinik davranışlara sahip
karmaşık heterojen bir hastalıktır (112, 113). Dokosaheksaenoik asit (DHA),
antikanser etkileri olan bir omega-3 yağ asididir. DHA ile muamele edilen
meme hücrelerinde, aktif kaspaz-1 artışının indüklendiği, GSDMD’nin
bölündüğü, IL-1β salgılandığı ve membran porlarının oluşumuna yol açtığı;
bu, DHA’nın, TNBC (üçlü negatif meme kanseri) hücrelerinde inflamatuar
kaspaz aktivasyonuna aracılık ettiği ve piroptozu indüklediği öne sürülmüştür.
HMGB1, DHA’nın indüksiyonu ile kaspaz-1 aktivasyonundan sonra çekirdekten
sitoplazmaya yer değiştirir (114). HMGB1 önemli bir DAMP’dır ve inflamatuar
aktivasyon ve piroptoz indüksiyonundan sonra salınır. Bu translokasyon, hücre
ölümünden sonra meydana gelir ve inflamatuar patogenezi destekler (115).
BC’de yüksek GSDMB seviyesi, düşük hayatta kalma oranı ve yüksek
metastaz oranı ile ilişkilidir (116). GSDMB, BC için yeni bir belirteç olabilir
ve prognozun değerlendirilmesine katkıda bulunabilir. DFNA5/GSDME,
ER-negatif hücre dizilerinde aşırı eksprese edilir ve hormonal olarak yanıt
vermeyen BC’ye özgü tümör oluşumuna katılabilir (117). İlginç bir şekilde,
bu metilasyon sadece östrojen reseptörü pozitif hücre dizilerinde tespit edildi,
DFNA5 metilasyonunun lenf nodu metastazı ile ilişkili olduğu bulundu (118,
119).
2.4.3 Piroptoz ve bağırsak kanseri
AIM2 inflamatuar aracılı piroptoz, radyasyona bağlı gastrointestinal sendromda
önemli rol oynar (120). Çalışmalarda, AIM2 ekspresyonunun kolorektal tümör
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(CRC) hücrelerinin %67.4’ünde azaldığını ve CRC hücrelerinin %9.18’inde
bulunmadığını bildirilmiştir (121). Bu sonuçlar, AIM2 inflamazomun CRC ve
piroptoz ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (120-122).
Çalışmalar, CRC dokularında NLRP1 ekspresyonunun normal dokulara
kıyasla azaldığını ve Nlrp1b - / - farelerin kontrol farelere göre daha yüksek bir
tümör insidansı gösterdiğini bildirmiştir (123). Ayrıca, GSDMC ekspresyonunu
up-regüle eden, tümör hücresi proliferasyonunu indükleyen ve tümör oluşumunu
teşvik eden Tgfbr2’nin inaktivasyon mutasyonlarının sıklıkla meydana geldiği
belirlenmiştir. Bu nedenle GSDMC, Tgfbr2 mutasyonu ile CRC tedavisi için
yeni bir terapötik hedef olarak hareket edebilen bir onkogendir (78).
2.4.4 Piroptoz ve cilt kanseri
GSDMC, normal epitel hücrelerinde saptanamaz, ancak kanser hücrelerinin
invazyonu ve metastazı ile ilişkili olabilen malign melanomda bulunur (77,
78). Dirençli olmayan MeWo hücre hattındaki DFNA5/GSDME ekspresyonu,
etoposid-dirençli MeWo ETO 1 hücre hattı ile karşılaştırıldığında belirgin şekilde
artmıştır (124). Etoposid-dirençli melanom hücrelerinde, DFNA5/GSDME’nin
nakavt edilmesi, hücrenin etoposid direncini arttırırken, DFNA5/GSDME
ekspresyonunun up-regülasyonu, hücrenin etoposid duyarlılığını arttırdı, bu da
azalmış-DNFA5’in melanom hücrelerinde etoposid direncindeki artışla ilişkili
olduğunu düşündürmüştür (125). Ökaryotik uzama faktörü-2 kinaz (eEF-2K),
çeşitli koşullar altında tümör hücrelerinin otofajisinde ve piroptozunda önemli
rol oynayan protein sentezinin negatif düzenleyicisidir. Melanom hücrelerinde,
eEF-2K’nin susturulması, doksorubisin kaynaklı piroptozu teşvik ederek,
melanom hücrelerini doksorubisine duyarlı hale getirmiştir (126).
2.4.5 Piroptoz ve mide kanseri (GC)
Piroptoz ayrıca mide kanseri (GC) ile de ilişkilidir. GSDMD’nin ekspresyonu,
bitişik kanserli olmayan hücrelere karşı GC hücrelerinde azalır. Piroptozda,
GSDMD, dış uyarılara maruz kaldığında inflamatuar kaspazlar tarafından
bölünebilir ve GSDMD’nin N-terminal fragmanı oluşur (127). Siklin
A2 ve siklin bağımlı kinaz (CDK2) ekspresyonlarının, GC hücrelerinde
ERK1/2, STAT3 ve PI3K/AKT’nin inhibisyonu yoluyla GSDMD tarafından
azaltıldığı belirlenmiştir (128). GSDMD’nin down regülasyonu, piroptozu
inhibe eder ve GC hücre proliferasyonunu hızlandırmak için S’den G2
fazına geçişi destekleyen Cdk2/siklin A2 komplekslerinin ekspresyonunu
hızlandırır (10).
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GSDMD’nin, GC hücre hatları ve modellerinde düşük seviyelerde ifade
edildiği belirlenmiştir (83, 129). Çalışmalar, azalmış GSDMD’nin, STAT3 ve
PI3K/PKB sinyal yollarını aktive ederek, S/G2 faz dönüşümünü hızlandırarak
ve tümör hücresi büyümesini teşvik ederek hücre döngüsü ile ilgili protein
ekspresyonunu düzenlediğini göstermiştir (128).
NLRC4 inflamazomu, aseptik ve otolog inflamasyonda yer alır ve GC’deki
ekspresyonu, normal gastrik epitel hücrelerinde olduğundan daha yüksektir
(130). Makrofajlarda, aktive edilmiş-NLRC4 inflamazomları kaspaz-1’i aktive
ederek piroptoza neden olabilir (131).
GSDMA, GC’de down-regüledir ve bir antionkogen olarak kabul edilir
(83, 129). Normal mide ve özofagus dokuları ile karşılaştırıldığında, GSDMC,
GC ve özofagus kanseri hücrelerinde down-regüle edilir ve kanser baskılayıcı
bir gen olarak işlev görebilir (78, 83).
Özofagus epitel hücresinde alkol birikiminin kaspaz-1 inhibitörü olduğu
ve piroptoz ile ilişkili IL-18 ve IL-1β salınımını desteklediği keşfedilmiştir
(132). Alkol birikimi, piroptoz yolakları aracılığıyla özofajitin seyrini
kötüleştirebilir. Gastro-özofageal reflü hastalığı (GÖRH) özofagus mukozasına
zarar verir ve alkol birikimi gibi uyarıların kronik inflamasyonu tetiklemesine
ortam yaratır. Ayrıca, GÖRH Barrett’s özofagus ve özofagus kanseri gibi ciddi
hastalık riskini de artırır (10, 133). Alkol birikimi özofajiti indükleyebilir ve
ayrıca piroptoz yoluyla özofagus kanserinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine
aracılık edebilir (132). Alkol birikimine ek olarak, gram negatif bakterilerden
kaynaklanan lipopolisakkaritler (LPS), Barrett hücrelerinde NOD benzeri
reseptör protein 3’ü (NLRP3) aktive ederek piroptozu tetikler ve proinflamatuar
sitokinlerin salgılanmasını destekler. LPS, inflamazomları oluşturan ve NLRP3,
pro-IL1β ve pro-IL18’in ifadesini destekleyen TLR4’ü tanır ve etkinleştirir.
LPS ayrıca ikinci aktive edici sinyal ile inflamazomların salınmasını arttırır.
Mitokondriyal ROS üretimi, kaspaz-1’in aktivasyonu ve IL-18, IL-1β ve LDH
(bir piroptoz göstergesi) gibi inflamazomların salınması ile sonuçlanan NLRP3
inflamazomlarının aktivasyonunu sağlayan LPS sayesinde artar. Sonuç olarak,
LPS piroptozu indükler ve Barrett’s özofagusun karsinogenezinde önemli bir
rol oynar (134). GERD aracılı inflamatuar reaksiyonlar, Barrett’s özofagustan
özofagus adenokarsinomuna hastalık ilerlemesinde rol alır (135, 136).
2.4.6 Piroptoz ve akciğer kanseri (LC)
Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde (NSCLC), daha yüksek GSDMD
ekspresyonu, daha gelişmiş tümör-nod-metastaz aşamaları ve daha büyük tümör
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boyutları dahil olmak üzere invaziv özellikler ile ilişkilidir. GSDMD susturulmuş
NSCLC hücreleri, epidermal büyüme faktörü reseptörü sinyallemesinde
azalma, kaspaz 3 ayrışmasında artış ve apoptozda artış göstererek, nakledilen
farelerde tümör büyümesinin baskılanmasıyla sonuçlanır. NLRP3/kaspaz-1
sinyalinin aktivasyonu, GSDMD’den yoksun tümör hücrelerinde piroptozdan
ziyade apoptozu indükler. GSDMD eksikliği, kaspaz-3’ün bölünmesini aktive
eder ve mitokondriyal apoptoz yolu yoluyla kanser hücrelerinin ölümünü
teşvik eder (137). GSDMD’nin akciğer skuamöz hücreli karsinom ve akciğer
adenokarsinomunda sitotoksik T lenfositlerin aracılık ettiği öldürmeye
katkıda bulunduğunu belirlenmiştir (99). Çalışmalar, DFNA5/GSDME’nin
susturulmasının (knockout) apoptozdan piroptoza geçişi indükleyebileceğini,
DFNA5/GSDME seviyesinin kaspaz-3 ile aktive olan hücrelerin ölüm modunu
belirlediğini göstermiştir. LC’de, DFNA5/GSDME geninin kaybı ilaç direncini
arttırırken, DFNA5/GSDME’nin aşırı ekspresyonu ilaç duyarlılığının artmasına
neden olabileceği tespit edilmiştir (138).
2.4.7 Piroptoz ve rahim ağzı (serviks) kanseri (CC)
Rahim ağzı kanseri olan hastaların %90’ından fazlası, insan papilloma virüsü
(HPV) adı verilen bir DNA virüsünün enfeksiyonu ile ilişkilidir (139). HPV, viral
genom entegrasyonu ile konakçının antiviral bağışıklığından kaçarak enfeksiyöz
servikal hücreleri kanser hücrelerine dönüştürür (140). SIRT1(Sirtuin1)’in,
NF-κB’nin RelA/p65 alt birimini deasetilleyerek hücre ölümünü düzenlediği
gösterilmiştir (141). SIRT1, HPV ile enfekte olmuş rahim ağzı kanseri
hücrelerinde normal rahim ağzı hücrelerine göre yüksek oranda eksprese edilir
ve kanser hücrelerinin büyümesine ve çoğalmasına katkıda bulunur (142,
143). AIM2, aktif kaspaz-1 ile indüklenen piroptoz için ASC ile büyük bir
supramoleküler kompleks oluşturan HPV dahil sitozolik çift sarmallı DNA’ları
(dsDNA) tanıyan bir reseptör olarak işlev görür (144). SIRT1’in yıkılmasının
(knockdown-bzounmasının), AIM2 inflamazom ilişkili genleri up-regüle ettiği
ve RelB’nin stabilitesini arttırdığı, bunun da AIM2 inflamazom tarafından
düzenlenmiş piroptoza yol açtığı belirlenmiştir. Ayrıca, AIM2 inflamazomları
ve AIM2 inflamazom tarafından düzenlenen piroptoz, hücre dışı veziküller
aracılığıyla hücreler arasında iletilir (145).
NLRP3 inflamazomun CC’ye karşı doğuştan gelen bağışıklık tepkisine
katıldığı ve ifadesinin tümör hücrelerinde yaygın olarak bulunduğu gösterilmiştir
(146, 147). NLRP3 inflamazom aktivasyonu, yarım iyon kanalı, lizozomal
yırtılma ve reaktif oksijen türleri (ROS) aracılığıyla olabilir. CC’de, NLRP3
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inflamazom, piroptozu indüklemek için ROS tarafından aktive edilir (147).
HPV ile enfekte CC hücrelerinde, AIM2 piroptozu uyararak tümör önleyici bir
rol oynayabilir (145). CC hücreleri, normal servikal epitel hücrelerinden daha
fazla IL-18 ve IL-1β salgılar (1). Bununla birlikte, bazı araştırmalar, piroptoz
tarafından üretilen pro-inflamatuar faktörlerin ortadan kaldırılmasının, CC
hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini ve aynı anda tümör hücreleri
üzerindeki vücut bağışıklık etkisini zayıflatabileceğini belirlemiştir (27, 148151). Piroptoz, CC’yi teşvik etme ve inhibe etme konusunda ikili etkiye sahiptir.
3.

Sonuç

Piroptoz, por oluşumu, hücre şişmesi, plazma zarının yırtılması ve hücre içi
içeriğin salınması ile karakterize, kaspaz bağımlı inflamatuar bir hücre ölümü
tipidir. Kaspaz-1, 4,5 piroptozda yer alır ve çift sarmallı DNA ve patojenler gibi
spesifik inflamatuar ajanlar tarafından aktive edilir. İnflamazomlar doğrudan
kaspaz-1’i aktive eder ve kaspaz-1, GSDMD’nin yanı sıra pro IL-18 ve pro
IL-1β’yi böler, kanonik piroptotik sinyal yolağı membranda por oluşumuna ve
IL-18/IL-1β’nın sitoplazmadan dış ortama salgılanmasına yol açar (10).
İnsan genomunda, zarda por oluşturma ve parçalanmaya neden olma
potansiyeline sahip altı gasdermin proteini kodlanır. En az beş inflamazom
kaspaz-1›i aktive edebilir ve gasdermin D yoluyla piroptoza neden olabilir.
Kaspaz-4/5 ayrıca gasdermin D›yi parçalayarak piroptoza neden olur (89).
Piroptoz, farklı kanser hücrelerinin çoğalması ve migrasyonu ile güçlü
bir şekilde ilişkili olabilir. Piroptoz, kanserin inflamatuar hücre ölümünü
teşvik eder ve kanser hücrelerinin çoğalmasını ve göçünü engeller, bu nedenle
kanser hücrelerinde bazı piroptotik inflamazomların ekspresyonunun azaldığı
bulunmuştur (10).
Sonuç olarak, piroptozda yer alan mekanizmaları aydınlatmaya yönelik
gelecekteki çalışmalar, piroptozun kanserin büyümesi ve çoğalması üzerindeki
rollerini anlamamıza ve piroptotik inflamatuarlar olarak hareket eden molekülleri
hedef alan daha güçlü antikanser ilaçları geliştirmeye katkıda bulunacaktır (10).
Bunun için yapılacak çalışmalarda, ilk olarak piroptozun antitümör etkileri
uyguladığı diğer mekanizmaları keşfetmek için potansiyel piroptoz yolları
araştırılmalıdır. Sonrasında, tümör oluşumunu önlemek için uygulanabilecek
stratejileri anlamak için protümör süreçleri sırasında piroptoz aktivasyonunu
indükleyen faktörler araştırılmalıdır. En önemlisi de, kanser tedavilerinin
etkinliğini artırmak ve daha fazla tedavi seçeneği geliştirmek için piroptozun
bağışıklık hücrelerinin düzenlenmesi ve bağışıklık tepkisi üzerindeki işlevleri
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tanımlanmalıdır. Son olarak, immünoterapi bilgimizi genişletmek için piroptoz
ve kontrol noktaları arasındaki olası moleküler etkileşimler araştırılmalıdır
(152). Kısacası, tümör immünoterapilerinin geliştirilmesi için piroptozun
hedeflenmesi potansiyeli, kanser araştırmaları alanında çekici ve henüz tam
anlamıyla keşfedilmemiş bir alan olabilir.
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1.

Giriş

H

igh temprature requirement factor A family (HtrA) protein ailesi,
bir serin proteaz ailesi proteinlerdir. Bakterilerden memelilere kadar
evrimsel olarak korunmuşlardır. HtrA ilk kez yüksek sıcaklıkları tolere
etmek için gerekli bir sıcaklık şok proteini olarak, E. coli de periplazmik alan
proteini olarak bulunmuş ve bakterilerin yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı ile
ilişkilendirilerek Htr ismi verilmiştir (1,2). İnsan HtrA ailesi serin proteazlar;
memeli hücrelerinde hücre büyümesi, apoptozis, mitokondrial hemostasis,
hücre iletisi, mikrotübül oluşumu ve hücre hareketi (3), düzenlenmiş protein
metabolizması ile hücre akıbetinin kontrolü gibi önemli fizyolojik süreçlerde,
kanser, nörodejeneratif hastalıklar ve artritik hastalıklar, age-related macular
degenarasyon (AMD) (4), Duchenne muscular distrophy (DMD) (5), gibi çeşitli
patolojik süreçlerin gelişmesi ve ilerlemesi gibi bir çok önemli işlevlerde rol
almaktadır (6,7). HtrA serin proteazların, proteolitik etkinliklerinin ayarlanması
ve transforming growth factor beta (TGF-β ) uyarı-ileti silsilelerinin
değiştirilmesi ile Alzheimer gibi nörodejeneratif hasarlar, artrit (eklem iltihabı)
gibi hastalıkların tedavisinde potansiyel bir hedef olarak kullanılması yanında
kanser hücrelerinin parçalanması (nekrosis) veya anoikis ve apoptozisin
uyarılması ile kanserin tedavisinde yararlı olacağı ileri sürülmektedir (3).
Bilinen HtrA ailesi proteinleri HtrA1 (8), HtrA2 (9), HtrA3 (10) ve HtrA4 (Gen
ID: 203100, NP_ 710159.1) ’dür.
Yazarın doktora tezinden türetilmiştir.

1
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Şimdiye kadar yapılan hücre kültürü ve çeşitli kanserli doku çalışmalarında,
HtrA serin proteaz ailesi ilk üç üyesinin mRNA ve protein ifade seviyelerinin
birbirlerinden oldukça farklı olduğu gösterilmiştir (10-13). Dolaysıyla bunların
her birinin farklı işlevlere sahip olduğu ileri sürülmektedir. HtrA gen ailesi
gelişme ile ilgili olup, yüksek seviyedeki ifadeleri organizmanın canlılığının ve
gelişmesinin muhafaza edilmesinde önemli bir role sahiptir (10). Kemoterapik
hücre toksisitesini sağlaması yönünden de, HtrA serin proteazlar kanser
tedavisinde potansiyel hedef olarak düşünülmektedir (14). Ayrıca HtrA2 gen
ürününün apoptozisi tetiklemesi ve kanserin kötü huylu karakter kazanmasını
Hax-1 ve WT1 yoluyla önlemesi nedeniyle, tedavi amaçlı olarak HtrA2 geninin
genomik yapısı ve gen ifade seviyesiyle kanserli hastanın sağ kalım ve hatta sağ
kalım süresinin uzatılmasında ümit vaad etmektedir (15,16).
Son yıllardaki gelişmeler ile bulunan bir takım özel genler ve proteinler
hakkında elde edilen bilgiler, kanser başta olmak üzere birçok hastalığın
sadece moleküler yolları hakkında değil aynı zamanda bunların tedavisinde de
yeni yolların ve yaklaşımların geliştirilmesi açısından temel oluşturmaktadır.
Moleküler anomalilerin önceden tespit edilmesi, prognozun tayini ve tedavi
seçimi için stratejik bir önem taşımaktadır (17).
2.

İnsan HtrA Gen Ailesi

Bu gen ailesinin dört üyesi vardır. Bunlar; HtrA1 (PRSS11 veya L56),
HtrA2 (OMI), HtrA3 (PRSP) ve HtrA4 genleridir (8-10). HtrA1; 10 nolu
kromozomun q26.3 bölgesinde yerleşiktir (18,19) (Şekil 1). Gen ID: 5654
(pozisyon: 122461553…122514902), 53355 bp uzunluğunda olup, 9 ekzonlu
bir gendir. İnsan NM_002775.5 NP_002766.1 (18). HtrA2; 2 nolu kromozomun
p13.1 bölgesinde yerleşiktir (19,20) (Şekil 1). Gen ID:27429 (pozisyon:
74529405…74533556), 4152 bp uzunluğunda olup, alternatif splicing ile
oluşan 8 ekzonlu ve 6 ekzonlu olmak üzere iki mRNA kopyası olan bir gendir
(20). HtrA3; 4 nolu kromozomun p16.1 bölgesinde yerleşiktir (19,21) (Şekil
1). Gen ID: 94031 (pozisyon: 8269754…8307098) 37345 bp uzunluğunda
olup, 10 ekzonlu bir gendir. Alternatif splicing ile oluşan iki mRNA kopyası
vardır. Bunlardan biri 9 ekzonlu, diğeri ise 7 ekzonludur (21). HtrA4; 8 nolu
kromozomun p11.22 bölgesinde yerleşiktir (19,22) (Şekil 1). Gen ID: 203100,
(pozisyon: 38974228…38988663), 14436 bp uzunluğunda olup 11 ekzonlu bir
gendir (22).
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HtrA1

HtrA2

HtrA3

HtrA4

Şekil 1. İnsan HtrA genlerinin bulundukları kromozom bölgeleri (19).
3.

HtrA Proteinlerinin Yapısı

High-temperature requirement factor A (HtrA) protein ailesi, serin proteaz ailesi
proteinlerdir (1,2). Serin proteazlar peptid bağlarının kesilmesini katalize eden
doğada yaygın olarak bulunan enzimlerdir Hasarlı proteinleri ve uyarı-ileti
peptidlerini parçalar, ileti proteinlerini etkinsizleştirerek önemli düzenleyici
rol oynarlar. Bakterilerden memelilere kadar evrimsel olarak korunmuşlardır
(6). HtrA ilk kez yüksek sıcaklıkları tolere etmek için gerekli bir sıcaklık
şok proteini olarak E. coli de periplazmik alan proteini olarak bulunmuş
ve bakterilerin yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı ile ilişkilendirilerek Hightemperature requirement (Htr) ismi verilmiştir. Yapılan bir çalışmada bakterial
null mutantların periplazmik alandaki yanlış katlanmış proteinleri parçalamadığı
gözlemlenmiş ve buna atfen digest misfolded protein (DegP) olarak anılmıştır.
Daha sonra alglerde ve yüksek bitkilerde tanımlanmıştır (1,2). Bakteriyal HtrA
proteini; yüksek sıcaklıklarda canlı kalmak ve normal sıcaklıklarda da şaperon
işlevi göstererek, katlanmamış veya yanlış katlanmış proteinleri parçalayan
serin proteaz aktivitesi için gerekli bir proteindir (23).
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Bu proteinlerin yapısında tripsin benzeri bir serin proteaz domaini ve
C-ucunda bir veya iki Post synaptic density protein 95-Discs large-Zona
occludens 1 (PDZ) domaini (bölgesi) bulunur. Diğer bölgeler bakterilerde ve
memelilerde farklılıklar gösterir. İnsulin growth factor binding protein (IGFBP)
/Mac25/follistatin bölgesi ve Kazal tip proteaz inhibitör (KI) bölgesi bakterilerde
bulunmaz. 355 amino asit uzunluğundaki E. coli DegS protein yapısının Nucunda zarlararası (TM= transmembrane) segment, bunun yanında tripsin
benzeri proteaz bölgesi ve C-ucunda ise bir PDZ bölgesi bulunur. 448 amino asit
uzunluğundaki DegP ve 428 amino asit uzunluğundaki DegQ proteinlerinin Nuçlarında ileti peptidi bulunurken TM segment bulunmaz ve bunların yanında
proteaz bölgesi ve C-ucunda ikişer adet PDZ bölgesi bulunur (6) (Şekil 2).
İnsan HtrA ailesi proteinlerinden HtrA1, HtrA3 ve HtrA4 proteinleri
yapısal olarak birbirleriyle benzerdirler. Ancak HtrA2 protein yapısının diğer
aile üyelerinden farklı olduğu görülür. 458 aminoasit uzunluğundaki HtrA1,
436 amino asit uzunluğundaki HtrA3 ve 445 amino asit uzunluğundaki HtrA4
proteinlerinin N- uçlarında uyarı dizileri, hemen yanında IGFBP/Mac25/
follistatin bölgesi, bunu takiben KI bölgesi, proteaz bölgesi ve C-ucunda
birer adet PDZ bölgesi bulundururlar. 458 amino asit uzunluğundaki HtrA2
proteininin yapısında ise uyarı dizisi, IGFBP ve KI bölgeleri bulunmaz. Nucunda mitokondriye özgü yerleşim gösteren uyarı (MLS) bölgesi, TM bölge,
proteaz bölgesi ve C-ucunda ise bir adet PDZ bölgesi bulunur (6) (Şekil 2).

Şekil 2. Bakteri ve insan HtrA proteinlerinin yapısı SS; sinyal dizisi, TM;
transmembran segment, IGFBP; İnsulin-like growth factor binding protein
bölgesi, KI; Kazal tip proteaz inhibitör bölgesi, Tripsin ailesi ve PDZ bölgesi.
Aile üyelerinin hepsinde Tripsin ve PDZ (Post synaptic density protein 95-Discs
large-Zona occludens 1) bölgelerinde dizi benzerlikleri saptanmıştır (6).

 329

Şekil 3. Memeli ve bakteri HtrA proteaz domain yapısı. Serin proteaz aktivitesini
gösteren proteaz bölge katalitik üçlüsü (H, histidin198; D, asparajin 228; S,
serin 306) (24).
İnsan HtrA2 mRNA’sının alternatif splicing mekanizması ile üretilmiş iki
izoformu vardır. Birincisi, 458 aa uzunluğunda, 48kD ağırlığında olup bütün
dokularda yaygın olarak eksprese edilir. İkincisi, 361 aa uzunluğunda, 38
kD ağırlığında olup, en fazla böbrek, kalın barsak ve tiroid bezinde eksprese
edilir (9).
3.1. HtrA Proteininin İşlevsel Bölgeleri
3.1.1. IGFB Bölgesi
Büyüme faktörleri için bir depo olarak işlev gösteren insülin-like growth factor-I
(IGFI) ve insülin-like growth factor-II (IGFII)’ nin bağlandığı bölgedir (8).
Bu iki protein serin proteazları aktifleştirirler (8). Serin proteazlar insulin-like
growth factor binding protein (IGFBP)’leri keserek biyolojik işlev gösterirler
(8). Bu süreç iki mekanizma ile gerçekleşir; büyüme faktörleri proteazlara
doğrudan bağlanarak proteolitik etkinliği tetiklerler veya IGF’lerin bağlanması
ile IGFBP’lerin proteolitik kesime hassasiyeti arttırılabilir (8).
3.1.2. KI Bölgesi
Proteinlerdeki kazal bölgeler proteaz engelleyicileri olup, çoğu kez tekrarlanan
(tandem) dizilerden oluşur. KI bölgelerinin, proteazların etkinliğini zayıflatma
potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Kazal bölgeler panreatik
tripsin inhibitörü gibi follistatin benzeri moleküllerin yanında, serin proteaz
inhibitörlerinde bulunur. Follistatin benzeri bölgelerin TGF-β ve PDGF gibi
büyüme faktörlerini depolama ve bağlayabilme yeteneğine sahip oldukları
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ileri sürülmüştür (25). Böylece kazal bölgelerin, serin proteazların etkin
bölgesi ilişkisinin olabileceği veya büyüme faktörleri ile IGF bağlayıcı alanın
etkileşiminde iş birliği içinde olabileceği söylenebilir (8).
3.1.3. Proteaz Bölgesi
Hem bakterilerde hem de memelilerdeki serin proteaz aktivitesini gösteren
proteaz bölgesi katalitik üçlü olarak bilinen histidin, asparajin ve serin amino
asitlerini içerir (24) (Şekil 3).
3.1.4. PDZ Bölgesi
PDZ bölgesi ilk olarak Drosophila disc large (Dlg) tümör baskılayıcı gen ürünü
ve sinaptik protein PSD-95 (post synaptic density protein) ve zo-1(zonula
ocludens) arasında benzer tekrarlanan bölgeler olarak tespit edildi (26). PDZ
bölgeleri ayrıca glycine-leucine-glycine-phenylalanine (GLGF) tekrarları
veya Dlg benzeri bölge (DHR) olarak da bilinir (27). HtrA ailesine ait bütün
proteinler yapılarında yüksek derecede korunmuş tripsin benzeri serin proteaz
bölgesini ve bir veya iki C- uç PDZ bölgelerini bulundururlar (6). Bu protein
bölgelerinin büyük bir olasılıkla hücrenin özgün bölmelerine proteinleri
sınırlayarak fizyolojik işlevi değiştirdikleri ileri sürülmüştür (6). PDZ bölgesi,
bakteri, maya, bitkiler, virüsler ve hayvanların ileti proteinlerinde bulunan
80-90 amino asitin ortak yapısal etki alanıdır (28,29). Evrim süresince bir
çok işleve hizmet etmek için korunmuş ortak bir protein birimidir (30). PDZ
bölgeleri bilinen binlerce proteinlerin çoğunda bulunurlar (28). PDZ bölgesi
içeren proteinler ökaryotlarda ve öbakterilerde yaygın olarak bulunurken
arkeobakterilerde çok az vardır (28). Bu bölgeler zarlararası proteinlerin
hücre iskeletine bağlanmalarına ve ileti bileşenlerinin bir arada tutulmalarına
yardım eder (31). PDZ bölgeleri genellikle çoklu ileti aktarım bileşenlerinin
düzenleyicileri olarak insanlarda merkezi bir rol oynayan en yaygın proteinprotein etkileşim birimidir (32). Bu bölgelerin birincil hedefleri, hedef proteinin
C- ucunda bulunan veya yapısal olarak iç dizilerle ilgili 4-6 amino asitten
oluşan özgün dizilerdir (32,33). Bir kaç PDZ bölgesi içeren proteinler hücre
yüzey almaç proteinlerinin etkinliğinin düzenlenmesinde veya protein trafiğinde
önemli rol oynar (33). Araştırmalar PDZ bölgelerinin ayrıca E. coli tail-spesifik
proteaz (Tsp)’ın özgün metabolit tanımasına (34,35) ve HtrA serin proteazların
proteaz etkinliğinin düzenlenmesine katıldığını ortaya koymuştur (36). DegP
yapısındaki PDZ’nin metabolit bağlamadan ve bunu takiben katalitik cep
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içerisine translokasyondan sorumlu olduğu ileri sürülmüştür (37). DegS’nin
PDZ bölgesi, özellikle yanlış katlanmış dış zar porinlerinin (OMP) C-ucu
kısa dizi motiflerini (-YYF-COOH) tanır (38). PDZ bölgeleri genellikle diğer
protein bölgeleri ile ilişki içindedir. Bu kombinasyonlar onların bir takım özel
görevleri yerine getirmelerine olanak sağlar. Örneğin PSD-95 proteinindeki
PDZ bölgesinin, bir SH3 (Src=sarcoma homology 3) bölgesi ve bir guanilat
kinaz bölgesi ile ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Yaklaşık 260 insan proteini,
PDZ bölgesi içerir. Ancak bu proteinlerin yaklaşık 180’i birkaç PDZ bölgesi ve
diğer bölgeleri içeren proteinlerdir (39).
4.

HtrA2 Proteini

HtrA2 proteini nükleusta kodlanan hücre içi bir protein olup, insanlarda normal
doku ve hücre tiplerinde yaygın olarak eksprese olur (ifadelenir) ve Omi olarak
da adlandırılır (9). Normal insan dokuları taranarak yapılan bir çalışmada
HtrA2’nin farklı dokularda genellikle son derece düzenli bir şekilde, seviye
olarak orta ve ortaya yakın derecede ifade şekilleri ile yaygın ifadelendiği
gösterilmiştir. HtrA2 en fazla fetal karaciğer başta olmak üzere fetal akciğerde
ifadelenir. Testiste yüksek ifadelenirken plasentada düşük ifadelenir. Özellikle
kolorektal adenokarsinom SW480, akciğer kanseri A549, Burkitt’s lenfoma
(daudi, raji), lösemi K562, lösemi MOLT-4, HeLa S3, lösemi HeLa 60 hücre
hatlarında ve meme bezinde orta dereceye yakın bir seviyede ifadelenir (10).
HtrA2 proteini, memeli hücrelerinde ilk olarak sıcaklık şoku ve tunicamycin
ile uyarılmış strese cevapta ifade seviyesi artmış olan, stres etkinleştirici bir
proteaz olarak tespit edildi (9). HtrA2 nukleusta kodlanan bir protein olup
büyük oranda mitokondri zarlar arası alanda bulunur (9). Ayrıca endoplazmik
retikulum ve nukleusta da bulunur (40,41). 49 kD işlenmemiş olarak yapısındaki
MLS dizisi sayesinde mitokondri içerisine gönderilir. TM bölge, bu öncü
proteinin proteolitik olgunlaşmasının gerçekleşeceği mitokondrial iç zara
tutunmasını sağlar (Şekil 4). Burada HtrA2 proteininden, henüz tanımlanmamış
mitokondriyal proteazlar tarafından MLS ve TM bölgeleri dahil toplam 133
amino asitlik kısım çıkarılarak işlevsel protein haline getirilir. ~ 36 kD çözünür
bir parça halinde olgun Omi/HtrA2 mitokondri zarlar arası bölgeye yerleşir. Nucunda inhibitör of apoptosis protein (IAP)- binding motif (IBM) açığa çıkar .
Bu bölge apoptozisi engelleyen proteinleri bağlayıcı motifler içerir (42) (Şekil
5A, B). Omi/HtrA2 proteaz bölgesinde doğal olarak oluşturulan homozigot
Ser276Cys mutasyonu bulunduran motor nöron degeneration-2 (Mnd2) fareden
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türetilmiş hücrelerde katalitik aktivitenin azalması, bu proteinin doğru bir
şekilde işlendiğini göstermiştir (43).

Şekil 4. İnsan Omi/HtrA2 proteininin domain organizasyonu: Beş işlevsel bölge
ve motiften oluşur: N-terminal MLS (mitochondrial localization signal),TM
(transmembrane) bölge, IBM (IAP-binding motif), Serin proteaz bölge ve
C-terminal PDZ bölge (44).

Şekil 5. Omi/HtrA2 proteini: A. İşlenmesi
B. Etkinleştirilmesi C. Apoptoziste işlevi (45).
4.1. HtrA2 Proteininin Biyolojik İşlevleri
HtrA2 proteini apoptozis ve birçok nörodejeneratif hastalıkların gelişiminde
etkili olan bir proteindir (41,46). Mitokondri içerisinde iken şaperon işlevi
gösterir ve sitozole salınır salınmaz proapoptotik bir molekül olur (47). Hücreye
apoptotik bir uyarı geldiğinde, pro- ve antiapototik Bcl-2 ailesi proteinlerin
kontrolünde, mitokondriden bir takım proteinler sitozole salınır. İlk salınan
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protein sitokrom- c’ dir. Apoptozis kaspaz bağımlı ve kaspaz bağımsız şekilde
gerçekleşen biyolojik bir olaydır. Nüklear DNA hasarında kaspaz bağımsız
şekilde mitokondriden apoptosis-inducing factor (AIP) ve endonukleaz G salınır
(48). Kaspaz bağımlı apoptoziste ise XIAP, Smac/Diablo gibi birkaç protein
mitokondriden salınarak programlı hücre ölümüne katılırlar (45) (Şekil 5C).
4.1.1. HtrA2 Proteini ve Apoptozis
HtrA2 proteini, apoptozisi proteaz aktivitesi ile kaspaz bağımsız tarzda
uyarabildiği gibi, apoptozisi engelleyici proteinlere (inhibitor of apoptosis
protein (IAP)) bağlanarak onları parçalayıp, kaspaz baskılayıcı aktivitesini yok
ederek de uyarabilmektedir. HtrA2 bu işlevinden dolayı hücre ölümünü teşvik
eder. IAP’lere bağlanma yeteneği kazanmak için HtrA2 önce mitokondri içine
taşınır ve burada amino uc bölgesi yoksun bırakılacak şekilde kesilerek işlenir ve
sitoplazmaya gönderilir. İnsan IAP proteinleri; X-linked inhibitör of apoptosis
protein (XIAP), c-IAP1, c-IAP2 olarak bilinir (41). XIAP; Kaspaz 3,7 ve 9’un
endojen engelleyicisidir. Kaspaz 3 ve kaspaz 7 effektör kaspaz, kaspaz 9 ise
kaspaz 3 ve 7’yi etkinleştiren başlatıcı kaspazdır (49) (Şekil 6). Smac/DIABLO
ise XIAP’nin engelleyicisi olup, apoptotik sinyal alınır alınmaz mitokondriden
sitozole salınır. XIAP’nin, Baculo viral IAP repeat domain-1(BIR1), BIR2
ve BIR3 tandem tekrar bölgelerine bağlanıp, onun kaspaz engelleyici etkisini
baskılar. BIR1 ve BIR2 kaspaz 3 ve 7’yi engellerken, BIR3 ise kaspaz 9’un
etkisini engeller. HtrA2 proteini de mitokondriden salınarak, Smac benzeri bir
şekilde XIAP’ye bağlanıp, onun engelleyici etkisini yok eden bir serin proteaz
olarak görev yapar (41). BIR; baculovirusun IAP tekrar bölgeleridir, XIAP’de
üç tekrar şeklinde bulunur (41,45) (Şekil 7).

Şekil 6. Omi /HtrA2 tarafından kaspazların etkinleştirilmesi (49).

334   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

Şekil 7. IAP ailesinin yapısal bölgeleri ve HtrA2’nin IAP’yi engellemesi:
A. XIAP’ler, BIR1 ve BIR2 tekrar bölgeleri ile kaspaz 3 ve 7’nin etkisini
engellerken, BIR3 tekrar bölgesi ile kaspaz 9’un etkisini engeller. B. HtrA2
tarafından XIAP’nin tekrar dizilerinin kesilerek kaspaz engelleyici etkisi yok
edilir (45).
XIAP-associated factor 1 (XAF1), XIAP’ye bağlanarak engelleyici etki
gösteren bir proteindir. Yüksek ifadesi, kaspaz 3 aktivasyonunun XIAP aracılı
engellenmesini ortadan kaldırır ve etopositin proapoptotik etkilerine karşı,
tümör hücrelerini duyarlı hale getirir. XAF1 geni, tümör baskılayıcı p53 genine
telomerik yönde yaklaşık 3cM mesafede 17p13.2 de yerleşik bir gendir (50).
XAF1’in anormal özendirici bölge metilasyonu ile epigenetik susturulması ve
ifadesinin azalması veya bulunmamasının, insan mide kanserlerinin kötü huylu
ilerlemesiyle ilişkisinin olduğu ileri sürülmüştür (51).
Bax, Bax bağımlı ileti yolağı ile mitokondriden Omi/HtrA2, Smac /
Diablo, sitokrom-c gibi apoptojenik moleküllerin salınımını kontrol ederek,
insan kolon kanser HCT116 hücrelerinin Thapsigargin (THG= endoplazmik
retikulum Ca+2–ATPaz inhibitörü) uyaranlı apoptozisinde kilit bir rol oynar. Bu
apoptojenik moleküllerin Bax-bağımlı salınımı ile kaspaz 3’ün etkinleştirilmesi
sağlanır (52). Erkek yetişkin farelerde myokardial iskemi ve reperfüzyon
sonrası Omi/HtrA2’nin rolünün araştırılması ile ilgili bir çalışmada, kaspaz
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aracılı proteaz aktivitesi yolu ile kardiomiyositlerde apoptozisi teşvik ettiği
bulunmuştur (53). HAX-1, apoptozisde ve immün yetmezlik sendromlarında
önemli bir role sahiptir. Hücreler çeşitli apoptotik uyarıcılara maruz kaldığında
Omi/HtrA2, mitokondrial HS1-associated protein X-1 (HAX-1)’i parçalayarak,
onun antiapoptotik etkisini ortadan kaldırır (15).
İn vitro rekombinant Omi/HtrA2’nin metaboliti olarak protein ölüm
effektör bölgesi içeren, antiapoptotik işleve sahip, sitoplazmada yerleşik
olan Ped/Pea-15 proteini tanımlanmıştır. Ped/Pea-15, Omi/HtrA2’ye XIAP
bağlanmasına engel olur ve böylece UV ile uyarılmış kaspaz-3 aktivitesini önler.
UV ile ışınlanmış 293T ve HeLa hücrelerinde Ped/Pea-15 parçalanmasını Omi/
HtrA2 engelleyici UCF-101 önler. İn vitro Ser212 üzerini fosforilleyerek Omi/
HtrA2’nin proteaz aktivitesini azaltır (54). Bunun sonucunda fosforillenmiş
Omi/HtrA2’nin XIAP’ye etkisi ortadan kalkar (55).
WARTS (WTS/large tumor suppressor 1=LATS1); Omi/HtrA2 aracılı
hücre ölüm yolağını etkinleştiren, tümör baskılayıcı ve mitoz düzenleyici
(hücre döngüsünde G1/S geçişini engeller) bir proteindir. Sahip olduğu kinaz
aktivitesi, Omi/HtrA2’nin PDZ bölgesi ile ilişkisi için gereklidir. WARTS’ın
kinaz aktivitesi apoptozis ve Omi/HtrA2 proteaz etkinliğinde artmaktadır (56).
Bu durum WARTS’ın in vivo anti-apoptotik işlevinin olduğunu düşündürür.
İnterfaz evresinde nukleusta hücre döngüsünün negatif düzenleyicisi olan
Wilson-Turner X-linked mental retardation syndrome (WTS) ile Omi/HtrA2
nukleusta etkileşir ve WTS parçalanır. Bu mekanizma ile hücre döngüsünün
kontrolünde rol oynar (57).
Hücre iskeleti ile ilişkili aktin, α-tubulin, β-tubulin ve vimentin gibi
yapısal proteinlerin yanı sıra protein sentezinin düzenlenmesinde görev
alan eIF-4G1(eukaryotic translation initiation factor 4 gamma1) ve EF-1α
(elengation factor 1-alpha) Omi/HtrA2’nin metaboliti olarak tespit edilmiştir.
HtrA2, eIF-4G1’in kaspaz aracılı kesimi yanında translasyon mekanizmasının
bu komponentlerini tutarak, apoptozis süresince, de novo protein sentezinin
ortadan kaldırılmasına katkı sağlar (44).
HtrA2, p73’ün apoptotik işlevlerini arttırır. p73; p63 gibi p53 protein
ailesine mensuptur. Hücre döngüsünün durdurulması veya hücre çoğalması ve
hücre ölümünün belirlenmesinde rol aldığı düşünülmektedir. Apoptotik uyarının
ardından p73’ün, HtrA2 aracılığıyla etkinleştirilerek apoptotik özellikleri
değiştirilir (58).
Annexin A2; hücre canlılığı, büyüme, bölünme ve farklılaşma gibi birçok
hücresel işlemlere katılır. Annexin A2 yokluğunda hücre apoptotik uyarılara
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çok duyarlı hale gelir. Annexin A2’nin Omi/HtrA2 tarafından bölünmesiyle,
hücre döngüsünün baskılandığı veya hücrenin apoptozise duyarlı hale geldiği
görülmüştür (59).
Thanatos associated protein 5 (THAP5); hücre ölümü sırasında proapoptotik
Omi/HtrA2 tarafından parçalanarak uzaklaştırılan, hücre döngüsünün bir insan
kardiyak spesifik baskılayıcısı olarak görev yapar. THAP5 proteini nukleusta
yerleşik olup, en fazla insan kalbinde bulunur ve hücre döngüsünün durmasını
uyarır. Koroner arter hastalığı olan kişilerde, miyokart enfarktüs alanında THAP5
protein seviyesi önemli ölçüde azalır ve bu proteinin insan kalp hastalıklarında
çok önemli bir rolü vardır. THAP5 ve onun düzenleyicisi Omi/HtrA2’nin,
kardiomiyositlerde apoptozis ve hücre döngüsünün kontrolü arasında yeni bir
bağlantı sağladığı ileri sürülmüştür (60).
HtrA2’nin bir diğer metaboliti Wilms’ tümör 1 (WT1) proteini; büyüme,
farklılaşma ve programlı hücre ölüm mekanizmaları ile ilgili genlerin ifadelerini
transkripsiyon seviyesinde düzenleyici rolü olan bir proteindir. WT1 proteini,
onkojenik protein olarak pek çok kanser tiplerinde apoptozisi önleyerek kötü
huylu gelişimi sağlaması bakımından dikkat çeken bir onkogendir. WT1’in
HtrA2 proteini tarafından parçalanması, WT1’in DNA’ya bağlanmasını
önleyerek transkripsiyonu engellemesi ve dolayısıyle hücrenin apoptozise
yatkınlığı sağlanmaktadır (16,61).
Ubiquitin (Ub) carboxyl-terminal hydrolase L1(UCH-L1); apoptotik
yolakta HtrA2 için doğal bir metabolittir. UCH-L1, Ub’nin C- terminal Gly
tarafından oluşturulan kimyasal bağlardaki hidrolaz aktivitesi ve dimerizasyon
bağımlı ubiquitin ligaz aktivitesi gibi iki işleve sahiptir. UCH-L1’in ikili
aktivitesinin olması, Parkinson hastalığı ve kanserle yakından ilişkili olduğunu
düşündürmüştür. HtrA2, UCH-L1 protein seviyesini azaltır. Apoptotik şartlar
altında da UCH-L1’in HtrA2 aracılı kesilmesi sürecinde hidrolaz aktivitesini
azaltır. Dolaysıyla UCH-L1’in HtrA2 aracılı kesilmesinin, hücre ölümü ve hücre
büyümesi arasındaki ince dengeyi düzenleyecek önemli roller oynayabileceği
ileri sürülmüştür (62).
Apoptozisin anormal inhibisyonunun kanser ve otoimmün hastalıkların
önemli bir işareti olduğu gibi, aşırı hücre ölümünün de nörodejeneratif
hastalıkların bir göstergesi olduğu bilinmektedir (41).
5.

HtrA2 Proteini ve Kanser

Tümörlerde HtrA2 ekspresyonu, tümör tiplerine göre biraz değişkenlik
göstermektedir.
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İlerlemiş mide kanserli hastalarda Omi/HtrA2’nin ifade seviyelerinin
immünohistokimyasal olarak belirlenmesi ile ilgili yapılan bir çalışmada,
yüzey mukoza hücreleri ve normal mide mukoza hücrelerindeki mukoza nick
hücrelerinde Omi/HtrA2 ifadesi olmadığı veya çok zayıf olduğu görülmüştür.
Omi/HtrA2 ifade seviyesinin mide kanserinin gelişmesinde rol oynayabileceği
ileri sürülmüştür (63).
Prostat kanserli hastalarda ve iyi huylu prostatik hiperplazili hastalarda
Omi/HtrA2’nin mRNA ve protein ifade seviyeleri ile ilgili yapılan bir çalışmada,
Omi/HtrA2 mRNA ifade seviyesinin normal prostat dokularına göre kanserli
dokularda arttığı görülmüştür. Prostat kanserli hasta dokularında Omi/HtrA2
protein ifadesi yönünden immünopozitiflik görülmüştür (64).
Prostat kanserinde hücre ölümünün uyarılması sürecinde HtrA2’nin,
integrin alfa-7 (ITGA7)’ nin C-ucuyla etkileştiği maya iki hibrit analizi ile
ortaya konulmuştur . ITGA7’nin ifadesinin, in vivo ve in vitro HtrA2 proteaz
aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir. Yapılan bu çalışma ile ITGA7’nin bir tümör
baskılayıcı gen olarak davrandığı ileri sürülmüştür (65).
Endometrium kanserlerinin HtrA2 mRNA ekspresyon seviyesinde ve
protein ifade seviyesinde, normal endometrium dokularıyla karşılaştırıldıklarında
azalma olduğu görülmüştür (13).
Ovaryum kanserlerinde ise HtrA2 mRNA ekpresyon seviyesi ve protein
ifade seviyenin, normal dokularla karşılaştırıldıklarında az bir miktarda azaldığı
görülmüştür (66).
Tiroid malign tümörlerinde Western Blot analiziyle yapılan bir çalışmada,
HtrA2 protein seviyesinin normal dokulara ve iyi huylu tümörlere göre daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir (67).
Hepatosellüler karsinomlu (HCC) hastalarda, serum HtrA2, nin hem
mRNA hem de protein seviyelerinin sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak
daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca yüksek HtrA2 ekspresyonu, büyük
tümör boyutu ve ileri klinik evre ile ilişkilendirilmiştir. HtrA2’nin HCC’de
tanısal bir biyobelirteç olabileceği ileri sürülmüştür (68).
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) dokularında HtrA2
ekspresyonunun analizi Western blot ve akış sitometrisi ile RNA interferensi ve
cisplatin ile A549 hücrelerinde HtrA2’nin apoptoz etkisinin analiz edildiği bir
çalışmada; HtrA2’nin, NSCLC’de düşük seviyede eksprese edildiği ve histolojik
farklılaşma ve klinik evre ile önemli ölçüde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca,
HtrA2’nin düşük ekspresyonu ile, KHDAK hastalarının daha düşük sağkalımı
için prognostik bir faktör olduğu ileri sürülmüştür (69).
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6.

HtrA2 Proteini ve Nörodejeneratif Hastalıklar

Mitokondrial Omi/HtrA2 Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif
hastalıklarda etkili olan bir proteindir. Omi/HtrA2 proteaz bölgesinde doğal
olarak oluşturulan homozigot Ser276Cys mutasyonu bulunduran Mnd2
farelerde gözlenen Parkinsonian fenotip, in vivo Omi/HtrA2’nin temel rolünü
açıkça gösterir (43,46). Omi/HtrA2 gen delesyonu oluşturulmuş farede
kilo kaybı ve bazal gangliyonların striatumunda ileri düzeyde nöron kaybı
gözlenmiştir. Hedeflenmiş delesyon oluşturulmuş (Omi/HtrA2 -/- ) farede, önce
nöronal hücre kaybı gözlenmiş bunu takiben doğumdan yaklaşık 30 gün sonra
fare ölümcül olmuştur. Bu süreçte farenin koordinasyon eksikliği, hareketlerde
azalma ve titreme gibi Parkinson hastalığının klinik bulgularına benzer
durumlar sergilediği görülmüştür (46). Omi/HtrA2 geninde yanlış anlamlı
mutasyon sebebi olan (A141S ve G399S) iki adet tek nükleotid polimorfizm,
insanlarda Parkinson hastalığı gelişmesi ile ilişkilendirilmiştir (70). Parkinson
hastalarında yapılan bir çalışmada mutasyon bulunan yere yakın bir rezidü de
Omi/HtrA2’nin fosforilasyonu gösterilmiştir (71). Omi/HtrA2 fosforilasyonu,
sitozolik MAP kinaz p38 ve Parkinson hastalığının yatkınlık faktörü olarak
bilinen olası mitokondrial protein kinaz PTEN-uyarıcı putative kinaz 1
(PINK1)’ e bağlıdır (72). Bu çalışmada PINK1 mutasyon taşıyıcı Parkinson
hastalarının beyinlerinde, Omi/HtrA2 fosforilasyon düzeylerinin azaldığı
belirlenmiştir. Bununla beraber HtrA2 fosforilasyonunu etkileyen, Omi/HtrA2
veya PINK1’deki mutasyonların, Parkinson hastalarının Omi/HtrA2 proteaz
aktivitesinin uyarılmasını ortadan kaldırabileceği ve bu durumun da muhtemel
mitokondriyal stres ve nöronal hücre ölümüne aşırı duyarlılığa neden olacağı
ileri sürülmüştür (44).
Alzheimer hastalığı ile Omi/HtrA2 arasında bir ilişki olduğu çeşitli
çalışmalarla ileri sürülmüştür (9,73-75). Maya iki-hibrid taraması yapılan bir
çalışmada Omi/HtrA2’nin presenilin-1(PS1)’le etkileştiği tespit edilmiştir
(9). PS-1; amyloid precursor protein (APP)’in g-sekretaz aracılı ayrılması için
gerekli bir proteindir (73). Daha sonra endojen Omi/HtrA2’nin PS-1 ile ilişkisi
293T hücrelerinin hücre lizatlarında teyit edilmiştir (74). Ayrıca PS-1 ile Omi/
HtrA2, apoptotik hücrelerin sitozolünde etkileşirler (73). Omi/HtrA2’nin PDZ
bölgesine bağlanan PS-1 türevli peptidler, Omi/HtrA2’nin enzimatik aktivitesini
yukarı yönlü düzenleyerek apoptozisi uyarırlar (74). Maya iki hibrit deneyleri
kullanılarak yapılan bir çalışmada Omi/HtrA2’nin amyloid β-peptid (Aβ) ile
etkileştiği belirlenmiştir (75). Omi/HtrA2’nin, Aβ’nin oligomerizasyonunu
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baskıladığı ve Alzheimer hastalarında Aβ’nin hücre içi metabolizmasında, bir
şaperon işlevi gösterdiği ileri sürülmüştür (75,76).
Mitokondriyal Omi/HtrA2, mitokondri giriş kanallarında toplanarak
mitokondriyi işlevsiz hale getiren amyloid precursor protein (APP)’i
parçalar (75). Alzheimer hastalarının beyinlerinde, PS1 mutasyonu taşıyan
fibroblastlarda ve PS2 –knockout hücrelerde mitokondriyal işlevsizlik
olduğu ispatlanmıştır (77). Ayrıca Omi/HtrA2’nin, APP metabolizmasının
bir düzenleyicisi olarak endoplazmik retikulum aracılı parçalanma sürecinde
de işlev gördüğü gösterilmiştir (78). Mitokondride Omi/HtrA2’nin g-sekretaz
ile ilişkisinin olduğu ileri sürülmüştür. Omi/HtrA2 knockout fare embriyonik
fibroblastlarından izole edilmiş mitikondrilerde AICD (APP intracellular
domain) üretiminin azalmış olduğunun bulunması, HtrA2’nin g-sekretaz
aktivitesi üzerinde önemli bir rolünün olduğunu gösterir. Bu durum Alzheimer
hastalarında HtrA2’nin, g-sekretaz kompleksleri ile ilişkisinin olduğuna katkı
sağlar (79).
7.

Sonuç

HtrA serin proteazlar, hasarlı proteinlerin yapısını bozar ve böylece proteinlerin
kalitesini kontrol eder ve hücreleri çeşitli streslerin sonuçlarına karşı korur;
ayrıca spesifik protein substratlarını tanırlar ve bu şekilde birçok yolağın
düzenlenmesine katılırlar (80).
HtrA serin proteazlar, kanser ve diğer hastalıklarda potansiyel terapötik
hedeflerden biridir. HtrA’nın proteolitik aktivitesinin uyarılması kanser
terapilerinde faydalı olabilir. HtrA2, kanser ilacı geliştirmek için en iyi
hedeflerden biridir. HtrA’ların proteolitik aktivitesinde bir artış, kanser
hücrelerinin apoptoz, anoikis veya nekrozunun uyarılması veya TGF-beta
sinyalleme kaskadı modülasyonu yoluyla kanser tedavisinde faydalı olabilir;
HtrA aktivitesinin modülasyonu, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif
hastalıkların tedavisinde de yardımcı olabilir (7).
Stres koşullarında hücre ölümünü teşvik etmedeki rolü, HtrA2’nin
tümör baskılayıcı olarak işlev gördüğünü gösteren kanıtlar sunarken, HtrA2
kemoterapötik ajanlar tarafından indüklenen kanser hücresi ölümünü
uyarır.
Kanser çalışmalarından elde edilen sonuçlar, tümörlerde HtrA2
ekspresyonunun değişken olduğunu, bazı tümör tiplerinde yukarıya, bazılarında
ise aşağıya doğru düzenlendiğini göstermektedir.
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Kanserde aşağıya doğru düzenlenen proapoptotik proteinlerin ve tümör
baskılayıcıların reaktivasyonunu hedefleyen epigenetik tedaviler, kemoterapiye
direnç sorununun üstesinden gelmek veya geleneksel kemoterapötik ajanların
etkinliğini arttırmak için potansiyel bir terapötik stratejiyi temsil eder.
HtrA serin proteazlar, epigenetik mekanizmalar tarafından spesifik
kanser türlerinde değişken şekilde aşağı regüle edildiğinden, epigenetik
modülasyon için potansiyel hedefleri temsil ederler. Epigenetik tedavilerin
değerlendirilmesini içeren gelecekteki klinik araştırmalar, epigenetik tedavilerin
biyolojik yanıtını değerlendirmek için terapötik belirteçler olarak bu genlerin
epigenetik modifikasyonunu kullanmalı ve kombine epigenetik ve geleneksel
kemoterapiye tümör yanıtını tahmin etmek için prognostik potansiyellerini
değerlendirmelidir (3).
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1.

Giriş

B

eyin insülin direnci, beyinde glikoz metabolizmasının düzenlenmesinde
ve bilişsel fonksiyonların sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesinde
bozukluklara sebep olur. İnsülin reseptör ekspresyonun azalması, mevcut
insülinin reseptörlere bağlanamaması sonucu, beyin hücreleri insüline doğru
yanıt oluşturamaz. Nöroplastisite bozulur, nörotransmitter salınımı ve insüline
bağımlı fizyolojik fonksiyonlar gerçekleşemez ve nörodejeneratif bir hastalık
olan Alzheimer meydana gelir. 20.yy’ da çok fazla tercih edilen besin gruplarından
bazılarının, metabolizmadan sorumlu genlerin ifadesini etkileyen, kişiye özel
genetik varyasyon motifinde yer alan, tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNP)
allel frekansındaki popülasyon düzeyindeki farklılıklara odaklanmıştır. Farklı
etnik kökenden gelen insan topluluklarının bir arada bulunduğu toplumlarda,
aynı gıdaya ya da aynı diyete çok farklı metabolik tepkiler oluşması, kişiye özel
beslenme programını dolayısı ile nutrigenetiği gündeme getirmiştir. Alzheimer
hastalığının genetiğinde bulunan ve beyinde insülin ile yakın ilişki halinde
olduğu belirlenen APOE4 alleli taşıyıcılığının, hastalığın ortaya çıkmasında
çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve yaşam stili ile el ele hareket
ettiği, günümüzde pek çok çalışma ile desteklenmiştir. Bu bölümde, Alzheimer
hastalığının köşe taşlarından birisi olan beyin insülin metabolizması bozukları
ve nutrigenetik ile ilişkisi güncel çalışmalar ile aktarılmaya çalışılmıştır.
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2.

Beyin İnsülin Direnci

İnsülin pankreatik beta hücrelerinden salınan, periferal dokularda glikoz
metabolizmasını düzenleyen, peptid yapıda bir hormon olup, merkezi sinir
sisteminde de komplike bir role sahiptir. İnsülin, kan-beyin bariyeri noktasında
reseptör transport sistemi elemanları aracılığı ile hareket eder ve bu sistem,
inflamasyon ya da obezite gibi durumlardan etkilenir. İnsülin kan beyin
bariyerini geçerek, hipotalamusun da içinde bulunduğu pek çok beyin bölgesine
ulaşabilir (1).
Beyindeki insülinin kaynağına dair veriler halen tartışma konusudur. Bazı
çalışmalar pankreatik beta hücreleri olduğunu söylerken bazıları da beyinde
oluştuğunu savunmaktadır. Yapılan çalışmalar serebrospinal sıvıdaki insülin
seviyesi ile dolaşımda yer alan insülin seviyesinin uyumlu olduğunu göstermiştir.
Bu veriler, kan beyin bariyeri kapiller endotelyal hücreleri tarafından seçici
olarak beyine giriş yapan insülinin kaynağının büyük bir kısmının pankreas
insülini olduğunu doğrulamaktadır (2).
Beyinde, nöron ve glia hücrelerinde eksprese olan insülin reseptörleri,
hipotalamus, serebral korteks, hipokampus, amigdala, septum, olfaktori bulb
boyunca dağılım gösterir. Beyin insülini metabolik etkisini, fosfotidil inositol
3 kinaz (PI3K/Akt) ve mitojen aktive edici protein kinaz (MAPK/Ras) olmak
üzere iki ana sinyal yolağı üzerinden gösterir. İnsülin beyinde, serebral glikoz
metabolizması yanı sıra sinaptik plastisite, nörit büyümesi, nöroprotektif,
bilişsel ve hafıza ile ilgili fonksiyonların düzenlenmesi, dendrit büyümesi,
farklılaşması ve myelinizasyonunda rol oynar. Ayrıca nörotransmitter, asetilkolin,
nöroepinefrin seviyelerini düzenleyerek farklı bilişsel mekanizmaları etkiler
(2,3).
İnsülin direncinin genel tanımına benzer şekilde, beyin insülin direnci,
metabolik ve kognitif fonksiyonların düzenlenmesi için gerekli insüline, beyin
hücrelerinin yanıt oluşturamamasıdır. İnsülin reseptör ekspresyonu azalır, mevcut
insülin reseptörlere doğru bir şekilde bağlanamaz ve insülin sinyalizasyonu
başarılı olamaz. Sonuç olarak nöroplastisite bozulur, nörotransmitter salınımı
ve insüline bağımlı fizyolojik fonksiyonlar gerçekleşemez (4).
Periferal dokularda insülin direncinin tespit edilmesinde en sık başvurulan
yöntem HOMA (Homeostatic Model Assesment) testi iken, hiperinsülinemik
öglisemik klemp testi, rutinde kullanılmasa da periferal dokularda insülin
direncinin belirlenmesinde altın standart olarak kabul edilir. Bu testte,
hiperinsülinemik durumda glikoz kullanım hızı hesaplanır ve insülin direnci
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söz konusu ise, glikoz kullanım hızı düşer. Bu test uygulanırken merkezi sinir
sistemindeki (MSS) insülin miktarı da artmış olur ve MRI, EEG, MEG gibi
beyin görüntüleme teknikleri ile, insülinin beyin üzerindeki etkisi, beyin ve
periferal dokulardaki insülin hassasiyeti ilişkisi değerlendirilebilir. Ancak kronik
hiperinsülinemi ve periferal dokulardaki insülin direnci ile ilişkili faktörlerden
dolayı, klemp testi sırasında uygulanan insülinin MSS’ ne geçen miktarı azalır,
bu yüzden beyindeki insülinin etkisi tam olarak gözlemlenemez (1-5).
Erkeklerde intranasal insülin uygulanması ile insülinin dolaşım yerine
tercihen MSS’ ne taşındığı, tek bir doz uygulamanın, gıda alımı esnasında
oluşan beyin insülin sinyalleşmesinin başlatılması gibi bir etki yarattığı
belirlenmiştir. Aynı etki kadınlarda gözlemlenmemiştir. Ayrıca kronik intranasal
insülin uygulamasının yine erkeklerde, vücut ağırlığı ve adipoz dokuda kısmen
azalma sağladığı belirlenmiştir. Bu durum araştırmacılara, iştah kontrolünde
beyin insülinin düzenleyici etkisinin cinsiyet spesifik farklılıklar barındırdığını
düşündürtmüştür. Özellikle karaciğer ve adipoz dokuda alınan besinlerin
depolanması ya da yakıta dönüştürülmesi noktasında orkestra şefi olan beyin
insülininin, metabolik etkileri, enerji homeostazında çok önemli rol oynadığını
gösterir (6,7).
Sağlıksız ve aşırı yemek yeme alışkanlığı, prediyabet, tip 2 diyabet ve
insülin direncinin de eşlik etmesi ile obeziteye yol açar. Ayrıca rodentlerde ve
insanda yapılan çalışmalarda sağlıksız ve aşırı besin tüketimi sonucunda günler
içinde beyin insülin sinyalinin de bozulduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
Bu durum, beyin insülin direncinin, obezite ve metabolik sekelleri üzerinde
doğrudan rol oynadığını göstermektedir. Çeşitli yöntemlerle beyin insülin
sinyali manipüle edildiğinde, özellikle karaciğer ve adipoz dokudaki metabolik
yolaklarda, glikoz, lipit ve aminoasit metabolizmalarının da kontrol edilebildiği
gösterilmiştir (6-8).
3.

Beyin İnsülin Direnci ve Alzheimer Hastalığı

Bugün, dünya genelinde yaklaşık 50 milyon insan demansa sahiptir. Demansın
en yaygın türü ise, Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer hastalığı, ilerleyici hafıza
ve bilişsel fonksiyon kaybıdır. Alzheimer hastalığını oluşturan iki temel bulgu,
Aβ plakları ve nörofibriller yumakların birikimidir. Alzheimerlı hastaların
beyinlerinde insülin direnci gelişimi de diğer önemli bulgular arasındadır.
Alzheimerlı hastaların beyinlerinde insülin ile ilişkili 3 muhtemel patoloji
mevcuttur. Bunlardan birincisi beyine insülin transportu azalır, diğeri beyinde
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insülin seviyesi azalır ve sonuncusu ise İnsülin reseptör fonksiyonunun
azalmasıdır. Yaşlı fare beyni incelendiğinde, serebral ventrikülden insülin
infüzyonu sonucunda Akt’nin optimal olarak fosforile olduğu belirlenmiştir. Yaşlı
insanların beyinleri incelendiğinde, beyin omurilik sıvısı (BOS)/ serum insülin
seviyesinin azaldığı gözlemlenmiştir. Yapılan bir çalışmada hem beyin insülin
seviyesi hem de C-peptid seviyesinin yaşlanma süreci boyunca giderek azaldığı
ve aynı yaştaki Alzheimerlı ve sağlıklı bireyler kıyaslandığında Alzheimerda,
insülin ve C-peptid seviyesinin ve insülin reseptör konsantrasyonun daha az
olduğu belirlenmiştir (9,10).
Hücresel seviyede insülin direnci, nöroplastisite ya da nöronlarda
nörotransmitter salınımı bozulması olarak ifade edilebilir. Hem beyin hem de
periferde insülin direnci, metabolik düzenleme yeteneğinin azalması ve bilişsel
fonksiyonların gerilemesi anlamına gelir. Alzheimerlı bir beyinde, sağlıklı bir
beyine göre Tau proteini, 3 kat daha fazla fosforile durumdadır (11). İnsülin
ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) sinyalizasyonu bozulduğunda
PI3K/Akt yolağı inhibe olur ve glikojen sentaz kinaz-3 beta (GSK3-β) aktive
olur. Wnt sinyal yolağının negatif düzenleyicisi, GSK3-β artışı ile Wnt inhibe
olur ve Alzheimer patolojisinde yer alan Tau hiperfosforilasyonu gelişir.
GSK3-β, insülin direncinin sebep olduğu oksidatif stres tarafından aktif hale
getirilir. Hiperfosforilasyon Tau’ da konformasyonel değişiklik meydana getirir,
mikrotübüllere bağlanamaz, yanlış katlanan tau monomerleri aksonlar boyunca
taşınamaz, oligomerize olur, birikir ve nöronlarda agregat oluşurur. Hiperfosforile
tau’ nun intranöronal birikimi, oksidatif stres, apoptoz artışı, mitokondriyal
fonksiyonun bozulması, nekrozis gibi patolojileri beraberinde getirir. Hayvan
çalışmaları, tau proteninin beyin insülin sinyalini düzenlediğini, tau’nun
fonksiyonunu yitirmesinin insüline hippokampal yanıtı bozduğunu göstermiştir.
Tau’nun susturulduğu farelerde, enerji metabolizmasındaki deşikliklerle ilişkili
olarak, hipotalamusun olumsuz etkilendiği gösterilmiştir. Ayrıca Alzheimerda,
hiperfosforile tau taşıyan nöronlarda, insülininde oligomerleşerek, biriktiği
gözlenmiştir. Nöronlarda insülin birikimi, insülin direnci ve insülin reseptör
seviyesinin azalması, tau hiperfosforilasyonu seviyesi ile doğrudan ilişkilidir
(12,13).
MSS’ de pek çok dokuda ifade olan amiloid prekürsör protein (APP), hücre
yüzey reseptörü olup, sinaps formasyonu, nöral plastisite, antimikrobiyal aktivite
ve demir eksportunu düzenler. APP, non-amiloidojenik (plak oluşturmayan
form, %90) ve amiloidojenik (plak formu, %10) olmak üzere 2 farklı şekilde
işlenir (14). İnsülin, APP’nin amiloidojenik olmayan işlenmesini düzenler. Bu
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yüzden insülin sinyalizasyonu bozulduğunda, patolojik Aβ birikimi artar. İnsülin
ve Aβ, insülin degrade eden enzim (IDE) substratıdır. İnsülin, IDE seviyesini
arttırdığı için, insülin sinyalizasyonundaki bir hata, Aβ degredasyonunda bir
azalmaya sebep olur. İnsülin, Aβ anabolizma ve katabolizması arasındaki
dengeyi kurar dolayısı ile APP metabolizmasını düzenler. İnsülin seviyesinin
veya etkinliğinin azalması nörofibriller yumak formasyonu artar ve hücreler
oksidatif hasara uğrar. İnsülinin etkisi azaldığında, Aβ seviyesi yükselir.
İnsülin degrade eden enzimin, nörolojik ve metabolik yolaklardaki bozukluğu,
hiperinsülinemi ve Alzheimer hastalığı (AD) düşündürür. Beyinde Aβ ve
insülin seviyesini düzenleyen IDE, insülin, glukagon, kalsitonini parçalayan bir
endopeptidazdır (13). Hipokampüs nöronlarına direkt Aβ oligomer uygulaması
sonucu rodentlerde, hafıza kaybı ile sonuçlanan sinaptik fonksiyon kaybı ve
nöronal disfonksiyon gelişir (15). Primatlarda, intraserebroventriküler Aβ
uygulaması sonucu, periferal glikoz intoleransı, glikoz direnci, adipoz doku
inflamasyonu, iskelet kası hücre membranında insülin bağımlı glikoz transport
tip 4 (GLUT4) translokasyonunda problem meydana geldiği gözlenmiştir.
Diyet ile uyarılan beyin insülin direncinde, AD model bir farede, amiloid
patolojisine benzer bulgular elde edilmiştir. Ayrıca, araştırmacılar, yüksek
yağlı bir diyete bağlı metabolik stres veya inflamasyon gibi insülin direncinin
nedensel faktörlerinin, beyindeki Aβ birikiminin hızlanmasında doğrudan rol
oynayabileceği, ancak insülin sinyalleşmesinin bir rol oynamadığı sonucuna
varmışlar (13,16).
4.

Alzheimer, Beyin İnsülin Direnci ve Nutrigenetik

20.yy’ da kötü veya yetersiz beslenmeyi önleyen sağlıklı bir yaşam için gerekli
temel makro ve mikro besinler, uzmanlar tarafından belirlenmiş olup, özel
bir beslenme programı, kişisel beslenme programı, nutrigenetik, nutrisyonel
genetik gibi kavramlarla birlikte ele alınmıştır (17). Çalışmalar, çok fazla
tercih edilen besin gruplarından bazılarının, metabolizmadan sorumlu genlerin
ifadesini etkileyen, tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNP) allel frekansındaki
popülasyon düzeyindeki farklılıklara odaklanmıştır. Farklı etnik kökenden
gelen insan topluluklarının bir arada bulunduğu toplumlarda, aynı gıdaya ya
da aynı diyete çok farklı metabolik tepkiler oluşması, kişiye özel beslenme
programını dolayısı ile nutrigenetiği desteklemektedir. İlk çağlarda insanların
dünyanın dört bir yanına göç hareketleriyle, farklı iklim koşullarına ve yeni
besin kaynaklarına yanıt olarak doğal seçilim gerçekleştiği ve popülasyona ya
da bölgeye özgü genetik çeşitlilik meydana geldiği düşünülmektedir. Örneğin,
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laktozu sindirilebilme yeteneğine sahip insan sayısı, Kuzey Avrupalılar arasında,
Batı Asya ve Afrikalılara kıyasla daha fazladır. Bazı beslenme tipleri ile ilgili
genom çalışmaları (GWAS-genome wide association study) sonucunda, gen
diyet etkileşimi ve hastalıklara da sebebiyet veren pek çok genetik varyant tespit
edilmiştir. Tüm bu bulgular ışığında, kişiye önerilen besleme programının genel
geçer bir programdan ziyade, o kişinin taşıdığı ve tamamen o kişiye özel genetik
varyasyon motifine dayalı olarak yapılması gerektiği görüşünde birleşilmiştir
(18,19).
Hücre nükleusunda bulunan DNA, kromozom şeklinde organize olup,
her bir ebeveynden birer kopya olmak üzere 2 kopya taşır ve 3 milyar bazdan
oluşur. Herhangi iki kişi fenotipik olarak çok farklı olmasına rağmen, genotipik
olarak oldukça benzerdir. İki kişi arasında, fenotipik farklılığı doğuran genomik
farklılık <%1’ den daha azdır. Bu küçük farklılığı yaratan, tek baz değişiklikleri
olarak bilinen, genetik varyasyonların en basit ve en yaygın tipi tek nükleotid
polimorfizmleridir (SNP). İnsan genom projesinin sonuçlanması ile 2003
yılında, tüm genomun dizilenmesi ile, HapMap (haplotip haritası), İnsan
Genomu Çeşitlilik Paneli ve 1000 Genom Projesi gibi dünya çapında milyarlarca
kişinin genom dizisi incelenmiş ve insan genetik varyasyonlarını içeren büyük
bir platform yapılmıştır. Genetik taramada çok yaygın kullanılan DNA mikroçip
teknolojisi ile genomların karşılaştırılması sonucu yüzlerce, binlerce SNP aynı
anda tespit edilebiliyor. Genom mimarisi göz önüne alındığında, tek bir bazın
değişimi, hücrede farklı zamanlarda ifade olan ve farklı fonksiyonlara sahip
alternatif pek çok proteinin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Bir hastalığın
ortaya çıkmasında bireysel risk faktörü olabilen SNP’ ler, protein sentezi ve
fonksiyonlarını değiştirerek, vücudun ihtiyaç duyduğu besin çeşitliliği ve
metabolizmada değişikliklere sebep olabiliyor (18,20).
Nutrigenetik, belirli besinlere farklı yanıtlar oluşturulmasına sebep olan
genetik varyasyonları inceleyen nutrisyonel genomiğin bir dalıdır. Beslenme
alışkanlıkları, DNA baz dizilimi değişiklikleri, besinler ve hastalıklar ile ilişkisi,
nutrigenetiğin çalışma alanlarını oluşturur. Besinlerin, genotipi nasıl etkilediği,
hastalık ya da sağlıklı olma halinde, nasıl söz sahibi olduğu konusunda kayda
değer sayıda çalışma yapılmış olup, bu çalışmaların sonuçları kişisel beslenme
planlarını doğurmuştur (21).
Beyin dahil olmak üzere tüm vücutta yağ metabolizması ve taşınmasından
sorumlu olan Apolipoprotein E (APOE), beyinde astrositler ve glia hücreleri
tarafından sentezlenir. APOE geninin, üç allelinden birisi olan APOE4, Alzheimer
için risk faktörüdür. rs429358 ve rs7412 SNP’ lerinin her ikisini de taşıyan
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homozigot (APOE4/APOE4) kişilerde erken başlangıçlı Alzheimer meydana
gelme olasılığı 60 kat, geç başlangıçlı Alzheimer olasılığı ise 12 kat artmaktadır
(18,22). APOE4 alleli taşıyıcılığının Alzheimer hastalığına gen-çevre etkileşimi
yolu ile sebep olduğu düşünülmektedir. Batı Afrika’ da APOE4 alleli taşıyıcılığı
oranı yüksek olmasına rağmen, APOE4 alleli taşıyan Alzheimerlı vakalar
nadirdir. ABD ve Nijerya’ da yaşayan Afrika kökenli 4606 kişinin katıldığı
büyük ölçekli demans projesinde ABD’ de yaşayan Afrikalılarda AD insidansı 2
kat daha yüksek bulunmuştur. Akdeniz tipi beslenme ve hareketli yaşam biçimi,
bilişsel sağlık ile çok yakından ilişkilidir. APO4 alleli taşıyan İtalya’ da yaşayan
Güney İtalyalılar ile, ABD’ de yaşayan Güney İtalyalılar karşılaştırıldığında,
İtalya’ da yaşayanlar 95-99 yaşlarına ulaşabilirken, ABD’ de yaşayanlar için
ömür uzunluğu daha da kısalmıştır. AD teşhisinden sonra ortalama yaşam süresi
3,1-5,9 yıl olduğu göz önüne alınırsa bu çalışma daha anlamlı hale gelmektedir
(23).
İnsülin direnci ve APOE4 alleli taşıyıcılığının etkileşim gösteren bir
ilişkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Tip 2 diyabetli hastalarda AD gelişim riski
1,8 iken, APOE4 taşıyıcısı Tip 2 diyabetli hastalarda bu risk 5,5’e ulaşıyor. PET
tarama sonuçları değerlendirildiğinde, bilişsel sağlığı yerinde orta yaşlı APOE4
taşıyıcılarının, taşıyıcı olmayanlara kıyasla doza bağımlı olarak serebral glikoz
metabolizmasının bozulduğu belirlenmiştir. Bu çalışma gösteriyor ki APOE4,
beyin insülin sinyalleşmesini bozarak AD’ ye kapı aralıyor (24).
Zhao ve arkadaşları tarafından yürütülen, dönüm noktası niteliği taşıyan
bir çalışmada, APOE4 ve APOE3 transgenik farelerde, APOE4 proteininin
insülin-reseptör sinyalleşmesini bozduğu, reseptöre bağlanmada insülin ile
rekabet halinde olduğu ve insülin reseptörlerini endozomo çektiği gösterilmiştir.
APOE4’ün insülin reseptörüne, APOE3’e oranla daha yüksek affinite ile
bağlandığı ve reseptöre bağlanmada daha rekabetçi olduğu gösterilmiştir.
Çalışmada yer alan patolojik fenotipte, ileri yaş ve obeziteye sebebiyet veren
Batı tarzı beslenme gibi donelerde yer almaktadır (23,25).
5.

SONUÇ

Beyinde insülin sinyalleşmesinin bozulması ve insülin direnci gelişimi,
demansın en yaygın tipi olan, nörodejeneratif bir hastalık olan Alzheimer
hastalığına davetiye çıkarmaktadır. Beslenme alışkanlıkları, sağlıklı yaşam stili,
yeterli uyku, düzenli egzersiz, stressiz ve sosyal ilişkilerin kuvvetli olduğu bir
yaşam, Alzheimer-insülin direnci örüntüsünde çok önemli iyileştirici rollere
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sahiptir. Kişiye özel genetik varyasyon motifinde yer alan, Alzheimer hastalığı
genetiğinde başrol sahibi APOE4 alleli taşıyıcılığında, bu sağlıklı yaşam
alışkanlıklarının benimsenmesi hastalığın ortaya çıkma yaşını önemli ölçüde
geciktirmektedir. Ancak multifaktoriyel ve multigenik bir hastalık olan ve beyin
glikoz metabolizmasını bozan Alzheimer hastalığının tedavi edilmesinde çoklu
risk faktörlerinin ve ilişkilerinin aydınlatılmasında halen kat edilmesi gereken
yol çok uzundur.
…..
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irleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne göre,
iklim değişikliği “insan faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı olarak
atfedilebilen, gezegen atmosferinin bileşimini değiştiren ve benzer
zaman aralıklarında gözlemlenen doğal iklim değişkenliğine katkıda bulunan
iklimdeki değişiklik” olarak tanımlanmaktadır (1). İklim değişikliği 21.
yüzyılda insanlığın yüz yüze olduğu en büyük sağlık tehditlerinden birini
oluşturup, temiz hava, güvenli içme suyu, yeterli gıda ve güvenli barınma gibi
sağlığın çevresel ve sosyal belirleyici etmenlerini etkilemektedir. Her yıl dünya
çapında yaklaşık 40 milyar ton CO2 salınmakta olup (ormansızlaşma dahil) bu
emisyonların yaklaşık yarısı atmosferde birikerek küresel ısınmaya katkıda
357
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bulunmaktadır (2). Dünya ikliminin ısındığına dair en önemli kanıtlardan biri
olarak, 2020 yılının 1979 yılından beri ortalama küresel sıcaklığın kaydedildiği
Avrupa için en sıcak yıl olduğu gösterilmektedir (3). Bugünkü ortalama CO2
konsantrasyon seviyesinin 400 ppm olduğu, sanayi öncesi dönemde 280
ppm olan bu konsantrasyonun önümüzdeki yüzyıl sonunda 1000 ppm olması
beklenmektedir (4). Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin
verilerine göre, antropojenik aktivitelerin sanayi öncesi seviyelerin yaklaşık
1 ºC üzerinde bir küresel ısınmaya sebep olduğunu bildirmiş, küresel ısınma
mevcut oranda artmaya devam ederse, 2030 ile 2052 arasında 1.5 ºC’ye
ulaşmasının muhtemel olacağı öngörülmüştür (4). Yıllık emisyonların 2030
yılına kadar yarıya indirilmesi ve 2050’ye kadar net sıfıra ulaşmak amacıyla
gezegenin aşırı ısınmasını sağlayan sera gazı konsantrasyonunu azaltmak
için 12 Aralık 2015 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi’nin 21. Taraflar Konferansı (COP 21) sonunda Paris
Anlaşması imzalanmıştır. Buna göre, küresel ortalama sıcaklık artışının
sanayileşme öncesi döneme göre 2°C altında tutulması; ilave olarak ise bu
artışın 1.5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi
hedeflenmiştir (4). İklim değişikliği, yüksek küresel sıcaklıklara ve ısı
dalgalarına, deniz seviyesinin yükselmesine, yağış rejimlerinin değişmesine,
bitkilerin yetiştiği mevsimlerdeki değişikliklere, aşırı hava olaylarının
sıklığının veya yoğunluğunun değişmesine, kuraklığa ve bulaşıcı vektörlerin
dağılımının değişmesine yol açmaktadır (5). İklim değişikliği gibi küresel bir
çevre krizinin yanı sıra, bugün 490 milyondan fazla doğrulanmış vaka ile her
kıtayı etkileyen bir salgına uyum sağlamamız gerekmektedir (6). Bu nedenle
gelecek nesiller, son yıllarda tanık olduğumuzdan çok daha kritik durumlarla
karşı karşıya kalacaklardır. “Sürdürülebilir Kalkınma için BM 2030 Gündemi”
toplumsal, ekonomik ve çevresel kalkınmanın birbiriyle bağlantısını ortaya
koyup 2030 yılına kadar yaşanılan gezegeni koruyarak insanların sağlık,
haysiyet ve eşitlik içinde yaşamasını iyileştirmeyi hedefleyerek tüm ülkelerde
iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı ve uyum sağlama
kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır (7).
Biyotik stres (mikrobial enfeksiyon) ve abiyotik stres (çevre kirliliği) insan
sağlığına karşı önemli riskler taşımaktadır (8). Çevre kirliliği insanoğlunun
doğrudan veya dolaylı aktiviteleri sonucu çevredeki istenmeyen değişiklikler
olarak tanımlanmaktadır (9). Çevre kirliliği kuşkusuz hem gelişmekte olan
hem de gelişmiş ülkeleri ilgilendiren uzun süreli küresel problemlerdir.
Çevre kirliliği ve iklim değişikliği birçok fizyolojik sistem ve organı olumsuz
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yönde etkilemekte olup her yaştaki bireyde muhtemel perinatal bozukluklar,
solunum ve kardiyovasküler rahatsızlıklar, alerjiler, kanser ve nörolojik ve
mental bozukluklara sebep olabilmektedir (10). Bunun yanında, enfeksiyon
hastalıkları, kirlilik ve iklim değişikliği arasında bir bağlantı bulunmakta
ve bahsedilen bu durumlar birbirlerini etkileyerek yüksek sıcaklıkların
COVID-19’a yakalanma riskini azaltmada yarar sağlamaktadır (11). Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), 2030 ile 2050 yılları arasında, iklim değişikliğinin
yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve ısı stresinden dolayı yılda yaklaşık 250.000
fazladan ölüme sebep olurken sağlığa doğrudan zarar maliyetlerinin (tarım,
su ve sanitasyon gibi sağlığı belirleyen sektörlerdeki maliyetler hariç) 2030
yılına kadar yıllık ortalama 2-4 milyar ABD Doları olacağını bildirmektedir
(12). İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri yaygın ve multisistemik
olup organ sistemlerinin hepsini olmasa da birçoğunu etkilemektedir. İklim
değişikliği nedeniyle kardiyovasküler, serebrovasküler, böbrek ve solunum
yolu hastalıkları, nörodejeneratif ve mental hastalıklar, atopik ve bulaşıcı
hastalıklar, metabolik bozukluklar ve malignite gibi kronik rahatsızlıklar sürekli
artış göstermektedir. İklim değişikliğinin neden olduğu hasarlar doğum öncesi
dönemde başlayabilmekte, ölü doğumlara, doğum sonrası komplikasyonlara,
nörogelişimsel bozukluklara ve doğuştan kalp hastalıklarına neden
olabilmektedir (13). Küresel olarak, nörolojik bozukluklar, kardiyovasküler
hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedeni olarak belirtilmiş, tüm nörolojik
bozukluklardan kaynaklanan ölüm ve engelliliğe göre ayarlanmış yaşam yılları
(The disability-adjusted life year) (DALY) sayısının 1990 ile 2019 yılları
arasında ciddi artış göstererek nörolojik bozuklukların yükü artmaya devam
etmektedir (14). Küresel ısınma, nörodejeneratif bozuklukların etiyolojisine
katılmamakla birlikte bunama, Alzheimer hastalığı (AD) ve Parkinson
Hastalığı (PD) semptomlarını şiddetlendirir. Oksidatif stres, kardiyovasküler
değişiklikler ve serebrovasküler hemodinamik, eksitotoksisite, mikroglial
aktivasyon ve hücresel apoptoz, iklim değişikliğinin nörolojik bozukluklar
üzerindeki etkisinin örtüşmesinde merkezi bir rol oynar (15). Literatürdeki
birtakım çalışmalarla iklim değişikliğinin sağlığa yönelik bir dizi tehdit
oluşturduğu gösterilmiş olsa da, iklim değişikliği ve mental sorunlar arasındaki
etkileşimler ve bunların ortak nedenleri büyük ölçüde ihmal edilmiştir (1520). Bu nedenle yazdığımız kitap bölümünün amacı, iklim değişikliğinin
doğrudan ve dolaylı etkilerinin nörodejeneratif bozukluklar ve immün sistem
üzerindeki önemli etkilerini ortaya koyarak bu alanda acil eylem planlarının
oluşturulmasına zemin oluşturmaktır.
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1.

İklim değişikliği ve küresel ısınma

Dünya üzerindeki mevcut yaşamın atmosferin doğal sera etkisiyle
mümkün olduğu bilinmekte olup, su buharı, karbondioksit (CO2), metan
(CH4), diazomonoksit (N2O), perflorokarbonlar, hidroflorokarbonlar ve
sülfürheksaflorür (SF6) gibi sera gazları, Güneş ışınlarının Dünya yüzeyine
ulaşmasına olanak tanıyarak Dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığının +15 ºC’de
tutulmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, enerji, ulaşım ve üretim için fosil
yakıtların yakılması, kömür madenciliği, ormansızlaşma ve tarımsal ürünler
ve çiftlik hayvanları için doğal peyzajın bozulması gibi insan faaliyetleri
sonucu Dünya üzerinde iklim değişikliği yoluyla sera gazları tarafından
kontrol edilen doğal enerji dengesi tahrip edilir. Sonuçta, iklim sistemi
tepki vererek, böylece ortalama sıcaklık artış (küresel ısınma) veya azalış
(küresel soğuma) trendi gösterir (21-23). Şimdiye kadar küresel ısınmaya
iki ana kaynağın neden olduğu düşünülmüştür: birincisi doğal ısınmanın
farklı jeolojik dönemlerde periyodik olarak volkanik patlamalar, güneş
enerjisinin yeryüzüne ulaşması vb. gibi olaylar sonucu gerçekleşmesidir.
İkincisi ise; insan aktivitelerinin neden olduğu küresel ısınmadır (18). İklim
değişikliğinden kaynaklanan mevcut ve gelecekteki riskler dünya genelinde
değişiklik göstermekte Kuzey Afrika’da azalan su mevcudiyeti, Avrupa’da
artan sel riski, Kuzey Amerika’daki orman yangınları ve Avustralya’daki
mercan resiflerinin ağarmasını içermektedir (24). Yağış değişimi yüksek
enlemlerde artarken alçak enlemlerde azalmıştır. Dünya çapında artan frekans
ve aşırı hava olayları, ısı dalgalarının yoğunluğunun artması, kuraklıklar,
kasırgalar, tropikal fırtınalar veya seller meydana gelmektedir. Sonuçta, deniz
seviyeleri yükselmeye devam etmekte (3-4 mm/yıl önemli yerel varyasyon)
okyanuslar daha asidik hale gelmektedir. Dünya genelinde değişen hava
koşulları biyolojik sistemleri ciddi şekilde etkileyerek bazı hayvanların
neslinin tükenmesine bazı türlerinse genişlemesine neden olmaktadır (23).
Şekil 1’de iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı olarak mental sağlık
üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Doğrulanmış COVID-19 vakaları ile günlük
sıcaklıklar arasında lineer olmayan bir ilişki kaydedilmiş, sıcaklık 8 ºC’den
düşük olduğunda 1 ºC sıcaklık artışının %9 doğrulanmış COVID-19 vakası
sayısını artırdığı ortaya koyulmuştur (10).
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Şekil 1. Mental sağlık üzerine risk oluşturan iklim
değişikliğinin doğrudan ve dolaylı etkileri
2.

İklim değişikliğinin mental sağlığa etkileri

2.1. Yüksek sıcaklık değişimleri
Artan sıcaklıklar ve ısı dalgalarının etkisini karmaşıklaştıran “kentsel sıcaklık
adaları”dır. Kentsel ısı adaları, şehirleşme prosesi sonucunda, doğal toprak
alanlarının örneğin ağaçların veya bitkilerin; beton, binalar veya kaldırımlarla
yer değiştirmesidir. Bu değişiklikler, kentsel alanlardaki sıcaklıkların
birkaç derece çevredeki kırsal alanlara göre daha yüksek olduğu bir sıcaklık
gradyanı ile sonuçlanır (13). Tüm çevresel güçler arasında sıcak iklimin
organizmalar üzerinde en stresli etkiye sahip olduğu görülmektedir. Özellikle
ısı-şok proteinleri (HSP) olarak adlandırılan bir takım genetik kodlu proteinler,
organizmaları ısı stresinden korumak için milyarlarca yıl önce meydana gelmiş,
HSP 70 gibi proteinler ise kompleks organizmalarda ısı stresine yanıt olarak
dolaylı olarak yardımcı olabilecek çok işlevli aktivitelere sahiptir (25). Sinir
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sisteminde sıcak ve soğuk koşullar, somatosensör nöronlarda iyon kanalları
olarak işlev gören reseptörler tarafından algılanır. Isı hem nöroprotektif hem
de nörotoksik etkilere sahip olabilmektedir (26). Hafif ısınmanın sinir sistemi
üzerinde bir takım fizyolojik etkileri olsa da, hipertermi olarak da adlandırılan
vücut ısısının 40 °C’nin üzerine çıkması olumsuz etki oluşturabilmektedir (27).
Hipertermi, vücut ısısının 40.6–41.7 °C’ye kadar artması anlamına gelir. Bu
durum, sıcak iklim, kontrol edilemeyen enfeksiyon ve genetik bozukluklardan
kaynaklanabilir (28).
Yüksek ortam sıcaklıkları ve hastalık ile ölüm arasında güçlü bir bağ
olduğu bilinmekte, bu ilişki ilk olarak her bir gerçekte bireysel olarak maruz
kalınan dış ortamdan çok uzun mesafelerde toplanan ölçümlerle dış meteorolojik
verilerin kullanılmasına bağlıdır (29). İngiltere’de yıllık olarak sıcaklığa bağlı
yaklaşık 2000 ölüm meydana gelirken, bu durumun 2050 yılına kadar daha
sık ve farklı sıcaklık dalgalanmalara ve nüfusun yaşlanmasına bağlı 7000
kişiye kadar yükselebileceği tahmin edilmektedir (30). Ayrıca, ısı dalgaları ve
aşırı yüksek sıcaklıklar, bir dizi olumsuz toplumsal sonuç ve artan risklerle
ilişkilendirilmiş bu da zihinsel sağlığı etkileyebilmektedir (19). Daha genellersek
aşırı sıcaklıklar, acil durumlar, nöropsikiyatrik bozukluklarla ilişkili ölüm oranı
ve mental sağlık da dahil olmak üzere çeşitli nüfus düzeyindeki mental sağlık
göstergeleriyle ilişkili doz-yanıt etkilerine sahip olma eğilimindedir (16).
Küresel ısınmanın, nöronlar için tolere edilebilir sıcaklık aralıklarında bile kalıcı
ısı stresini indükleyerek nörodejeneratif bozuklukların oranını önemli ölçüde
artırabileceği varsayılmaktadır. Bu durum, apoptotik yolların indüklenmesine,
DNA hasarına ve ısıdan etkilenen proteinlerin bu hücreler içinde toplanmasına
neden olabilmekte, bu da duyarlı nöronları dejenerasyona daha fazla maruz
bırakabilmektedir (18). İklim değişikliğinin inme ve nörodejeneratif bozukluklar
üzerindeki patofizyolojik etkileri Şekil 2’de verilmiştir. Temel patofizyolojik
mekanizma küresel ısınma ve hava kirliliğiyle reaktif oksijenin ve azot türlerinin
üretilmesiyle meydana gelmektedir.
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Şekil 2. İnme ve nörodejeneratif bozukluklar üzerine
iklim değişikliğinin patofizyolojik etkileri (15).
Bunun yanında, 4 yıllık bir süre boyunca Pekin’deki üç hastanenin acil servise
kabullerinden elde edilen veriler, düşük sıcaklıkların nispeten genç bireyleri (3848 yaş) intraserebral kanamaya (ICH) yatkın hale getirdiğini, yüksek sıcaklıkların
ise daha yaşlı hasta grubunda (38-78 yaş) inme riskini artırdığını göstermiştir
(31). Fransa’da sıcak çarpması geçirmiş 83 hasta üzerinde yürütülen iki yıllık
bir takip çalışması sonucunda, hayatta kalanlar arasında (bir yıllık sağ kalımda
27 hasta), 6 hastada ciddi fonksiyonel bozulma gözlemlenirken, geri kalan 21
hasta orta ila şiddetli fonksiyonel anormallikler gösterilmiştir (32). İsveç’ten
sıcak çarpması geçiren 58 kişiyi içeren bir başka çalışmada, hayatta kalan 46
hastadan 35’inin hafif ila şiddetli nörolojik işlev bozukluğu sergilediğini ortaya
koyulmuştur (33). Ultraviyole ışıma (UV)’nın neden olduğu immünsüpresyon,
artan UV ışıma maruziyetiyle multipl skleroz (MS) gibi otoimmün hastalıklarda

364   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

hastalık aktivitesinin azalması arasındaki ilişki ortaya koyulmuştur. Yapılan bir
başka çalışmada 946 kişi incelenmiş daha yüksek enlemli ortamların ve/veya
UV ışımanın düşük olduğu durumların MS veya Klinik İzole Sendrom (CIS) ve
daha şiddetli MS ataklarına sahip olgular ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (34).
2.2. Şiddetli hava şartları
İklim değişikliği ile ilgili hava olayları akut, subakut ve kronik olarak
nitelendirilmektedir (35). Akut olaylara örnek olarak aşırı hava olayları, petrol
sızıntısı veya sel, fırtına ve kasırga gibi doğal afetler verilebilir. Subakut olaylar,
kuraklık ve iklim değişikliği ile ilgili salgınları veya hava kirliliğini içerir. Kronik
olaylar arasında ise çölleşme, ortam hava sıcaklığındaki değişiklikler ve yükselen
deniz seviyeleri yer alır. Bireyler kişisel maruziyet yoluyla afetlerden (örneğin
yaralanma, fizyolojik zarar, travmatizasyon, aynı zamanda ani topluluk kayıpları
(orman yangını, vb.) gibi) doğrudan etkilenebilmektedir. En yaygın aşırı hava
olayları ve doğal afetler sonrasında bildirilen mental sağlık bozuklukları travma
sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve depresyonun yanı sıra anksiyete, intihar ve
kötü madde kullanımına bağlı bozukluklarıdır. Şiddetli ısı olaylarının yüksek
frekanslarının sonucu olarak artan sıcaklıklar agresif ve suç işlemeye yatkınlık,
uyku bozuklukları (uyku apnesi, insomnia), depresyon ve intihar gibi mental
sağlık sorunlarıyla sonuçlanmaktadır (36). Önemli doğal afetlerden biri olan
Katrina Kasırgası’ndan sonra, hayatta kalanların %16’sı, kasırgayı takip eden 8
ay içinde mental sağlık sorunları için tedaviye başvurmuş hatta bu durum aynı
dönemde önemli ölçüde artan psikolojik belirtiler bildiren bireylerin yalnızca
üçünden birini temsil etmektedir (37). Rubonis ve Bickmann, afetler sırasında
küresel psikopatoloji oranında yaklaşık olarak %17 oranında artış bildirmiştir
(38). Ayrıca psikolojik hastalıkların afetin yaşandığı popülasyonda ilk yıl %3040 oranında etkilendiği doğrulanırken, kalıcı bir yük ile hastalığın kronik olması
beklenmektedir. Ek olarak, yakın tarihli bir çalışmada, yaklaşık iki milyon
ABD sakininden gelen mental sağlık verileri ile meteorolojik veriler (2002
ve 2012 yılları arasında) birleştirilerek iklim değişikliği ve mental hastalıklar
ilişkilendirilmiştir. Sonuçlar kötü mental sağlığın kısa süreli aşırı hava şartları,
çok yıllık ısınma ve tropikal siklonlarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (39).
2.3. Sosyal ve ekonomik bozulma
İklim değişikliğinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik bozulmaya göç örnek
olarak verilip bunun mental sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Göçmen
statüsü ve özellikle kültürel mesafe de psikotik bozukluk risklerinin artmasıyla
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ilişkilendirilmiştir (40). İklim değişikliğiyle ilgili tehditlerden kaynaklanan
daha uzun vadeli zorunlu göç, aynı zamanda daha yüksek oranda teşhis edilen
zihinsel bozukluklara ve zihinsel sağlığın kötüleşmesine neden olabilmektedir
(41). İrlanda’da sığınmacıların, genel nüfusa kıyasla, depresyon ve TSSB gibi
mental sağlık bozuklukları açısından 5-6 kat daha yüksek riske sahip olduğu
ortaya konmuştur (42).
2.4. Gıda ve su güvensizliği
İklim değişikliğinden dolayı gıda güvensizliği yaşayan kişi sayısında artış
beklenirken, 2080 yılına kadar 170 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya
kalacağı beklenmektedir (43). Tarımsal ürünlerin miktarı ve besin kalitesi,
toprak kalitesi, güneş ışını, CO2, sıcaklık ve suya ulaşılabilirliğine bağlıdır. Artan
sıcaklıklar toprak erozyonunu etkileyerek pestisitlerin akışına ve kirliliğe neden
olurlar. AB/AEA’da yılda 87.000’den fazla vaka ile Salmonella enfeksiyonları
insanlarda Campylobacter enfeksiyonlarından sonra en sık bildirilen ikinci
gastrointestinal enfeksiyon arasında yer alan gıda kaynaklı hastalıkların
önemli bir nedenini oluşturmaktadır (44). Sıcak ve nemli iklim, mikotoksin
üreten mantar küflerinin büyümesi için elverişlidir, dolayısıyla hava ve iklim
değişiklikleri gıda ve çevre kirliliğine neden olur. Fumonisin B1, lolitremler,
paspalitremler gibi bazı mikotoksinler ciddi nörotoksik etkiler sergilemektedir
ve çeşitli beyin hastalıkları bu mikotoksinlerle ilişkilendirilmiştir (45).
Dünya popülasyonunun %64’ünün 2025 yılında su stresi çeken havzalarda
yaşayacağı tahmin edilmektedir (46). Gıda güvensizliği ve dengesiz beslenme
yalnızca fiziksel sağlık sorunlarıyla bağlantılı olmayıp (anemi, vb.) mental
hastalıklarla da ilişkilidir. Gıda güvensizliği ve depresyon ilişkisinin doz-yanıt
modeliyle bağlantılı olarak, özellikle erkekler ve 65 yaşından büyük kişilerde
gıda güvensizliğinin artışına bağlı yüksek depresyon riskine sahip olduğu ortaya
koyulmuştur (47). Kuraklık ve mahsul kıtlığı ekonomik kayıplara, açlığa ve
susuzluğa yol açar; bu da açıkça sıkıntı ve çaresizliğe, yani zayıf mental sağlığa
yol açabilmektedir. Avustralya’da yapılan uzun süreli yaşanan kuraklığın mental
sağlık üzerine etkileri çalışmasında kuraklığa tepki olarak kırsalda yaşayan
kişilerde mental sıkıntıların %6.22 oranında arttığını göstermektedir. Ayrıca,
kuraklıktan etkilenen çiftçiler için artan intihar oranları da artış göstermiştir
(48,49).
Temiz su eksikliği, menstrüel hijyen için suya duyulan ihtiyaç da dahil olmak
üzere, kadınlar üzerinde önemli bir etkiyle, mental sağlığı ve duygusal refahı da
etkileyebilir (50). Su kıtlığı psikolojik sıkıntıyla ilişkilendirilmiş olup, intihar
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eğilimi, kaygı, umutsuzluk ve depresyon sorunlarıyla ilişkilidir. Suya güvensiz
veya kıt erişim maddi yoksunluk, sosyal normlar için utanç ve damgalanma
(örneğin, su için dilenmek, kendini temizleyememek) ve kirli sulardan dolayı
fiziksel sağlığa yönelik tehditlerle ilgili kalıcı endişelere sebep olmaktadır
(36). Su yoluyla bulaşan hastalıklar suyla taşınan çeşitli patojenler tarafından
meydana gelmektedir ve yoğun yağış, sel ve diğer şiddetli şartlar gibi iklim
ve meteorolojik şartlara bağlıdır. Enfeksiyonlar çoğunlukla gastrointestinaldir,
ancak patojenler beyin dahil diğer sistemleri de etkileyebilmektedir. Örneğin
amipli meningoensefalit nadir fakat Naegleria fowleri isimli bir parazitin
neden olduğu ölümcül bir beyin enfeksiyonudur ve “beyin yiyen amip” olarak
bilinmektedir. Genelde tatlı sularda yaşamalarına rağmen içme sularında da
rastlanmaktadır. Su kaynaklı bir hastalığın (WBD) bir alternatif kentsel bulaşma
yolu sıcak/aşırı sıcak ve ıslak/aşırı ıslak ile karakterize edilen aşırı hava olayları
ile tetiklenen zirvede bir etkiyle leptospirosis, son derece bulaşıcı, Leptospira
interrogans’ın neden olduğu su kaynaklı zoonozdur (44). Ayrıca, Hepatit A
virüsü görülme sıklığındaki artış, büyük ölçüde suyla ilgili aşırı hava koşullarına
bağlıdır. Ayrıca, birkaç bakteri nörolojik semptomlar üreten ve suyoluyla
bulaşan enfeksiyonlar (leptospiroz, şigelloz, kampilobakteriyoz, salmonelloz,
Escherichia coli enfeksiyonu ve Stafilococcus aureus) değişen küresel iklimden
etkilenmektedir (45).
2.5. Orman yangınları
Şiddetli orman yangınları büyük ölçekli yangınlar olup günümüzde Sibirya,
Afrika merkezinde ve Amazon’da görülmektedir. En önemli endişe iklimle
bağlantılı olmasıdır. Ormanların büyük çoğunluğunun kaybolmasıyla dünyanın
iklimi dolaylı olarak etkilenecektir. 2100 yılına kadar 4 ºC artacak sıcaklıkla
bitkiler de hayatta kalmak için yeni stratejiler bulacaktır. Şiddetli orman
yangını felaketlerinden sonra, genel mental sağlık problemleri, travma sonrası
bozukluklar, psikosomatik hastalıklar ve alkol bağımlılığı gibi problemler
görülmektedir. Yunanistan’da görülen şiddetli orman yangınlarından sonra,
somatizasyon semptomlarında artış gözlenmiş olup depresyon, aksiyete, şiddet
ve paranoyada artış meydana gelmiştir (51).
2.6. Bulaşıcı hastalıklar
Vektör kaynaklı hastalıklar (VBD’ler) esas olarak sivrisinekler gibi dış iklim
koşullarındaki değişikliklere özellikle soğukkanlı (ektotermik) oldukları için
duyarlı eklembacaklılar tarafından bulaşmaktadır. Ayrıca, sıcaklık sivrisineklerde
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patojen olgunlaşma ve replikasyon hızını etkileyerek enfeksiyon olasılığını
artırır. VBD’lerin neden olduğu salgın tehdidi olaylarının en önemli itici güçleri
doğal çevre olup bunu iklim, seyahat ve turizm izlemektedir (44). Patojenlerin
dağılımı, bunların hayvan rezervuarları ve vektörleri üzerinde doğrudan etkileri
olan iklim değişikliği, salgınların ortaya çıkmasının ana itici gücü olarak kabul
edilmektedir (16).
Hayvan rezervuarlarından kaynaklanan ve 3 yıldır ülkemizi de etkisi
altına alan Çin’in Wuhan kentinde 31 Aralık 2019’da Çin yetkilileri resmen
“yeni koronavirüs 2019”un ortaya çıktığını duyurdu (2019 yeni koronavirüs,
COVID-19). Büyük bir pandemiye neden olan COVID-19 gibi diğer bulaşıcı
hastalıkların da mental sağlık üzerindeki etkisi asla açıkça görünmemektedir.
COVID-19 pandemisi sağlık, ekonomik ve sosyal baskıların birleşimi
nedeniyle salgınların ve pandemilerin ürettiği artan zihinsel sağlık ihtiyaçlarını
vurgulamakta ve ön plana çıkarmaktadır (52). COVID-19’un şiddeti yaşla ve
kısmen kötü kentsel yapılaşma, sağlıksız gıda ortamı, hava kirliliği ve kimyasal
toksik maddeler gibi çevresel stres faktörlerine maruz kalmanın neden olduğu
akciğer, kalp, metabolik hastalıklar ve obezite gibi ek hastalıklarla güçlü bir
şekilde ilişkilidir (53,54). Mao vd.’nin yaptığı çalışmada Çin’deki üç farklı
hastaneden 214 COVID-19 hastasında %36.4’ünde nöropsikiyatrik semptomlar
ortaya koyulmuştur. En yaygın nörolojik semptomların baş dönmesi ve baş
ağrısı, tat alma bozukluğu ve anozmi, anksiyete, depresyon ve halüsinasyon gibi
belirtiler olduğu söylenmektedir (55).
2.7. Hava kirliliği
Hava kirliliği önemli bir çevre sorunu olup bu problem gelecekte iklim
değişikliği sonucu hava kalitesinin daha da kötüleşmesine bağlı olarak ciddi
boyutlara ulaşabilecektir (56). Hava kirleticileri havada dağılmış partikül ve
gaz kirleticilerden oluşmakta olup, genel olarak bu kirleticiler partikül madde
(PM), azot dioksit (NO2) kükürt dioksit (SO2) karbon monoksit (CO) ve ozon
(O3)’dur. PM, %70’i PM2,5 (<2,5 μm) olarak bilinen, <10 μm çapında havada
asılı kalan mikroskobik partiküllerdir. Doğal, biyolojik ve antropojenik olmak
üzere dış ortam hava kirliliği kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir (13). Fosil
yakıtların yakılması, çoğu hava kirleticisinin yüksek seviyelerde olmasının
temel sorumlusuyken, organik maddelerle fotokimyasal reaksiyonlar yoluyla O3
üretilir. (15). Avrupa’da 2071-2100 için erken ölüm vakalarının yanı sıra akciğer
kanseri veya konjestif kalp yetmezliği gibi hastalıkların sayısında önemli bir
artışın olacağı tahmin edilmektedir. Amerikan Akciğer Birliği’nin 2020 yılı
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baharında yayımladığı 21. Hava Durumu Raporu’na göre, şu anda Amerikalıların
%46’sının yüksek partikül madde ve artan ozon konsantrasyonundaki kötü hava
kalitesine sahip bölgelerde yaşadığını bildirmiştir (57,58). Bunun yanında,
nörodejeneratif hastalıklar hava kirliliğiyle bağlantılı olup (59), demans gibi
nörodejeneratif hastalıkların görülme sıklığında hava kirliliğine bağlı olarak
belirgin bir artış olmuştur (60).
Tablo 1. Hava kirleticilerinin kaynakları (13).
Doğal kaynaklar

Antropojenik kaynaklar

Volkanlar

Elektrik ve ısı üretimi (kömür, petrol ve doğalgazın
yanması)

Şiddetli orman yangınları
Biyoaerosoller (virüsler,
bakteriler, sporlar, küfler,
endotoksinler, proteinler
ve DNA)
Bitkilerden kaynaklanan
uçucu organik bileşikler

Endüstri
Tarım, ormanlaşma
Ulaşım
Yapılar (ısınma, yemek pişirme, vb)
Diğer, halokarbonlar (endüstriyel, ticari ve evsel
kaynaklar)

Alzheimer ile ilgili olarak, ileriye dönük grup çalışmalarına dayanan
literatürdeki çeşitli katkılar, yüksek konsantrasyonlarda partikül maddeye (hem
kaba partiküller, PM10 hem de ince partiküller, PM2.5), nitrojen oksitlere (NOx =
NO2+NO) ve troposferik ozona (O3) uzun süreli maruz kalma arasında pozitif
bir ilişki tespit etmiştir (61,62). Carey vd., NO2 ve PM2.5 kirleticilerine maruz
kalmanın Alzheimer’ın artışıyla ilişkili olduğunu (tehlike oranı NO2 ve PM2.5
için sırasıyla 41.5 μg m−3 ve 16.3 μg m−3’den büyük olduğunda 1.50 ve 1.42’dir)
belirtmiştir (63). Tayvan’da 10 yıllık bir süre boyunca yaşayan 100.000 kişiye
dayalı verilerin analizi, uzun süreli kümülatif O3 ve PM maruziyetinin AD
geliştirmek için sırasıyla %211 ve %128 risk artışı ile ilişkili olduğunu göstermiştir
(62). Ayrıca, Kanada’da yürütülen iki büyük grup çalışması 55 ile 85 yaşları
arasındaki iki milyondan fazla kişiyle yapılan çalışmalarda, demans riski ile
PM2.5 ve NO2’ye maruz kalma arasında bir ilişki kurmuş olup ana caddeye yakın
yaşayan kişilerde demans riskinin %7 daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır
(64,65). Benzer olarak, Andersson vd. yüksek seviyelerde NOx maruziyeti ile
artan demans riski arasında bir ilişki kurmuştur (66). İsveç’te yürütülen bir
başka çalışmada, 15 yıllık bir süre boyunca demans (AD ve vasküler demans)
insidansını, ortamdaki NO2 seviyeleri ile ilişkilendirmiştir. Elde edilen sonuçlar,
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daha yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalan katılımcıların, 1.43 tehlike
oranıyla demans teşhisi konma riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir
(33). Fakat hava kirleticileri ile AD arasındaki ilişkinin güçlü kanıtlarının
aksine, hava kirliliği ile PD arasındaki bağlantı tartışmalıdır. Danimarkalı 1700
Parkinson olgularından oluşan bir grupta yapılan bir çalışma, hava kirleticilerine
(esas olarak NO2) uzun süre maruz kalmanın (>20 yıl) hastalığa yakalanma
riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğuna dair kanıt sağlamıştır (67).
Deneysel modellerde hayvanların, hava kirleticilerine maruz kalınmasıyla nöroinflamatuar tepkilerin arttığını gösterilmiştir (68). Özellikle O3 ve PM2.5’a maruz
kalmak, nörovasküler hasar ve nöral proteinlere karşı otoantikor üretimiyle
ilişkilidir. İn vitro ve in vivo çalışmalar PM inhalasyonunun reaktif oksijen
türlerini arttırdığını ve beyindeki aktive edilmiş inflamatuar süreçlerin yanı sıra
amiloid beta proteini (Aβ) ve alfa-sinüklein kümeleri ile ilişkili olduğunu, kanbeyin bariyerinin bozulması ve mikroglial aktivasyonla ilişkili olduğunu açığa
çıkarmıştır (59,69). Ayrıca artmış nöroinflamatuar biyobelirteçlerin düzeyleri
yüksek hava kirliliğine maruz kalan çocukların beyinlerinde bulunmuştur (70).
Birçok farklı epidemiyolojik çalışma otizm spektrum bozukluğu (ASD)
ve hava kirliliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Popülasyon temelli
Vancouver (Kanada)’da yapılan bir grup çalışmasında, NO’ya maruziyetle (10
ppm) ASD arasında bir ilişki ortaya konulmuş olup NO2 (10 pmm) veya PM2.5
(10 µg/m3) arasında bir ilişki bulunmamıştır (71). Shanghai (Çin)’de yapılan
bir başka çalışmada Chen vd. hayatının ilk üç yılı boyunca PM1 (49 µg/m3),
PM2.5 (66 µg/m3) ve PM10 (95 µg/m3)’e maruz kalan kişilerde ASD riskinin
önemli miktarda arttığını ortaya koymuştur. Fareler ile insanlar arasındaki
beyin gelişimindeki göreceli farklar düşünüldüğünde, hamileliğin ilk üç ayında
ve doğum sonrasında hava kirliliğine maruz kalan kişilerde ASD riski oldukça
yüksektir (72). Yine Kuzey Carolina ve Kaliforniya’da yapılan çalışmalarda
hamileliğin ilk üç ayında PM’e maruz kalınmasıyla ASD arasında güçlü bir bağ
olduğu ifade edilmiştir (73).
Bunun dışında Albrecht vd. ilk kez mental sağlık ve çevresel değişimin
kesişimi olan “solastalgia” (eko-kaygı, ekolojik keder, iklim kaygısı) terimini
yani, iklim değişikliğine bağlı çevresel değişimin neden olduğu duygusal
veya varoluşsal sıkıntı terimini ortaya atmış olup bu olgu, çevresel değişim ve
yıkımla ilişkili kişisel sıkıntı olarak tanımlanmaktadır. Albrecht vd. bu terimi
ilk olarak kuraklıktan etkilenen Avustralya’daki Hunter Valley bölgesi için
kullanmıştır (74). Ekoanksiyeteye bağlı olarak birçok çeşit biyosferik endişe
için psikoterapistlerin yeni bir tedavi yöntemi olan “ekopsikoloji” doğmuştur.
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Örneğin yağmur başladığında, bazı hastalar geçmişteki yaşadıkları sel felaketiyle
evlerini kaybetmelerine karşı duydukları büyük korkudan dolayı yüksek kaygıya
sahip olmaktadır (51).
Bununla birlikte uzun süreli hava kirliliği maruziyetinde COVID-19’a
bağlı sağlık problemleri hatta ölümler gözlenmiştir. Şu anki çalışmalar partikül
maddeye maruz kalınmasıyla COVID-19’dan kaynaklı ölüm oranlarındaki
artışı ortaya koymaktadır (57). NO2, CO ve SO2 konsantrasyonlarındaki artış
doğrulanmış COVID-19 vakalarının artışıyla ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur
(75). ABD’de PM2.5 konsantrasyonundaki artış istatistiksel olarak anlamlı
miktarda günlük SARS-CoV-2 ölüm hızındaki artışla (PM2.5 seviyesindeki 1 µg/
m3’lük artış %8 COVID-19 ölüm oranıyla alakalıdır) bağlantılıdır (76). İnce
PM’den kaynaklanan hava kirliliği ve iklim değişikliğinden kaynaklanan çevresel
tahribat COVID-19 pandemisiyle bağlantılıdır. COVID-19’un kontrolü için
trafik kısıtlamasının ve bireysel karantinanın uygulandığı dünyanın en kalabalık
şehirleri olan Çin ve Hindistan’da çevre kirliliğinin azaldığı doğrulanmıştır (77).
Atmosferik kirleticilere maruz kalmak savunmasız ve bağışıklığı baskılanmış
popülasyonların COVID-19 ile daha yoğun inflamatuar yanıt ve doku hasarı
gelişimine neden olabilir (13).
3.

İklim değişikliği ve nörodejeneratif hastalıklar

Ne yazık ki iklim değişikliği her yerde bizimle. Kanıta dayalı uygulamaya değer
veren profesyoneller ve bilim insanları olarak, iklim değişikliği görmezden
gelemeyeceğimiz bir şeydir. Yeni koronavirüsün mevcut pandemisi SARSCoV-2, küresel krizlerin nasıl aniden ortaya çıkabileceğini ve halk sağlığı
üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini göstermiştir. Aşırı hava olaylarının akut
dönemleriyle noktalanan kronik bir süreç olan küresel ısınma, en az bu kadar
dikkat gerektiren sinsi bir küresel sağlık krizidir (78,79). Küresel ısınmanın
neden olduğu iklim değişikliklerinin, hava kirliliğinin ve göçün majör nörolojik
bozuklukların prevalansı, insidansı ve ciddiyeti üzerindeki etkisi önemlidir,
ancak hangisinin direkt veya dolaylı yoldan hastalıklar üzerinde etkili olduğu
ve olacağı netliğe kavuşmamıştır. Hastalığın orijini, olguların yaşadıkları
ülke, bölge ve şehirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri de sonuçları
etkilemektedir (10,20,45).
3.1. Alzheimer, Parkinson ve iklim değişikliği
Dünya genelinde insanlar, atmosferik hava, yiyecek ve sudaki sinir sistemini
etkileyebilecek “görünmez” kirleticilere ve nörotoksinlere maruz kalmaktadır.
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Çevresel nöroloji araştırmalarından elde edilen en önemli bulgulardan biri, hava
kirliliğinden ve mesleki maruziyetten kaynaklanan küçük parçacıkların beyni
olumsuz yönde etkileyebileceği, hatta potansiyel olarak Alzheimer hastalığı ve
Parkinson hastalığının gelişimiyle ilişkili olabileceğidir (15,80).
Bu kirleticilerin ve toksinlerin ortak etki mekanizmalarından bazıları
iltihaplanma/inflamasyon, oksidatif stres ve nörodejenerasyonu içermektedir.
Çocuklarda ise bu durum bilişsel gelişimde gecikmelere neden olabilir ve
otizmle de bağlantılı olabilmektedir. Çevresel kirletici ajanların insan sağlığı
üzerindeki etkileri bilinse de kesin olarak etkileri onaylanmadan kontrol altına
alınması veya gerekli tedbirlerin uygulanması henüz mümkün görünmemektedir.
Ülkemizde olmasa da dış ülkelerde çevresel nöroloji adı verilen bir araştırma
alanı dış etkenlerin insan sağlığı üzerine etkilerini araştırmaktadır (15,81).
Alzheimer hastalığı ele alındığında 7 farklı ülkeden yaklaşık 960000
olgu üzerinde yapılan bir çalışma 30°C’nin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda
olguların hastane yatış sürelerinin uzadığını ve mortalite oranının artığına dikkat
çekmiştir. Örneğin, Alzheimer olgularının çekirdek vücut sıcaklıklarında önemli
ölçüde günlük işlev bozukluğuna sahip olduğu tespit edilmiştir bu nedenle,
küresel ısınma olgusundan daha fazla etkilenebilecekleri düşünülmektedir (82).
Yüksek sıcaklıkların Parkinson hastalığının etiyolojisinde rol oynadığına dair
bir kanıt olmamasına rağmen, İspanya’da 2001 ve 2009 yılları arasında yapılan
retrospektif bir çalışmada, Parkinson hastalığı ile ilişkili hastane başvurularında
%11.47 ve diğer ülkelerde 34 ºC eşiğinin üzerindeki sıcaklıkta 1 ºC’lik bir
artışın ardından Parkinson hastalığı olan hastaların ölüm oranında %12.11’lik
bir artışın olduğu gözlemlenmiştir (83).
Parkinson olgularında da tıpkı Alzheimer da olduğu gibi yüksek sıcaklıkların
etkili olduğu, demans hastalarında bilişsel semptomları kötüleştirdiği ve
ölüm oranını artırdığı ancak Parkinson’daki mortalite ile sıcaklık arasında
bir ilişki olmadığı vurgulanmıştır. Patogenez belirsiz olmakla birlikte, frontotemporal demans ve Alzheimer hastalığı olan hastalarda dysautonomia
nedeniyle yükselen sıcaklıklara fizyolojik uyumun bozulduğu bilinmektedir ve
dehidratasyona, kardiyorespiratuar sıkıntıya ve ilaç yan etkilerine duyarlılığa
neden olabileceği düşünülmektedir. Yüksek sıcaklıklarla şiddetlenen otonom
yetmezlik, Parkinson hastalığında ortostatik hipotansiyona ve bunun sonucunda
senkop ve düşmelerden kaynaklanan travma riskine yol açabilen makul bir
komplikasyondur (15,20,84).
Alzheimer ve non Alzheimer demans olgularında göç durumu
değerlendirildiğinde Japonya’dan Brezilya’ya göç eden bireylerin (>70
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yaş) demans prevelansı Japonya’da kalanlara nazaran daha yüksek olarak
bildirmiştir. Göçünde sıcaklık gibi bu hastalıklar üzerinde bilinen bir etkisi
bulunmaktadır (85).
3.2. Epilepsi ve iklim değişikliği
Çevredeki değişikliklerden birçok farklı düzeyde etkilenen karmaşıklığı devam
eden kronik durumlu nörolojik hastalıklar mevcuttur. İklim değişikliği ve epilepsi
arasındaki ilişki hakkında mevsimsel değişim, sıcaklık, nem, termoregülasyon,
biyoritm, gen, sirkadiyen ritim, ısı ve hava gibi durumlar incelendiğinde
iklim değişikliğinin nöbet sıklığı ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Ateş, stres ve
uyku yoksunluğu (örneğin daha sık görülen aşırı hava olaylarının bir sonucu
olarak) veya vektör kaynaklı enfeksiyonlar gibi nöbet tetikleyicilerinde iklim
değişikliğinin neden olduğu artış, nöbetleri tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir,
nöbet kontrolünün bozulmasına neden olabilir ve nörolojik, serebrovasküler
etkileri etkileyebilir veya epilepside kardiyovasküler komorbiditeler ve ani
beklenmedik ölüm riskleri gelişebilmektedir (15,86). Riskler bireysel genetik
çeşitlilik ve sıcaklığa bağlı olarak da değişim gösterebilmektedir. Deneysel
epilepsi modellerinde yapılan sınırlı sayıda çalışma olsa da farklı nöbet
türlerinin mevsimsel etkilere karşı belirgin hassasiyet gösterdiği görülmektedir.
Artan vücut ısısı, ateş bağlamında olsun veya olmasın, nöbet eşiğinde ve nöbetle
ilişkili beyin hasarında kritik bir role sahiptir (87).
Sıcaklık ve nem ile epilepsi olguları ele alındığında ise 604 vaka ile
yapılan çalışmada 20°C’nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldıktan bir gün
sonra epileptik nöbet geçirme riskinin %46 daha düşük olduğunu saptanmış.
Ayrıca, epileptik nöbetler ile düşük atmosferik basınç ve yüksek nem arasında
ters bir ilişki bulunduğu da gösterilmiştir. İklim değişikliğinin epilepsi
üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için hücresel ve moleküler seviyelerde
altta yatan mekanizmaları belirlemek için nöbetler, epilepsi ve epileptogenez
için iklim kaynaklı olası değiştirilmiş riskler hakkında daha fazla veriye
ihtiyaç duyulmaktadır. (87,88). Mekanizma üzerine odaklanılmış daha fazla
veri epilepsili bireyleri iklim değişikliğinin etkilerinden korumak, nöbetleri
azaltabilmek ya da hafif atlatmak kısacası yaşam kalitesini artırabilmek için
kanıt geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
3.3. Baş ağrısı, Migren ve iklim değişikliği
Migren, dünya çapında yaygın olan kronik ve acı veren nörolojik bir hastalıktır.
Patogenezi belirsizliğini korumakla beraber, hava kirliliğinin migren patogenezi
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üzerinde rolü olabileceği düşünülmektedir ancak bu konuda sınırlı veri
bulunmaktadır (89). Amerika ve Fransa’da 7156 olgunun dahil edildiği iki
çalışmada yüksek sıcaklık ile baş ağrısı arasında bir ilişki olduğunu her 5°C’lik
artış için akut bağ ağrısı riskinin arttığı gösterilmiştir. Bu çalışmadan elde
edilen verilere göre sıcak iklimlerin ve nemin migren ataklarını artırabileceği
düşünülmektedir (85,90).
3.4. Multipl skleroz ve iklim değişikliği
Multipl skleroz (MS), genç yetişkinleri etkileyen, travmatik olmayan, otoimmün
nörodejeneratif bir hastalıktır. MS insidansı, hastalığın sosyoekonomik etkisi
ile birlikte dünya çapında artmaktadır. MS’in altında yatan neden ve bu artışın
arkasındaki mekanizmalar belirsizliğini hala korumakta, ancak karmaşık
gen-çevre etkileşimlerinin hastalığının patofizyolojisinde kesin rol oynadığı
düşünülmektedir. MS epidemiyolojisi, düşük D vitamini düzeyi, sigara kullanımı,
çocukluk çağı obezitesi, viral ve çevresel etkenlerin hastalık gelişiminde rol
oynamasının muhtemel olduğunu göstermektedir (91,92).
MS olguları üzerinde yüksek sıcaklığının etkilerinin ele alındığı 6
çalışmanın 4’ünde hastaların semptomlarının kötüleşmesiyle yüksek sıcaklık
arasında ilişki bulunmuştur. Kognitif bozukluklar, motor ve bilişsel işlevlerde
bir düşüş, yürümede zorluğun da yine artan sıcaklıklar ile ilişkili olduğu
kaydedilmiştir. Bu nedenle 6 çalışmanın sonuçlarından elde edilen verilere
göre sıcaklık ve MS olgularının semptomlarının kötüye gitmesi arasında
doğru orantılı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Uhthoff fenomeni olarak
sinir iletiminin ısı ile bloke edilmesi ve yavaşlamasının MS atakları ile ilişkili
olabileceği düşünülse de hiçbir çalışmada Uhthoff fenomeninin atak oranları,
inflamatuar mekanizmalar, nörodejenerasyon ve artan sıcaklıklar ile ilgili önemi
özel olarak ele alınmamıştır (20,85,93).
Gözlemsel olarak yapılan çalışmalarda migrasyonun ve MS sıklığı ve
morbiditesi üzerindeki etkilerine bakılmış Guimond ve ark.’nın çalışmasında
İran’dan British Columbia’ya gelen göçmenlerde MS prevalansı daha yüksek
bulunurken, Avustralya’ya yerleşen göçmenlerde Birleşik Krallık ve İrlanda’ya göre
insidansta düşüklük gözlenmiştir. Ayrıca görme bozuklukları ile MS semptomlarının
görülme sıklığı ve şiddeti üzerine de göçün etkileri dikkat çekmiştir (85).
3.5. İnme ve iklim değişikliği
Genel olarak, yapılan birçok farklı çalışmada yüksek ortam sıcaklıkları
dönemlerinde inme ile ilgili hastaneye yatış risklerinin daha yüksek olduğu
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bildirilmiştir. Ayrıca inme vakalarının mortalite durumları ile sıcaklık ilişkisi
değerlendirildiğinde yüksek sıcaklıklarda serebrovasküler mortalite oranının
yüksek olduğu belirtilmiştir (94).
İnme olgularında da tıpkı MS olgularında olduğu gibi gözlemsel olarak
yapılan çalışmalarda Hong Kong, Singapur, Tayvan, Batı Avrupa ve Kuzey
Amerika›da yaşayan göçmen popülasyonların aksine, Chinae ve Gana›da
yaşayan göçmen olmayan gruplarda inme prevalansının daha yüksek olduğunu
bildirmiştir. Barbados›tan Güney Londra›ya taşınan göçmenlerde, ön beyin
enfarktüsü, arka beyin enfarktüsü ve subaraknoid kanama gibi belirli inme alt
tipleri için artan bir insidans dahil olmak üzere daha yüksek bir felç insidansı
gözlemlenmiştir (15,95). Çoğu inme çalışması, artan ortam sıcaklıkları ile daha
yüksek hastaneye yatış ve ölüm oranları arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.
Isıya maruz kalma, hemokonsantrasyon ve hiperviskozite, bozulmuş endotelyal
fonksiyon ve kardiyak aritmi dahil hemodinamik bozukluklar ile ilişkili olabilir,
bu nedenle artan sıcaklıkların hem iskemik hem de hemorajik inme için risk
oluşturabileceği düşünülmektedir (94,95).
4.

İklim değişikliği ve immün sistem

İklim değişikliği, doğal ve insan kaynaklı sağlık stresleri ile birlikte, insan
bağışıklık sistemi ve sağlığı üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Bağışıklık
sistemi, patojenik antijenleri günlük çevremizde bulunan iyi huylu antijenlerden
ayırt etme yeteneğine sahiptir. Bir antijenin zararsız olduğu tespit edildiğinde,
vücut, bağışıklık sisteminin inflamatuar bir yanıt başlatmasını engelleme
yeteneğine sahiptir. Bu antijenlerin çoğu iyi huylu olsa da, bu değişikliğin
kapsamının bağışıklık sisteminin antijene özgü tolerans için uzun süredir devam
eden yeteneğini alt etmesi ve kısmen alerjenlere artan maruziyete bağlı olarak
artan moleküler taklit, immünolojik hastalıklarda artışla sonuçlanmaktadır
(96). Özellikle son yıllarda iklim değişikliği ve immün sistem üzerine yazılmış
literatürlerde ön plana alerjik hastalıkların çıktığı görülmektedir. Çevre kirliliği,
sıcaklık, stres, su kalitesi, kirlilik ve diğer çevresel stres etkenleri, özellikle
savunmasız popülasyonlarda hastalığa duyarlılığı artırabilir. Isınan bir iklim
ve alerjenlere artan maruziyet, antijene özgü toleransı bozarak immünolojik
hastalıkta artışa neden olabilir (97). VBD ve SARS-CoV-2 gibi ortaya çıkan
patojenler, küresel sağlık güvenliğinde büyük kesintilere neden olan salgınlara
neden olabilir. Bunların yanı sıra yetersiz beslenmenin hem doğal gelen hem de
adaptif bağışıklığı etkilediği, özellikle çocuklarda hastalığa yatkınlığı artırdığı
bilinmektedir (44).
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Araştırmacılar, farklı kuş türlerinin bağışıklık sistemleri ile yaşadıkları
çeşitli iklim koşulları arasında bağlantı bulunmuş, iklim değiştikçe bazı
kuşların üstesinden gelebilecek donanıma sahip olmadıkları hastalıklara maruz
kalabileceği gösterilmiştir. Çalışmaların devamında bilim insanları bağışıklık
sistemi tüm omurgalılarda ortak olduğu için hızlı iklim değişikliğinin tüm
canlıları da etkisi altına alabileceğini düşünmektedirler. Farklı alanlar için
yaklaşık 100 yıllık bir dönemde sıcaklık ve yağışın etkileri değerlendirildiğinde
bir türün sahip olduğu bağışıklık sistemi genlerinin çeşitliliğinin, içinde yaşadığı
iklimle ilgili olduğunu gösterilmiştir (98).
Yaşam boyunca tropikal, yağış bakımından zengin ve hareket etmeyen
alanlar, en çeşitli bağışıklık sistemi genlerine sahiptir. Bu şekilde çeşitliliğin
yüksek olması burada yaşayan türlerin daha fazla patojenle başa çıkmasına
olanak sağlamaktadır. Bilim adamları, ortalama küresel sıcaklıklardaki artışın,
sıtma ve dang humması gibi vektör kaynaklı hastalıkların da coğrafi varlığını
genişlettiğini uzun zamandır bilmektedirler ancak grip ve tüm dünyayı etkisi
altına alan COVID-19 da dahil olmak üzere solunum yolu hastalıkları ile ısınan
bir gezegen arasındaki bağlantı henüz netliğe kavuşturulamamıştır (10,44).
Ancak bazı bilim adamları, iklim değişikliğinin vücudumuzun savunması ile bu
tür patojenler arasındaki ilişkiyi değiştirebileceğinden endişe duymaktadırlar.
İklimde oluşan bu modifikasyonlar mikroorganizmaların ısınan bir dünyaya
adaptasyonunu, virüslerin ve bakterilerin konak ile etkileşime gireceklerini
ve giderek daha da zayıflayan bir immün yanıta sebebiyet verebilir. Kısacası
bu değişimlere immün sistem hazırlık yakalanmış durumda ve iklime özgü
hastalıklarla başa çıkabilmenin yollarının aranması ve gerekli tedbirlerin
alınması gerekmektedir. Yeni aşıların geliştirilmesi de dahil olmak üzere
bağışıklık sistemini desteklemek, iklim değişikliğinin olumsuz sağlık etkilerini
azaltmak için oldukça büyük bir önem arz etmektedir (97,99).
Yazılmış olan bu kitap bölümünde, iklim değişikliğinin insan vücudunu
etkileme potansiyeline sahip olduğu çeşitli yolları direkt veya indirekt olarak
gösterdik. Bu etkiyi en aza indirmek için doğal çevremizin tahribine son
vermeli, sera gazı emisyonlarını azaltmalı ve meslektaşlarımızı daha “yeşil”
davranış benimsemeye teşvik etmeliyiz. Ayrıca, şehirleşmenin artması ve
doğal ortamların yok olması ile doğaya daha az maruz kalma ve gereksiz ve
bilinçsiz antimikrobiyallerin kullanımı gibi insan uygulamalarındaki geniş
çaplı değişimlerin sonraki sağlık ve hastalık gelişimi üzerindeki etkisini de
yine yazımızda ele aldık. İklim değişikliğinin otoimmün, inflamatuar ve
özellikle nörodejeneratif hastalıklar ile bağlantısının olduğunu belirttik. Ancak
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bu bağlantıları sadece kitap bölümümüzde sadece nörodejeneratif hastalıklar
yönü ile ele aldık. Mümkün oldukça düzenli şekilde doğaya çıkmak, biyolojik
çeşitliliğe sahip çevreyi tanımanın önemini de vurgulamak istedik.
4.

Sonuç

İklim değişikliğinin etkilerinin doğal ortamın ötesine ve insan vücuduna kadar
uzandığı açıktır. Birleşmiş Milletler iklim değişikliğini 21. yüzyılın en büyük
sorunu olarak ilan etmesine ve nörolojik bozukluklar küresel olarak DALY›lerin
en büyük payını oluşturmasına rağmen, iklim değişikliğinin ve sonuçlarının
dünyadaki nörolojik uygulamaları nasıl değiştireceğini ele alan, iyi kurgu ve
tasarıma sahip veriye henüz literatürde rastlanılmamıştır. Yazmış olduğumuz bu
kitap bölümünde bu konu üzerinde hassasiyetle durulmasını, bu konu hakkında
farkındalık oluşturulmasının yeni çalışmalara da kapı açacağını düşünmekteyiz.
İklim değişikliği sadece gelecek nesiller için bir sorun değil. Artık hepimizi
etkiliyor. Hemen harekete geçmezsek, insan sağlığına etkisi şüphesiz daha da
kötüleşecektir.
Vücudumuz çevresel değişime uyum sağlama konusunda inanılmaz
bir yeteneğe sahiptir; ancak, adaptasyon nesiller alır. Sadece gezegenimizi
kurtarmak için değil, aynı zamanda kendi hayatlarımızı da kurtarmak için iklim
değişikliğini durdurmak için çalışmamız zorunludur. Küresel ısınma ile gelen
iklim farklılıklarının ve insan göçünün nörolojik hastalıklar üzerindeki etkilerinin
giderek ön plana çıkacak olması da endişe verici olarak değerlendirilmektedir.
Multidisipliner çalışmanın, bilim ve inovasyonun iklim değişikliğinin insan
sağlığı üzerindeki bazı olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceği
alternatif yollara odaklanmak, yeni aşı yaklaşımları, moleküler çalışmaların
artırılması iklim değişikliği ve sağlık üzerine yapılabilecek deneysel modellerin
tasarlanması ve uygulanması için keşifsel bilime yatırım yapmak, bağışıklık
sistemini güçlendirebilecek hastalıkları gelişmiş tedaviler ve immünoterapilerin
geliştirilmesine dönüştürmek için araştırmaları desteklemek gerektiği
düşüncesindeyiz.
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1.

GİRİŞ

A

ğrı kişiyi fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden etkileyen, karmaşık, hoş
olmayan ve kontrol altına alınması gereken bir duygudur (1-3). Ağrı,
kişinin deneyimleri, cinsiyeti, eğitimi, kültürü ve çevresi gibi birçok
davranışsal ve emosyonel faktörden etkilenmektedir (2,4-6).
Ağrı türlerinden biri de cerrahi işlemler sonrasında oluşan muhtemel
sonuçlardan biri olarak karşımıza çıkan ameliyat sonrası ağrısıdır. Ameliyat
sonrası ağrı, ‘Cerrahi travmayla başlayan doku iyileşmesi ile son bulan akut
bir ağrı’ olarak tanımlanmaktadır (5,6). Son yıllarda kronik ağrı ve tedavisine
ilişkin büyük gelişmeler yaşanmasına rağmen ameliyat sonrası ağrı yönetiminde,
hala optimizasyon sağlanamamıştır (7). Bilinçli ve somut nedenlerle yapılan
385
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cerrahi travma normal olarak kabul edilse de kardiyovasküler, pulmoner,
gastrointestinal, üriner sistem fonksiyonları ya da kas metabolizması gibi
birçok sistemin aktivitesini olumsuz etkileyerek metabolik ve nöroendokrin
fonksiyonların bozulmasına neden olmaktadır (5,8).
Ameliyat sonrası ağrıya bağlı olarak komplikasyonlar gelişebilmekte ve
ağrı kontrolü sağlanmaması ile hastanın konforu bozulmaktadır. Ameliyat sonrası
hastaların öksürük reflekslerinde baskılanma, anksiyete düzeylerinde artma ve
uyku problemleri ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca hareket aktivitesi kısıtlandığı
için solunum fonksiyon bozuklukları, atelektazi ve derin ven trombozu da
görülebilmektedir. Dolayısıyla bu durum, hastaların ameliyat sonrası iyileşme
sürelerinde uzamaya, tedavi maliyetlerinde ve mortalite oranlarında artmaya
sebep olabilmektedir (9-11).
Literatür incelendiğinde, hastaların yarısından fazlasının ameliyat sonrası
dayanılmaz ve orta derecede ağrı yaşadıkları saptanmıştır. Apfelbaum ve ark.
(2003)’nın 250 cerrahi operasyon geçirmiş hastanın incelendiği çalışmasında,
ameliyat sonrası hastaların %80’ akut ağrı yaşadığı, %86’sının orta ve dayanılmaz
derecede ağrı yaşadığı belirtilmektedir (12). Cerrahi operasyon geçiren 1490
hastanın postoperatif ağrı prevalansının araştırıldığı başka bir çalışmada,
ameliyat sonrası 0. ve 4. günlerde hastaların dayanılmaz ve orta derecede ağrı
yaşadıkları saptanmıştır (13). Hastaların ameliyat sonrası ağrı deneyimlerinin
araştırıldığı başka bir çalışmada, hastaların orta derecede ağrı yaşadığı tespit
edilmiştir (14).
Ameliyat sonrası hastada oluşan ağrının süresi ve şiddeti birçok faktörden
etkilenmektedir. Hastanın ameliyata fiziksel, psikolojik ve farmakolojik olarak
hazır olması, ameliyat bölgesinin yeri, ameliyat çeşidi ve süresi, insizyon türü
ve büyüklüğü, ameliyat sonrası bakımın kalitesi gibi faktörler ağrı ile baş
edebilmeyi etkileyebilmektedir. Bu nedenle ameliyat sonrası ağrı yönetimi;
sürekli gözlem yapılması, hasta için uygun ağrı giderme yöntemine karar
verilmesi ve ağrı değerlendirilmesinde uygun yöntemlerin kullanılmasını
gerektirmektedir (5,6).
Ameliyat sonrası ağrı yönetiminde sıklıkla farmakolojik yöntemler
kullanılmaktadır. Farmakolojik yöntemlerin yetersiz kalması veya yan etki
görülmesi durumlarında nonfarmakolojik yöntemlere de başvurulmaktadır.
Dolayısıyla farmakolojik yöntemlerle birlikte ya da tek başına uygulanabilen
nonfarmakolojik yöntemler; etkileri hemen gözlenebilen, yan etkileri
olmayan ve hastalar tarafından kolaylıkla uygulanabilen uygulamalardır.
Ameliyat sonrası nonfarmakolojik yöntemlerinin kullanımının bilinmesi, ağrı
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yönetiminde etkili hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlaması
açısından önemlidir (15).
2.

Ağrının tanımı

Ağrı, yüzyıllardır açıklanmaya çalışılan bir kavram ve evrensel bir deneyimdir
(16). Geçmişten günümüze kadar yapılan birçok ağrı tanımı mevcuttur:
·

·
·
·

·

Roper ve ark. (1996), Sadece ağrıyı yaşan kişi tarafından tanımlanan, ağrının
özelliği ve şiddetine göre değişiklik gösterebilen fizyolojik, psikolojik ve
sosyokültürel değişikliklerden etkilenebilen soyut bir kavramdır.
Kişiye özgü bir acı duygusu, olası doku hasarını gösteren zarar verici bir
uyarı ve zarardan koruyan bir yanıttır (Stearnbeach, 1968).
Kişinin kültürel ya da psikolojik faktörlerine yönelik birçok değişiklikten
kaynaklanan subjektif bir durumdur (Lawrentschuk, 2003).
Kişinin geçmiş deneyimlerinden etkilenen, vücudun belli bir bölgesinden
kaynaklı, doku harabiyetine bağlı olan/olmayan, hoş olmayan davranış
şekli ve sensoryal bir duyumdur (1).
McCaffery (1968), ‘’Hastanın söylediği her şeydir, eğer söylüyorsa
vardır.’’ (7,17).

Ameliyat sonrası ağrı, cerrahi travma sonrasında nösiseptörlerin uyarılması
ile başlayıp ve genellikle günler içinde azalması beklenen akut ağrı olarak
tanımlanmaktadır (7,10,18,19).
Ameliyat sonrası insizyon bölgesinin inflamasyonuyla doku hasarında
tekrarlayan impulslar oluşmakta ve insizyon bölgesindeki nosiseptörlerin
uyarılmasıyla ağrı daha çok tetiklenmektedir. Ayrıca cerrahi travmaya bağlı
insizyon bölgesindeki doku kanlanmasının bozulmasıyla enfeksiyon, ödem, kas
spazmı, distansiyon gibi durumlar da ağrının artışına sebep olabilmektedir (20).
3.

Ameliyat Sonrası Ağrı ve Sistemler Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Ameliyat sonrası ağrının etkin yönetilemediği durumlarda pek çok sistem de
bu durumdan etkilenmektedir. Cerrahi girişim bölgesinin diyafragmaya yakın
olması (üst batın ya da toraks ameliyatları vb.) ameliyat sonrası solunum
fonksiyonlarını daha çok etkilemektedir. Ameliyat sonrası yaşanan ağrı nedeniyle
derin solunum ve öksürük kısıtlanmakta, hastanın akciğer vital kapasitesi
azalmaktadır. Dolayısıyla bu durum hipoksi, atelektazi ve pnomoni gibi pek çok
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akciğer komplikasyonlarına zemin hazırlamaktadır. (21,22). Ayrıca sempatik
sinir sistemini aktivasyonu ile birlikte katekolamin salınımının artması, kan
basıncında yükselmeye ve miyokardın daha fazla oksijen tüketmesine neden
olmaktadır. Bu durum anjinaya, ritim bozukluklarına ve miyokard infarktüsüne
yol açabilmektedir (23). Ağrıdan dolayı oluşan stres ve sempatik sinir
sisteminin aktivasyonu sonucunda glikoz ve nitrojen dengesinde bozulmalar
meydana gelmektedir. Aynı zamanda ağrıya bağlı mobilizasyonda gecikme ve
hareketsizlik sonucunda tromboemboli riski de artmaktadır (21-24). Sempatik
sistem aktivitesindeki artış ile gastrointestinal sistem hareketlerinde yavaşlama,
konstipasyon, bulantı ve kusma görülebilmektedir (21,22). Ayrıca üretra ve
mesane hareketlerinin azalmasına bağlı idrar retansiyonu da gelişebilmektedir
(22,23).
4.

Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimi ve Ağrılı Hastada Hemşirelik Bakımı

Amerikan Sağlık Bakım Organizasyonu Akreditasyon Komitesi (JCAHO), kan
basıncı, kalp hızı, solunum sayısı ve vücut sıcaklığı gibi bulgularla beraber
ağrının da değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiş; ağrıyı ‘’beşinci yaşamsal
bulgu’’ olarak kabul etmiştir (25-27). Bu nedenle ameliyat sonrası dönemde
hemşirenin, ağrının doğasını ve hastanın ağrıya yanıtını etkileyen faktörleri,
ağrının tanılanmasını ve ağrıyı azaltan faktörleri bilmesi büyük öneme sahiptir.
Ameliyat sonrası dönemde ağrı kontrolü yapılabilmesi için öncelikle
ağrının tanılanması esastır. Ameliyat sonrası dönemde ağrının tanılanması,
ağrıya karşı verilen yanıtın kişiden kişiye farklılık göstermesinden dolayı
oldukça zor ve önemlidir. Bu nedenle ayrıntılı hasta öyküsü, hasta gözlemi ve
değerlendirilmesi (sözel ve yüz ifadesi, davranışları, aktivite durumu vb.) ağrı
tanılamasında hemşirelere yardımcı ve yol gösterici olacaktır. Ayrıca doğru
bir tanılama, hastayla empati kurması, hastanın ağrısına inanması ve hastanın
desteklenmesiyle gerçekleşir (20).
Ağrılı hastada hemşirelik bakımı oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler;
·
·
·
·
·

Hastaya bütüncül bir yaklaşımla bakım verilmelidir.
Hastanın ağrıya ilişkin inançları, korkuları tanımlanmalı ve girişimler
planlanmalıdır. Hasta yakınları da tüm süreçlere dahil edilmelidir.
Hastanın bilgi eksikliklerine yönelik eğitimler planlanmalıdır.
Ağrının kaynağı belirlenmeli ve uygun önlemler alınarak tedavisi
yapılmalıdır.
Ağrıyı artıran durumlar belirlenmeli ve giderilmelidir.
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·
·
·
·

Hastanın geçmiş deneyimleri sorgulanmalı, ağrı giderme yöntemleri
belirlenmelidir.
Nonfarmakolojik yöntemlerin kullanımı sağlanmalıdır.
Hemşire ağrı yönetiminde hasta ile iş birliği içerisinde olmalı, hastaya en
uygun ağrı yöntemini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Hemşire, ağrı yönetiminde kullanılacak olan farmakolojik/nonfarmakolojik
yöntemlerle ilgili hastayı hazırlamalıdır. Kullanılacak yöntemin ağrıya
etkisi ve nasıl uygulanacağı ile ilgili kapsamlı bilgi vermelidir (20).

4.1. Ameliyat sonrası ağrı yönetimi
Ameliyat sonrası, farmakolojik veya nonfarmakolojik yöntemlerle ağrı
yönetimi yapılabilmektedir (15,28). Farmakolojik yöntemler, medikal tedavileri
içermektedir. Nonfarmakolojik yöntemler ise, medikal tedavi dışında kalan
(hasta için kontrendike durumlar yaşanması ya da farmakolojik yöntemlere ek
olarak) yöntemleri kapsamaktadır (28,29).
4.1.1. Farmakolojik yöntemlerle ameliyat sonrası ağrı yönetimi
Günümüzde ağrı kontrolünün sağlanmasında, çoğunlukla farmakolojik
yöntemler uygulanmaktadır. Ağrının giderilmesinde, kısa sürede etkisini
göstermesi ve uygulama kolaylığı sağlaması nedeniyle en fazla analjezik tedaviler
tercih edilmektedir. Fakat analjeziklerin gereksiz ve bilinçsiz kullanılmasının
fizyolojik fonksiyonları olumsuz etkilemesi ve aşırı narkotik kullanımına bağlı
tolerans gelişmesi gibi yan etkileri olabilmektedir (3).
4.1.2. Nonfarmakolojik yöntemlerle ameliyat sonrası ağrı yönetimi
Son yıllarda ağrı kontrolünde, farmakolojik yöntemlerin etkinliğini artırmak
amacıyla ya da tek başına uygulanabilen nonfarmakolojik yöntemler
kullanılmaya başlanmıştır. Yan etkilerinin daha az olması, hastanın öz bakımını
yükseltmesi ve ekonomik olması gibi avantajları bulunmaktadır. Hastanın
ağrısının azaltılarak yaşam kalitesinin arttırılması nonfarmakolojik yöntemlerin
hedefleri arasındadır (30,31). Nonfarmakolojik yöntemler; bilişsel/ davranışsal
yöntemler, fiziksel yöntemler ve diğer yöntemler olmak üzere üç başlık altında
toplanmıştır.
4.1.2.1. Bilişsel/Davranışsal Yöntemler
Ağrının duygusal, davranışsal ve algısal boyutlarının olduğu ve aynı zamanda
kişinin ağrıya verdiği anlamlarla ilişkili olabileceği varsayılmaktadır.
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(20,32). Ağrının bilişsel yöntemlerle, duyusal ve algısal olarak azaltılması
planlanarak, kişinin ağrıya ilişkin düşünceleri belirlenmekte ve ağrıya ilişkin
olumsuz düşüncelerin pozitif düşünceler ile değiştirilmesi sağlanmaktadır
(3,32,33).
Bilişsel/ Davranışsal yöntemler gevşeme teknikleri, dikkati başka yöne
çekme, müzik ve hayal kurmadır (20,27,34).
4.1.2.1.1. Gevşeme Teknikleri
İlk olarak Jacobson tarafından tanımlanmıştır. Kademeli olarak yapılan kasları
germe ve gevşetme egzersizleri ile kas tonusu, oksijen tüketimi, kalp, solunum
hızı ve kan basıncının azaltılması ve deri direncinin arttırılması sağlanarak ağrı ve
anksiyete kontrol altına alınmaktadır. Dolayısıyla gevşeme teknikleri, hastanın
dikkatini ağrıdan uzaklaştırarak endorfin salınımına yardımcı olurken, kas
gerginliği sonucu oluşan ağrının giderilmesinde ve anksiyetenin azaltılmasında
etkili olmaktadır. Ayrıca hastanın ağrıyla baş etmesini güçlendirmektedir
(20,27,34).
4.1.2.1.2. Dikkati başka yöne çekme
Bu teknikle, dikkati ağrı algısından uzaklaştırarak ağrıya toleransı artırmak
ve ağrıya duyarlılığı azaltmak hedeflenmektedir. Ağrı üzerinde kontrol hissini
uyandırarak hastanın, hoşlandığı şeylere dikkatini vermesi sağlanmaktadır.
Konuşmak, televizyon izlemek, kitap okumak, müzik ya da şiir dinlemek,
resim yapmak, oyun oynamak, solunum egzersizi yapmak ve düş kurmak gibi
etkinlikler bu yöntem içerisinde sıralanmaktadır (20,27,32,34).
4.1.2.1.3. Müzik
Müzik terapisi uygulaması, hastanın ağrı düşüncesinden uzaklaştırmayı
hedeflemektedir. Müzik terapisi, endorfin salgılanmasını arttırarak hastanın
rahatlamasını sağlamakta ve hastanın ağrıya toleransını arttırmaktadır
(20,34).
4.1.2.1.4. Hayal Kurma
Hayal kurma, hastanın bir hayale yoğunlaşarak kendini bu hayale
yerleştirmesi olarak tanımlanabilmektedir. Hayal kurma, solunum
egzersizleri ve gevşeme teknikleri ile birlikte kullanıldığında daha da etkili
olabilmektedir (20,34).
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4.1.2.2. Fiziksel Yöntemler
Masaj, pozisyon verme, hareket kısıtlama/dinlendirme, sıcak-soğuk uygulama,
deriye mentol uygulama, terapotik dokunma ve trankutan sinir stimülasyonu
(TENS) fiziksel yöntemler arasında yer almaktadır (32,34).
4.1.2.2.1. Masaj
Wall ve Melzack tarafından 1965 yılında ortaya atılmıştır. Bu yöntem, halen
geçerliliğini sürdüren Kapı Kontrol Teorisine dayanmaktadır. Efloraj, petrisaj,
friksiyon ve tapotman gibi çeşitli masaj teknikleriyle uygulanmaktadır.
Bu teknikler kullanılarak, dolaşım ve kalbin kasılmasının arttırılması, kas
spazmının giderilmesi, kasların gevşemesi ve kişinin rahatılmasının sağlanması
hedeflenmektedir. Masajın kaslarda yarattığı gevşeme, aynı zamanda hastanın
zihinsel olarak rahatlamasına da yardımcı olmaktadır (27,34).
4.1.2.2.2. Pozisyon Verme
Yastıklar ve özel yataklar kullanılarak yapılan pozisyon verme yöntemi, kan
dolaşımını arttırmak ve kasların kasılmasını önlemek amacıyla terapotik olarak
uygulanmaktadır (20,27,32).
4.1.2.2.3. Hareket Kısıtlama/Dinlendirme
Traksiyon uygulanan hastalarda ya da kesin yatak istirahati gereken hastalarda
kullanılmaktadır. Ödem oluşumunu engelleyerek ağrının azaltılmasında etkili
olmaktadır. Tek başına kullanılması önerilmemektedir. (20,27,32).
4.1.2.2.4. Sıcak-Soğuk Uygulama
Vücudun herhangi bir bölgesine yaklaşık 40-45 C0’lik sıcaklık veren bir
maddenin/aracın uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Kuru sıcak, lokal yaş
ya da genel yaş olarak sıcak uygulama yapılabilmektedir. Sıcak uygulama
sayesinde, dokunma reseptörleri uyarılarak vazodilatasyon sağlanmakta ve
böylece uygulanan bölgeye kan akımı artmaktadır. Aynı zamanda metabolik
artıkların uzaklaştırılmasını ve endorfinlerin salınımını arttırarak kas spazmını
da gidermektedir (20,34).
Soğuk uygulama ise, kuru ve yaş soğuk uygulama şeklinde, vücudun
herhangi bir bölgesi üzerine yaklaşık 15 C0’lik soğukluk veren bir maddenin/
aracın uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Cerrahi ya da inflamasyon
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sonrası oluşan şişlik, kızarıklık, ödem ve kas gerginliğinin giderilmesinde
kullanılmaktadır. Ayrıca soğuk uygulama sıcak uygulamaya oranla ağrının
giderilmesinde daha uzun süreli bir etkiye sahiptir ve travmalardan sonra 24-48
saat içinde uygulanabilmektedir (20).
4.1.2.2.5. Deriye Mentol Uygulama
Bu yöntemde, Mentol Mentha bitkiden elde edilen ferahlık veren bir madde
kullanılmaktadır. Mentollü kremler, losyon, likit ya da jel şeklinde olabilmekte
ve lokal olarak bölgeye uygulanmaktadır. Deride serinlik, sıcaklık gibi
hisler yaratarak analjezi etkisi yapmaktadır. Ayrıca korteksi uyararak ağrı
kapısının kapanmasını sağlamakta ve endorfinlerin salınımını arttırarak ağrıyı
hafifletmektedir (20,34).
4.1.2.2.6. Terapotik Dokunma
19. yüzyıl başlarında hemşire Doleres Krieger tarafından geliştirilen bu yöntem,
vücuttaki enerji noktalarına dokunarak uygulanmaktadır. Terapötik dokunma
eğitimi alan hemşireler tarafından yapılması gerekmektedir (20,34).
4.1.2.2.7. Trankutan Sinir Stimülasyonu (TENS)
Farmakolojik yöntemlerle birlikte kullanılabilen, noninvaziv, kolay, ucuz ve
güvenilir, cilt üzerine yapıştırılabilen elektrotlarla sinir sistemine düşük voltajlı
elektrik akımı uygulanan bir tedavi yöntemidir (34).
4.1.2.3. Diğer yöntemler
4.1.2.3.1. Akupunktur
Binlerce yıl önce Çin’de ortaya çıkan, derinin belirli bölgelerine iğne batırılarak
yapılan bir tedavi yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Akupunkturun, endorfinlerin
salınımını uyardığı ileri sürülmekte, fakat ağrı giderme mekanizmasına yönelik
tartışmalar devam etmektedir (3,34,35).
4.1.2.3.2. Meditasyon
Herhangi bir ekipmana gerek olmayan meditasyon yönteminde, hastanın
rahat bir şekilde oturması sağlanarak, odaklanma ile beyine hakimiyet kurma
esasına dayanmaktadır. Meditasyon ile ağrı kontrolünde, savunma sistemi
güçlendirilmesi ve melatonin salgısının artması sağlanmaktadır (27,34).
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4.1.2.3.3. Plasebo
Daha çok psikolojik kaynaklı ağrılarda, hastaların ağrıyla başetme gücünü
arttırmak için kullanılmaktadır. Plasebonun, endojen opioid sistemlerini
uyararak ağrıyı giderdiği varsayılmaktadır (34,35).
4.1.2.3.4. Aromaterapi
Bitkilerden elde edilmiş yağların kimyasal yapısı ve enerjilerinden faydalanarak
masaj, buğu, kompres, banyo şeklinde uygulanabilen doğal bir tedavi yöntemi
olarak tanımlanmaktadır. Aromaterapide odak nokta, tedaviden ziyade
semptomatik kontrolün sağlanmasıdır (3,34,35).
1.1.2.3.5. Refleksoloji
Özel refleks noktalarına (eller, ayaklar ve kulaklar) el ile uygulanan, endokrin
bezler ve organlar ile bağlantısı olan ve vücut işlevlerinin düzenlenmesine
yardımcı olan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Refleksoloji, inaktive
olan bölgeyi uyararak ya da fazla aktive olan bölgeyi yatıştırarak vücut
sisteminin dengelenmesini hedeflemektedir. Böylece hastanın, rahatlatılması
sağlanmaktadır (35).
4.

Sonuç

Günümüzde ameliyat sonrası ağrı yönetiminde genellikle farmakolojik
yöntemler kullanılmaktadır. Farmakolojik yöntemler, kolay ulaşılabilir olması
ve hızlı etkileri sayesinde tercih edilmektedirler. Son yıllarda, farmakolojik
tedavilerle birlikte kullanıldıklarında tedavinin etkinliğini arttıran ya da
tek başına kullanıldıklarında vücudun doğal endorfin ve morfin salınımını
destekleyen nonfarmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Kapsamlı bir ağrı
tanılaması sonrası hemşire, ağrı yönetiminde hastaya uygun nonfarmakolojik
yöntemleri belirlemeli, hastaya öğretmeli ve sonuçlarını değerlendirmelidir.
Hemşirelerin ağrı yönetiminde kullanılan farmakolojik yöntemlere ek olarak
nonfarmakolojik yöntemleri de bilmesi ve uygulaması önem taşımaktadır.
Sonuç olarak ameliyat sonrası ağrı yönetiminde hemşire, ağrının
tanılanmasında, uygulanacak farmakolojik ve nonfarmakolojik ağrı
yöntemlerinin planlanıp uygulamasında, tedavi sonuçlarının izlenmesinde
ve değerlendirilmesinde aktif rol oynayabilmeli ve ağrının optimal düzeyde
kalabilmesini sağlamalı ve komplikasyonları önleyebilmelidir. Dolayısıyla
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hemşirenin ameliyat sonrası ağrı yönetimine yönelik yeterli bilgi ve beceriye
sahip olması gereklidir.
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H

erhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde küçük miktarlarda
alınsa bile organ/dokulara zarar verebiliyor veya fonksiyonları
bozabiliyorsa bu maddeye zehir denilmektedir. Akut zehirlenme,
tek bir dozda ya da kısa süre içinde tekrarlayan doza maruziyette oluşan
zehirlenmelerdir. Bazı gıda katkı maddeleri, ilaçlar, pestisidler, ağır metaller vs.
toksik olabilmektedirler. Zehirlenme vakaları acil servislerde sık karşılaşılan
takip ve erken tedavi gerektiren olgulardır. Antidotlar, vücuda girmiş olan
zehiri inaktive/antagonize ederek tedavide etkili olabilirler. Genel olarak
zehirlenmede erken müdahale ve uygun antidot kullanımı ile zehirin toksik
etkileri önlenebilmektedir. Bu çalışmada, günümüzde en sık görülen akut
zehirlenmelerden organofosfat, asetaminofen, metanol, demir, civa, etilen glikol
zehirlenmeleri ve bunların tedavisinde kullanılan antidotlar hakkında literatür
bilgiler sunulmuştur.
1.

Organofosfat zehirlenmeleri

Organik fosfosrlu insektisid zehirlenmesi olarak ta bilinmektedir. Organofosfatlar
yağda çözünen bileşikler olup dokulara hızlı yayılabilmektedir. Kan-beyin bariyerini
399
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kolaylıkla geçerek merkezi sinir sistemini etkilemektedir. Kolay ve denetimsiz
ulaşılabilmesi nedeniyle kasıtlı veya kaza eseri maruziyet bulunmaktadır. İntihar
amaçlı zehirlenmelerin yaklaşık %30’u ölümle sonuçlanabilmektedir. Alınan
bileşiğin kimyasal yapısı ve miktarının yanı sıra gecikmiş ve uygun olmayan
tedavi mortalitenin artmasına yol açabilmektedir. (1,2 )
Organik fosforlu insektisidlerle olan zehirlenmelerde miyozis, nefes
almada güçlük, göğüste sıkışma, kas seğirmesi, bradikardi, hipotansiyon,
terleme, titreme ve kasılma ( 3 ) görülmektedir. Ölümler genellikle solunum
felcinden oluşmaktadır. ( 4 )
Tedavide atropin, obidoksim/paralidoksim (PAM) ve diasetil monoksim
kullanılmaktadır (DAM). ( 5 ) Paralidoksim ve obidoksim organofosfat
zehirlenmesinin santral ekilerini düzeltmede etkisizdir. Çünkü SSS’ne girişi
engelleyen pozitif yüklü kuvaterner amonyum grupları bulunmaktadır.
Paralidoksim ve obidoksim, asetilkolinesteraz enzim reaktivasyonu yapmaktadır.
Bu sayede asetilkolinin yıkımı artırılarak muskarinik ve nikotinik reseptörler
üzerine etkisi azaltılmaktadır.
Ciddi zehirlenmelerde görülen kas ve diyafragmatik paraliz, fasikülasyon,
kas krampları gibi nikotinik bulgularda; koma, konvülsiyon gibi merkezi sinir
sistemi bulgularında; serum pseudokolinesteraz enzim seviyesi düşük çıkan
olgularda paralidoksim tercih edilmektedir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa
etkinliği o kadar yüksek olmaktadır. ( 6,7 ) Paralidoksim 20-50 mg/kg yükleme
dozunun ardından 10-20 mg/kg/saat şeklinde devamlı infüzyon şeklinde ya da
6-8 saatte bir 20-50 mg/kg infüzyon şeklinde verilebilmektedir. Obidoksim
ise 250 mg 30 dk’da yükleme ve 0.4 mg/kg/saat devamlı infüzyon olarak
verilebilmektedir.
Atropin sadece postsinaptik muskarinik asetilkolin reseptör antagonisti
görevini yaparken, nikotinik reseptörler üzerine etkili değildir. Sekresyon artışı
(kusma, ishal, terleme, idrar kaçırma), miyozis ve bronkospazm durumunda
kullanılmaktadır. Atropin ve PAM infüzyonları ayrı kollardan farklı damar
yolu ile yapılmalıdır. Erişkinlerde İV 1 mg, küçüklerde ise 0.01-0.04 mg/kg
doz ile başlanmaktadır. Atropinizasyon belirtileri oluşana kadar her 5 dakikada
bir belirtilen dozda uygulanmaktadır. Atropin tedavisinin etkinliği salgıların
ortadan kalkmasıyla anlaşılır (atropinizasyon). Trakeo-bronşial sekresyonlar
kuruyuncaya kadar atropine devam edilmektedir. Tam iyileşme sağlanana kadar
atropin dozu azaltılarak tedaviye infüzyon şeklinde verilmektedir. PAM ise
defosforilasyon ve asetilkolinesterazın aktifleştirilmesi amacıyla ilk 24-36 saat
içinde verilmesi gerekmektedir. ( 8 )
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Magnezyum sülfat, alfa 2 adrenarjik reseptör agonistleri (presinaptik
aralıktan asetilkolin salınımını ve sentezini azaltır), sodyum bikarbonat,
taze donmuş plazma gibi etkinliği net olarak açıklığa kavuşmamış ve henüz
protokollere girmemiş olan tedavi seçenekleri gündemde olmaktadır. ( 9-11
) Bunlardan magnezyumun, kalsiyum kanallarını bloke ederek presinaptik
aralıktan asetilkolin salınımını azalttığı ve bu nedenle nikotinik stimülasyona
bağlı taşikardili hastalarda ventriküler taşikardi riskini azaltmada yararlı
olabileceği düşünülmektedir. ( 12,13 ) Ayrıca GABA agonisti olan Diazepam,
entübasyon ve ventilasyonun mevcut olduğu ajite hastalara veya solunum
bozukluğu olan hastalara 10-20 mg dozunda İV olarak verilebileceği de
bildirilmektedir. ( 7,14 )
2.

Asetaminofen zehirlenmesi

Parasetamol zehirlenmesi olarak ta bilinmektedir. Dünya genelinde en yaygın
kullanılan analjezik ilaç asetaminofenin terapötik dozda güvenli olduğu
bilinmektedir. Ancak, kasıtlı veya kasıtsız aşırı dozlar, hem hayvanlarda hem de
insanlarda geniş hepatotoksisiteye ve hatta akut karaciğer yetmezliğine neden
olabilmektedir. ( 15 )
Tedavide klinik olarak onaylanmış tek ajan N-asetilsistein (NAC)’dir.
NAC, hepatik GSH’nun iyileşmesini destekleyerek etki göstermektedir. Oral
NAC tedavisi 72 saatlik bir uygulamadır. 140 mg/kg yükleme ve 70 mg/kg
idame dozunda 4 saatte bir 18 kez olacak şekilde 72 saate tamamlanmaktadır.
Ayrıca İV NAC tedavisi, 1. saatte 200 ml %5 dekstroz içine 150 mg/kg’dan
15-60 dakikada gidecek şekilde yükleme yapılmakta, 500 ml %5 dekstroz içine
50 mg/kg’dan 4 saatlik infüzyona geçilmekte ve 1000 ml %5 dekstroz içine 100
mg/kg’dan 16 saatlik infüzyon yapılmaktadır. ( 16 )
Ancak yüksek doz aşımı sonrası veya tedavide çok geç kalınması durumunda
NAC’ın etkili olamayacağı da söz konusudur. ( 17 ) Yüksek doz asetaminofen
alan hastalarda yapılan bir çalışmada ( 18 ), fomepizol (4-metilpirazol; 4MP)
kullanımının tedavideki etkinliği değerlendirilmiş ve özellikle NAC’ın standart
dozunun yeterli olmayabileceği yüksek doz aşımı olan hastalarda/NAC’ı çok geç
alan geç başvuran hastalarda kullanımının faydalı olabileceği belirtilmektedir.
Özellikle asetaminofen zehirlenmesine karşı NAC’den daha büyük bir terapötik
pencereye sahip olabildiği ifade edilmektedir.
Son zamanlarda manyetik rezonans görüntüleme kontrast maddesi olarak
kullanılan mangafodipir kökenli Kalmangafodipir’inAsetaminofen zehirlenmesinde
tedavide kullanımının karaciğer hasarını azalttığı ifade edilmektedir. (19,20)
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Kalmangafodipir’in asetaminofen doz aşımı sonrası SOD mimetik aktiviteye sahip
olduğu ve sınırlı yan etkilerle (ishal, kardiyovasküler vs.). ( 21 )
Ayrıca diyabet tedavisinde kullanılan Metformin’in asetaminofen
hepatotoksisitesine karşı yararlı etkilerinin olduğu belirtilmektedir. ( 22 )
Asetaminofen kaynaklı karaciğer hasarını azalttığı ve mitokondriyal oksidatif
stresi inhibe ettiği bildirilmektedir. ( 23 ) Azaltılmış oksidan strese sahip metformin
aracılı koruma, kronik Asetaminofen doz aşımı modelinde doğrulanmıştır. ( 24)
Bu nedenle, klinik olarak kullanılan ilaç metforminin yüksek dozlarının, ön
tedavi ve terapötik olarak kullanıldığında farelerde Asetaminofen toksisitesine
karşı koruyucu olduğu konusunda fikir birliği bulunmaktadır.
3.

Demir zehirlenmesi

Akut demir toksisitesi genellikle kazara alım ile oluşmaktadır. ( 25 ) Ayrıca
demir içeren ilaçların aşırı dozda alınmasıyla da ortaya çıkabilmektedir. Bulantı,
kusma gibi sindirim sistemi semptomları olan ve 6 saat boyunca hafif belirtisi
olan hastalar genellikle normale dönerek iyileşebilmektirler. Fakat ilk 12 saat
dikkatli olunmalıdır. Kusmuk ve dışkı koyu renktedir. Demir alımından yaklaşık
4 saat sonra alınacak olan serum örneğindeki demir düzeyi zehirlenmenin şiddeti
konusunda iyi bir göstergedir. ( 26 )
<20 mg/kg: tıbbi tedavi gerek yok
20-40 mg/kg: düşük risk, belirtiler varsa tıbbi tedavi
40-60 mg/kg: orta derecede risk; hastane bakımı ihtiyacı
>60 mg/kg: ciddi risk
>200 mg/kg: hayati risk
≥500 mg/kg: ciddi toksisite
Deferoksamin, akut veya kronik demir yükünü tedavi etmek için FDA
onaylı bir ilaçtır ve gebelikte C kategorisinde yer almaktadır. Zehirlenmelerde
serum demir konsantrasyonları tedavi için gereklidir. ( 27-32 ) Deferoksamin 50
ila 60 mg/kg/gün veya 5-15 mg/kg/s’lik standart doz olacak şekilde 24 saatlik bir
infüzyon olarak verilmektedir. Hastalar İV olarak 24 saatten fazla Deferoksamin
almamalıdır.
4.

Civa zehirlenmesi

Üç farklı (elemental, metalik, inorganik) formda bulunan civa oldukça toksik bir
çevresel metaldir. ( 33 ) Vücuda deri veya soluma yoluyla girerek akut zehirlenme
sonuçu bronşite, pulmoner ödem/fibrozis, ishal, böbrek fonksiyon bozukluğu,
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görme ve nöropsikiyatrik rahatsızlıklara yol açmaktadır. Ciddi vakalarda ölüm
solunum yetmezliği nedeniyle olmaktadır. ( 34 ) Organik civa maruziyetleri
nörolojik sekel bırakabilmektedir. ( 35 ) Yüksek dozlarda, hastalar çoğunlukla
ensefalopati, titreme gibi akut nörolojik problemler ortaya çıkmaktadır.
İnorganik ve elementer civa, İM dimerkaprol ve ardından oral meso-2,3dimerkaptosüksinik asit (DMSA) ile tedavi edilebilmektedir. Dimerkaprol için
48 saat boyunca her 4 saatte bir doz başına 5 mg/kg›dan başlar, ardından 48
saat boyunca her 6 saatte bir 2.5 mg/kg ve daha sonra 7 gün boyunca her 12
saatte bir doz başına 2.5 mg/kg›dır. Bu tedavi sonrası DMSA, 5 gün boyunca
günde üç kez, ardından 14 gün boyunca günde iki kez 10 mg/kg›lık bir dozda
takip etmektedir. Nörolojik toksisiteyi şiddetlendirebileceğinden organik
maruziyetler dimerkaprol ile tedavi edilmemelidir. Bu durumlarda sadece
DMSA uygulanmalıdır. Yüksek oranda protein bağlanması ve dağılım nedeniyle
periton diyalizi veya hemodiyalizin faydalı olup olmadığı tartışmalıdır; ancak
böbrek hasarı nedeniyle diyaliz gerekli olabilmektedir.
BAL uygulaması ile civa ve arseniğin beyne tekrar dağılım gösterdiğini
bildiren çalışmalar vardır. Bu nedenle beynin hedef olduğu başta alkil civa
zehirlenmelerinde BAL uygulamasından kaçınılmalıdır. ( 36 )
5.

Metanol zehirlenmesi

Metanol’ün kaza veya suikast amaçlı, ya da illegal olarak üretilen metanol
içeren alkollerin tüketilmesi sonrasında gelişmektedir. Organ yetmezlikleri ve
mortalite ile sonuçlanabilmektedir. ( 37 ) Kan metanol seviyesi 40 mg/dl üzeri
organ yetmezliklerine neden olurken, 80-100mg/dl üzeri dozlar öldürücü dozlar
olarak görülmektedir. ( 38 )
Spesifik bir alkol dehidrojenaz inhibitörü (ADH) olan Fomepizol, tedavide
kullanım alanı bulmuştur. Etki süresinin uzun oluşu ve kullanımının kolay
olması da avantajdır. ( 39 ) İV olarak 15 mg/kg dozunda uygulanmaktadır. 30
dakika içinde 10 mg/kg ile devam edilmektedir. Metanol seviyesi 30 mg/dl’ın
altına düşene kadar 12 saatte bir 10 mg/kg olacak şekilde dört dozluk idame
tedavisi yapılmaktadır. Fomepizol uygulamasını takiben enjeksiyon yerinde
tahriş, bulantı, baş dönmesi, taşikardi, baş ağrısı, eozinofili, ajitasyon ve nöbet
gibi yan etkileri olmasına rağmen iyi tolere edildiği bildirilmektedir. ( 40 )
6.

Etilen glikol zehirlenmesi

Şeffaf, kokusuz ve tatlımsı bir madde olması sebebiyle zehirlenmeler genellikle
kazayla alım sonucunda olmaktadır. Toksik metabolitleri glikolik asit ve
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oksalik asittir. ( 41 ) Alımdan 1-4 saat sonra plazma pik seviyesine ulaşmakta
ve tedavi edilmezse %98 ölümle sonuçlanmaktadır. ( 42,43 ) Alımının 12 saat
içinde merkezi sinir sistemi depresyonu belirtileri ortaya çıkmaktadır. Yaklaşık
24 saat sonra hiperventilasyon, taşikardi ve hipertansiyon ile karakterize
kardiyopulmoner belirtiler orta çıkmaktadır. Etilen glikol zehirlenmesi kalıcı
organ hasarına ve yüksek mortaliteye yol açabileceğinden, hızlı tanıma ve
zamana bağlı bir şekilde erken tedavi gerektirmektedir. ( 44 )
Fomepizol, bu zehirlenmenin tedavisinde kullanılmaktadır. 15 mg/kg’lık
yükleme dozu ile İV olarak, ardından dört doz için her 12 saatte bir 10 mg/
kg’lık idame dozu etilen glikol konsantrasyonu en az 62 mg/dL’nin altına
düşene kadar verilmektedir. Dört dozu tamamlamak zorunlu değildir. Dört
idame dozunun ötesinde ek doz gerekiyorsa Fomepizol her 12 saatte bir 15 mg/
kg doza yükseltilmektedir.
Fomepizol mevcut olmadığında, Etanol alkol dehidrojenazı inhibe etmek
için terapötik olarak kullanılabilmektedir. Her iki tedavinin de avantaj ve
dezavantajları bulunmaktadır. Fomepizol daha kolay dozajlanması, sarhoşluğa
neden olmaması ve alkol dehidrojenazı daha güçlü bir şekilde inhibe edebilmesi
avantajı varken oldukça pahalı olması kullanımı kısıtlamaktadır. Etanol ise
daha ucuz oluşu avantajı olsa da doğru dozun seçim zorluğu, serum etanol
konsantrasyonunun yakından izlenmesi gerekliliği ve yoğun bakım izlemesini
gerektirebilecek sarhoşluğa neden olabilme durumu gibi dezavantajları da
bulunmaktadır. ( 45 )
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1.

Giriş

A

poptozis ya da programlı hücre ölümü canlılarda gelişimin normal
komponenti olarak bilinen hücresel bir süreçtir. Bu süreç boyunca
bir takım özel sinyallere bağlı olarak apoptozise giden hücrelerde
biyokimyasal ve morfolojik olarak farklı değişiklikler söz konusudur.
Apoptozis, fetüsta normal doku gelişiminin sağlanabilmesi, organ involusyonu,
immunolojik reaksiyonlar, diferansiye hücrelerin yaşam sürelerinin sonlanması
ve erişkin doku gelişiminin sürdürülmesi gibi fizyolojik olaylar ve nörodejeneratif
hastalıklar, insüline bağlı diyabet, AIDS, otoimmun hastalıklar ve kanser gibi
patolojik durumlarda ortaya çıkar.
Radyo aktif ışınlar, yangısal sitokinler, immunoregülatör sitokinler,
oksidatif stres, redoks potansiyelinde meydana gelen değişiklikler, büyüme
faktörü ve trofik faktörlerin ortadan kalkması, mekanik stres, antioksidan enzim
yetersizliklerine bağlı reaktif oksijen radikallerinin artışı ve viral enfeksiyonlar
apoptozisi tetikleyen başlıca etmenlerdir.
Apoptoziste, aktif merkezinde sistein bulunan ve substratlarını aspartat
içeren özgül bir bölgeden kesen proteaz enzimi olan kaspazlar aktive olurlar. Bu
proteinler DNA parçalanması, nükleus parçalanması, hücre iskeleti tahribi ve
hücre parçalanması, golginin parçalanması ve fosfatidilserinin hücre yüzeyine
aktarılmasından sorumludur.
409
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Apoptoziste görev alan diğer bir protein Bcl-2 ailesidir ve bu ailenin
üyeleri proapoptotik ve antiapoptotik olmak üzere ikiye ayrılır. Bu proapoptotik
ve antiapoptotik Bcl-2 ailelesi arasındaki ilişki hücrenin programlı bir şekilde
ölümünde önemli rol oynar.
2.

Hücre Ölümü ve Yenilenmesi

Çok hücreli organizmalarda hücre ölümü ve hücre yaşamı bir denge durumundadır.
İnsan vücudu, döllenmiş yumurtanın bölünmesi ve farklılaşmasıyla oluşan
trilyonlarca hücreden meydana gelmektedir. Özellikle organ ve dokuların
gelişim ve şekillendirilmesi sırasında hücre çoğalması kadar hücrelerin ölmeleri
de önemli rol oynamaktadır (1). Bu hücre ölümlerinin, hücreler henüz oluştukları
zamanda belirlenmiş olması nedeniyle bu tip hücre ölümüne “programlı hücre
ölümü” denilmiştir (2). Apoptoz terimi (a-po-toe-sis), 1972’de Kerr, Wyllie ve
Currie tarafından bugünkü klasik bir akademik bildiride, tarif edilmiş olsa da,
morfolojik olarak farklı bir hücre ölüm şekli tanımlamak için kullanılmıştır
(3). Apoptoz terimi için bir çiçeğin petallerinin veya bir ağacın yapraklarının
düşmesini anlatan Yunanca kelimeden türetilmiştir.
Memeli hücrelerinde apoptoz sürecinde yer alan mekanizmalara ilişkin
anlayış, Nematod Caenorhabditis Elegans’ın gelişimi sırasında oluşan
programlanmış hücre ölümünün araştırılmasından kaynaklanmıştır(4). Nematod
C. Elegans 959 somatik hücreden oluşurken, insanlar 200’den fazla farklılaşmış
hücre tipini kapsayan toplamda yaklaşık 1014 hücreye sahiptirler(5).
Hücreler, toksik kimyasallara maruz kalma gibi öngörülemeyen travmatik
bir olay sonucu ölebilecekleri gibi, çok hücreli organizmalarda hücre ölümleri,
hem embriyonik gelişimde hem de erişkin dokularda önemli bir rol oynayan
normal fizyolojik işlem olan programlanmış hücre ölümü ile gerçekleşir(5).
3.

Apoptozis (Programlı Hücre Ölümü)

Programlı hücre ölümü (apoptozis), doku homeostazisinin sağlanabilmesi
için gerekli olan fizyolojik bir işlemdir ve embriyogenez, metamorfoz gibi
organizmanın gelişim dönemlerinde önemli rol oynamaktadır. Vücuttaki
yaşlanmış hücrelerin ortadan kaldırılmasında önemli olduğu gibi ovulasyon
sonrasında geride kalan follikül hücrelerinin ve emzirme sırasında oluşan
süt bezlerinin ortadan kaldırılması gibi, endokrin-bağımlı dokuların ortadan
kaldırılmasında da önemlidir (1). Programlı hücre ölümünün bir diğer iyi
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tanımlanmış örneği memeli sinir sisteminin gelişimi sırasına gözlenir. Nöronlar
gereğinden fazla üretilir ve gelişen nöronların %50’i kadarı programlı hücre
ölümü ile elimine edilir. Hayatta kalan nöronlar, hücre yaşam sinyali olan
büyüme faktörlerini salgılayarak ve nöronal hücre ölüm programını engelleyerek
kendi hedef hücreleri ile doğru bağlantılar yapması için seçilmiş olurlar (5).
Yani apoptozis dokulardaki hücre popülasyonlarını korumak, gelişme ve
yaşlanma sırasında homeostatik bir fizyolojik mekanizma olarak görülebildiği
gibi bağışıklık reaksiyonlarında veya hücreler hasar gördüğünde de savunma
mekanizması olarak görülür (6).
3.1 Programlı hücre ölümü araştırmaları
Normal gelişim sırasında hücre ölümü gerçeği 150 yıl önce fark edilmiş olsa
da(7), 1951 yılında Glucksmann’ın incelemeleri sonucu keşfedilmiştir (8). Yine
de 1980’lerin sonuna kadar bir organizmanın hücrelerinin kendilerini öldürmek
amacıyla kullandığı içsel mekanizmaları harekete geçiren fizyolojik hücre ölümü
süreçlerinin incelenmesi epey zaman almıştr (9). Başlarda hücre ölümünün
analizi morfolojik olarak yapılmıştır. Hücre ölümü ışık ve elektron mikroskobu
ile hücrenin küçülmesi, kromatin yoğunlaşması, hücrenin parçalanması ve
yutulması gibi özellikleri gösteren figürler yayınlanmıştır (10-12). Hücre ölüm
araştırmalarının ‘modern’ dönemi ve bu alana olan ilginin artması biyokimyasal
ve genetik süreçlerin tanımlanmasıyla başlamıştır, ilk önce hücre ölümü
sisteminin ilk bileşeninin tanınması, B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) ile olmuştur ve
o zamandan beri, alanın büyümesine öncülük etmiştir (9).
Başlangıçta, Bcl-2’nin Abelson murine leuikamia viral oncogene homolog
(abl) ve ‘c-myc’ gibi yer değiştirmelerle ilgili diğer onkojenlere benzeyebileceği
ve hücre proliferasyonunun hızlandırıcısı olacağı varsayılmıştır, ancak bcl-2’nin
aşırı ekspresyonu sonrası, hücre bölünmesini uyarmadığı, ancak büyüme faktörü
kaldırıldığında hücrelerin ölmesini engellediği belirlendi (13). Bu nedenle,
bu deneyler, sadece apoptoz mekanizmasının bir bileşeni olarak Bcl-2’yi
tanımlamakla kalmayıp, hücre ölümü inhibisyonunun nihayetinde insanlarda
kansere neden olabileceğini gösterdi (9).
Hücre ölümüne genetik yaklaşım, öncelikle, Caenorhabditis elegans’ın
(C.elegans) incelenmesiyle başlamıştır; bu süreçte hermafroditte oluşan 1090
somatik hücrenin 131’i gelişme sırasında fizyolojik olarak ölmüştür (14). Bu,
1976’da solucandaki hücre ölümünün tanınması (15) ve 1983’te ilk ced (anormal
hücre ölümü) mutantlarının üretilmesiyle başlamıştır (16).
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1972’de toksinler veya hormonlar nedeniyle ölen hücrelerin morfolojisinin
Glucksmann tarafından gelişimsel hücre ölümü için tanımlanan şekle
benzediğini fark eden Kerr ve meslektaşları tarafından ‘apoptoz’ terimi önerildi
(3). Morfolojiye dayanmayan fizyolojik hücre ölümününe dair ilk bulgular,
hücre ölümünün genellikle endonükleazların hızlı aktivasyonu eşliğinde
yapıldığının tanımlanması ile birlikte elde edilmiştir (17). Daha sonra, bölünmüş
DNA9’un elektroforezinden sonra görülen ‘merdivenler’, özellikle apoptoz ile
ilişkilendirilmiştir (18).
İnsan kanserlerinde en çok mutasyona uğramış gen olan tümör protein
p53’ün (p53) rollerinden birisinin apoptosise neden olduğu anlayışı (19),
p53’ün Bcl-2 tarafından bloke edilebilen mekanizma ile apoptosise neden
olduğu bulgusuyla kesinleşti (20). Bcl-2 ile ilgili bilgiler otoimmün hastalıklarla
beraber hücre ölümünün inhibisyonuna ilişkin kanıtlarda ortaya koymuştur.
Lenfositlerinde Bcl-2 eksprese edilen transgenik farelerde Bcl-2 disfonksiyonu
sistemik lupus eritematozus benzeri bir hastalığa yol açmıştır (21).
Apoptotic protease activating factor-1 (Apaf-1) ve kaspaz 9 memeli
homologlarının belirlenmesi ile (22,23), memelilerde benzer bir yolakla
çalıştığı ve sitokrom c’nin Apaf-1’i aktive edebilen bir molekül olduğu ortaya
koyuldu (24). Bir Bcl-2 ailesinin üyesi olan Bcl-x’in yapısının çözülmesi, bu
proteinlerin, mitokondriyumdan sitokrom c gibi pro-apoptotik moleküllerin
salınmasını nasıl etkilediğini ve membran gözenekleri ya da iyon kanalları gibi
davranma olasılığını artırdığını ortaya koydu (25). Hem yapısal araştırmalardan
hem de C.Elegans’daki genetikten yola çıkarak, antiapoptotik Bcl-2 familyası
üyelerinin memelilerde Bcl-2 like protein 11 (Bim) ve Noxa (Latince: Hasar)
gibi sadece BH3 içeren proteinler ile bağlanabileceğini ve antagonize olduğunu
açıkça ortaya koymuştur (26,27).
3.2 Apoptozun Morfolojisi
Apoptoz esnasında ve sonrasında ortaya çıkan apoptoza özgü morfolojik
değişiklikler, sitoplazma, nükleus ve plazma zarı gibi hücrenin kendi
organallerindeki çeşitli biyokimyasal ve fiziksel değişimler sonucunda olmaktadır
(28). Apoptoz sırasında, kromozomal DNA, nükleozomlar arasından kesilerek
parçalanır. Kromatin yoğunlaşır ve daha sonra nükleus küçük parçalar halinde
kırılır. Son olarak, hücre büzülür ve apoptotik cisimler olarak isimlendirilen,
membran ile kaplı parçacıklara ayrılır (5). Işık ve elektron mikroskoskobu
sayesinde, apoptoz sırasında ortaya çıkan çeşitli morfolojik değişiklikler
tespit edilmiştir (29). Apoptozun erken süreci sırasında, hücre büzülmesi ve
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piknoz, ışık mikroskobu ile görülebilmektedir (3). Hücrelerin daralması sonucu
hücrelerin boyutu küçülmekte, sitoplazmaları yoğunlaşmakta ve organelleri
daha sıkı dizilmektedir. Piknoz, kromatin yoğunlaşmasının bir sonucudur ve bu
apoptozun en karakteristik özelliğidir (30). (Şekil 1)
Apoptotik hücreler ve hücre fragmanları hem makrofajlar hem de komşu
hücreler tarafından etkili bir biçimde tanınır ve fagositoz ile yutulur, böylece
apoptoz ile ölen hücreler hızlıca dokulardan kaldırılır. Buna karşılık, nekroz
yoluyla ölen hücreler şişer ve patlar, hücre içerikleri hücreler arasına salınır ve
inflamasyona neden olur (5). Apoptoz olayı esnasındaki morfolojik ve fizyolojik
değişiklikler nekroz ile karşılaştırıldığında arasındaki farklılıklar bu iki hücre
ölümünün daha iyi anlaşılmasını sağlar. Programlı hücre ölümünde iç ya da
dış etkenler sonucunda hücrenin kendi aktif katılımı ile gerçekleşen ölüm söz
konusu iken, nekroz olarak adlandırılan ölüm şeklinde ise ölecek olan hücrenin
kendisinin katılımı olmaksızın, dış etkenler sonucunda gerçekleşen bir ölüm söz
konusudur (2). Nekrozda hücre içine aşırı sıvı girmesi sonucu hücreler şişerken,
programlı hücre ölümünde hücreler tam tersine küçülür. Nekrozda kromatin
yapısı hemen hemen normal hücredekine benzer görünürken programlı hücre
ölümünde kromatin çekirdek zarının çevresinde toplanır ve yoğunlaşır. Nekrotik
hücrelerde plazma zarı bütünlüğünü kaybeder ve hücre içeriği dışarı çıkarak
enflamasyona neden olur (31,32).
Programlı hücre ölümü bunlar dışında da genetik olarak kontrol edilmesi,
enerji bağımlı olması ve durdurulabilme/geri döndürülebilme potansiyeli
gibi yönleriyle nekrozdan moleküler farklılıklar göstermektedir (31). Ayrıca
apoptotik hücrelerin ortadan kaldırılmasına hücre yüzeyi üzerinde bulunan
“Beni ye” sinyalleri aracılık eder. Bu sinyaller normalde plazma zarının iç
tarafında yer alan fosfatidilserinler tarafından oluşturulur. Apoptoz sırasında,
fosfatidilserin hücre yüzeyine çıkar ve fagositik hücrelerdeki özel reseptörler
tarafından tanınır (5).
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Şekil 3.1: Şekil 1A, fare ekzokrin pankreas bölümü. Yoğunlaşmış sitoplazma,
büzülen apoptotik hücreler, piknotik ve parçalanmış çekirdekler. Şekil 1B, fare
miyokart kesiti. Yoğunlaşmış sitoplazma, kromatin ve parçalanmış çekirdekler
içeren apoptotik hücreler ile makrofajlar tarafından sindirilmiş apoptotik
cisimcikler (Howden ve ark., 2004). Şekil 1C, rat normal timus dokusu. Şekil
1D, rat timus kesiti. Piknotik ve parçalanmış çekirdekler içeren lenfositler ve
apoptotik cisimciklerle dolu makrofajlar. (30).
3.3 Apoptozun Mekanizmasında Rol Oynayan Başlıca Faktörler
3.3.1.

Bcl-2 Ailesi

BCL-2 protein ailesi, programlı hücre ölümü yolunda apoptozun kritik bir hücre
içi kontrol noktasını oluşturur. Bu ailenin kurucusu olan Bcl2 ilk kez B hücreli
foliküler lenfomada saptandı (33-35).
BCL-2’nin, daha önce çalışılan onkogenlerden farklı olarak çoğalmayı
teşvik etmek yerine programlanmış hücre ölümünü önlemede işlev gördüğü
keşfi, yeni bir onkogen sınıfı oluşturmuştur (13,36-38).
Bcl-2 ailesi üyeleri 2 sınıfa ayrışmıştır (Şekil 3). 1. Sınıf apoptozisi
inhibe eden grup olarak adlandırılır ve üyeleri BCL-2, B cell lymphoma extralarge (BCL-XL), Bcl2 like protein-2 (BCL-W), Induced myeloid leuikama
cell differentiation protein 1 (MCL1) ve Bcl2 releated protein A1 (A1) iken,
2. Grup apoptozisi teşvik eder ve iki alt gruba ayrılır. İlkinde BH1, BH2 ve
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BH3’ü içeren Bcl-2 associated X protein (BAX), Bcl-2 homologous antagonist
killer (BAK), Bcl-2 releated ovarian killer (BOK) ve B-cell lymphoma extra
small (BCL-XS) vardır. İkincisinde ise sadece-BH3 proteinlerini içeren Bcl-2
associated agonist of cell death (BAD), Bcl-2 interacting killer (BIK), BH3
interacting domain death agonist (BID), Activator of apoptosis Harakiri (HrK),
BIM, Bcl-2 modifying factor (BMF), NOXA ve p53 upregulated modulator of
apoptosis (PUMA) vardır (39).
Pro-apoptotik aile üyelerinden BAX ve BAK mitokondrial membran
geçirgenliğinin permeabilizasyonu (OMM) ve kaspaz aktivasyonuna yol açan
apoptojenik moleküllerin (sitokrom-c ve DIABLO (SMAC) gibi) salınımı için
çok önemlidir (39). Örneğin BCL-2 ve BCL-XL anti-apoptotik aile üyeleri
BAX ve BAK’ı inhibe eder. Son çalışmalarda sadece-BH3 içeren proteinlerin
BAX ve BAK’ı direk bağlanmak süretiyle ve BCL-2 ile diğer anti-apoptotik
aile üyelerinin inhibisyonu aracılığıyla baskıladığını göstermektedir (40). Bunu
aksine, karşıt bir model ise bazı sadece-BH3 proteinleri (özellikle BIM, tBID
ve PuMA) tarafından BAX ve BAK’ın doğrudan harekete geçirildiğini öne
sürmektedir (41).

Şekil 3.2. Bcl-2 ailesi ve içerdikleri ‘BH’ alanına göre sınıflandırması. Üstteki beş
protein (BCL-2, BCL-XL, BCL-W, A1 ve MCL1) genellikle anti-apoptotiktir.
Gölgeli bölgedeki üç protein henüz tam olarak kategorize edilememiştir. Alttaki
12 protein pro-apoptotik olarak kabul edilir. (39)
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3.3.1.1. Bcl-2 Ailesi üyeleri protein aktivasyonu
Sadece-BH3 proteinler pro-apoptotiktir ve çeşitli hücresel süreçlerden
kaynaklanan apoptotik sinyallere ait başlangıç sensörleri olarak işlev görür.
BH3’e bağlı protein ekspresyonu, transkripsiyon faktörleri tarafından
indüklenebilir.
Örneğin, NOXA ve PuMA, DNA hasarına yanıt olarak p53 tümör süpresörü
tarafından indüklenirken (27,42,43), BIM, büyüme faktörü yokluğuna yanıt
olarak O forkhead box transkripsiyon faktörü-3A (FOXO3A) ve kopyalama
faktörleri tarafından indüklenmektedir (44). Endoplazmik retikulum (ER)
stresine yanıt olarak CCAAT enhancer binding protein alpha (CeBPa) veya
CeBP homolog protein (CHOP) transkripsiyon faktörleri tarafından inhibe
edilmektedir (45).
BH3’e bağlı proteinler translasyon sonrası aktive edilebilir; BAD,
büyüme faktörü yoksunluğuna yanıt olarak fosforilasyon kaybıyla (46), BID,
kaspaz-8 aracılı proteoliz ile (47,48), BIM, dynein motor kompleksinin serbest
bırakılmasıyla (49) veya extracellular signal–regulated kinases (ERKs) aracılı
fosforilasyon kaybıyla (50,51), BMF, aktin-miyozin motor komplekslerinden
salınma ile (52) ve BIK protein sentezinin inhibisyonuna yanıt olarak bilinmeyen
bir mekanizma tarafından etkinleştirilmektedir (53).
Anti-apoptotik BCL-2 familyası proteinlerinin ekspresyon düzeylerinin
ayarlanması hücrelerin apoptozisi ile ilgili başka bir yöntemdir. Örneğin, hücre
sağ kalımını artırmak için “janus kinaz sinyal transdüseri ve transkripsiyon
aktivatörü” (JAK-STAT) yolağı vasıtasıyla büyüme faktörleri tarafından
transkripsiyonel olarak BCL-XL indüklenebilmektedir (54).
Pro-apoptotik proteinler BAX ve BAK’ın ekspresyon seviyelerindeki
değişimler apoptozisin ayarlanmasında daha az etkindir. Çünkü bu
proteinler hemen hemen belli düzeylerde sentezlenmektedir. BAX ve BAK
öncelikle BCL-2 ailesinin diğer üyeleri tarafından post-translasyonel olarak
düzenlenir.(39)
3.3.1.2 Subselüler lokalizasyon dinamiği
Anti-apoptotik BCL-2 proteini, sitozol içerisindeki birçok amino asitle birlikte
ER, çekirdek zarı ve mitokondriyal dış membranda hidrofobik C-terminali
içeren bir membranla bulunmaktadır (55,56). Bu subselüler lokalize olan
BCL-2, apoptozu bloke edebilmesine rağmen, BCL-2’nin ER ve çekirdek zarı
üzerindeki işlevleri mitokondrideki işlevlerden daha az belirgindir (57,58).
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BCL-2’nin aksine, BAX çoğunlukla sitozoliktir ve BH3 bağlama cebindeki
hidrofobik C-terminal membran bağlantısını, mitokondriyal dış membrana
hafifçe bağlanmış küçük bir fraksiyonla birleştirir.(59) BAX’ın, herhangi bir
anti-apoptotik BCL-2 familyası üyelerine bağlı olmaktan ziyade, hücrelerin
sitozolünde bir monomer olarak varolduğu görülmektedir.(60)
3.3.1.3 Mitokondriyumdaki değişiklikler - sitokrom C’nin indüklenmesi ve
serbest bırakılması
Mitokondriyal dış membran BAX’ın translokasyona uğradığı ve BAK’ın
konformasyonel değişikliğe uğradığı zaman proteinlere geçirgen hale gelir.
Sitokrom c, direct inhibitor of apoptosis binding protein with low PI (DIABLO),
adenilat kinaz, high temperature requirement serine protease A1 (HtrA2),
apoptosis inducing factor (AIF), endonükleaz G ve OPA1’in parçalanmış bir
biçimi (mitokondrial dynamin benzeri bir GTPaz) mitokondriyal intermembran
boşluktan apoptozise giren hücrelerin sitozolüne salınır (61-64).
3.3.1.4 Bcl-2 Proteinlerinin Fizyolojik Rolü
3.3.1.4.1 Anti-Apoptotik Bcl-2 Proteinleri
MCL1 ve BCL-XL, normal embriyogenez için gereklidir. Mcl1 - / - embriyolar,
blastosist evredeki implantasyondan önce ölürler (65) ve Bcl-X - / - fareler
eritropoez ve nöronal gelişimde ciddi kusurlar nedeniyle 13.5 güne kadar hayatta
kalabilmektedirler (66). Buna karşılık, BCL-2 eksik fareler doğumda hayatta
kalmasına rağmen, immün sistemi, kıl folikülleri ve renal epitel hücrelerindeki
kusurlar nedeniyle 4-8 haftalık dönemlerde polikistik böbrek hastalığına yenik
düşmektedirler (67,68) (Tablo 1).
Bcl-W’den yoksun erkek fareler, bozuk spermatogenezis nedeniyle
kısırdır, ancak hem dişiler hem de erkekler gelişimsel olarak normaldirler
(69).
3.3.1.4.2 Pro-Apoptotik Bcl-2 proteinleri
BAX’tan yoksun fareler yaşayabilir ve dişiler fertildir, ancak hem erkek hem
de dişilerde hafif derecede nöron büyümesi ve hafif lenfoid hiperplazi vardır
ve erkekler sperm hücresi farklılaşmasında ciddi bir kusura sahiptir ve bu da
kısırlığa neden olur (70).
BAX/BAK’dan yoksun farelerden alınan hücrelerle yapılan in vitro
deneyler, BAX ve BAK’ın çoğu stres kaynaklı apoptoz formları için gerekli
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olduğunu (71) ve bu hücrelerin BH3’e bağlı proteinlerin zorla ekspresyonuna
karşı bile dirençli olduğunu göstermiştir (72,73).
Sonuç olarak, BAX ve BAK’ın BH3’e bağlı proteinlerin aşağı akışındaki
apoptoz indüksiyonu için gerekli olduğunu göstermektedir.
3.3.1.4.3 Sadece-BH3 proteinler
BIM, otoreaktif T ve B hücrelerinin eliminasyonu (74,75) için ve immun
yanıtların sona erdirilmesi sırasında çok önemlidir (76).İn vitro deneyler, BIM’in
lenfositler (76), osteoklastlar (50), mast hücreleri (77), epitel hücreleri, endotel
hücreleri (51) ve nöronlar (78,79) dahil olmak üzere şaşırtıcı derecede geniş
bir hücre türünün büyüme faktörü yokluğunda apoptozisi için gerekli olduğunu
göstermiştir.
BID’in kaybı gelişimsel apoptoz üzerinde çok az etkiye sahiptir ve fareleri
Fas ile indüklenen hepatosit apoptozuna ve ölümcül hepatitlere karşı dirençli
kılar (80,81), ancak Bid -/- farelerdeki lenfoid hücreler normalde Fas ligandına
duyarlıdır (81).
PuMA, p53’ün aracılık ettiği DNA hasarı kaynaklı apoptoz için çok
önemlidir (82,83). İlginç bir şekilde, γ-radyasyonunun ve UV ışınlarının her
ikisinin de p53’e bağımlı bir şekilde apoptozu tetiklemesine rağmen, PuMA,
γ-radyasyona bağlı apoptoz için gereklidir ve NOXA, aynı hücre tipi içinde
UV-radyasyona bağlı apoptoz için gereklidir (84). PuMA, sitokin yoksunluğu,
glukokortikoidler veya forbol ester ile tedavi de dahil olmak üzere bazı p53’ten
bağımsız apoptotik uyaranlar tarafından indüklenen hücre ölümü için de çok
önemlidir (82,83).
3.3.2. Kaspazlar
Nematod C.elegans’da hücre ölümü için gerekli bir gen ürünü olan CED3’ün memeli interlökin-1β dönüştürücü enzimle (ICE veya kaspaz-1) ilişkili
olduğunun keşfi ile kaspazların apoptotik süreçteki önemi anlaşıldı (85,86).
Apoptotik süreç mitokondriyumdan sitokrom salınımı (mitokondri yolu) veya
ligand bağlanmasına yanıt olarak ölüm reseptörlerinin aktivasyonunu içeren iki
ana yolla başlayabilmektedir (87,88).
Her iki yolun tetiklenmesiyle, bazı morfolojik değişikliklere yol açan,
sistein proteaz ailesinden kaspazlar, hücrenin kaderini programlı bir şekilde
etkileyen mekanizmaları harekete geçirirler (89) (Şekil 4). Kaspaz-1’in hücre
ölümünde belirgin bir rolü olmamasına rağmen, yangı ve apoptozda farklı rollere
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sahip geniş bir proteaz grubunun ilk tanımlanan üyesi olmuştur. Kaspazlar
apoptoziste hem hücre ayrışması hem de proapoptotik sinyallere cevap olarak
ayrışmanın başlangıcında işlev görür (90).
Kaspazlar, amino asit sekansı, yapı ve substrat özgünlüğü açısından
benzerlikler taşırlar (91). Kaspazlar bir terminal NH2 alanı, geniş bir alt birim
(20 kD) ve küçük bir alt birim (10 kD) olmak üzere üç alan içeren pro-enzimler
(30 ila 50 kD) olarak ifade edilir (90).

Şekil 3.3. Kaspaz ve hücre ölümü. Hücre yüzeyi üzerindeki ölüm reseptörleri
doğrudan ligand tarafından uyarılır ve “başlatıcı” kaspaz-8’in aktivasyonu
sağlanır. Daha sonra bu kaspaz, kaspaz-3 ve 7’yi (ve muhtemelen 6) doğrudan
harekete geçirir. Alternatif bir yol olarak mutajenler, bazı ilaçlar ve radyasyon
sonucu genomdaki hasar başka bir başlatıcı olan kaspaz-9 aktivasyonuna yol
açar (23). Kaspaz-9 mitokondriden sitokrom c (cyto C)’nin salınımı için gerekli
olan Apaf-1 gibi proteinlerin pro-caspase-9 tarafından alınmasını gerektirir (22).
Bu enzimlerin aktivasyonunda protoenzim yapısının iki özelliği esastır.
Birincisi, dizi ve uzunluk bakımından oldukça değişken olan terminal NH2
bölgesi aktivasyonun düzenlenmesinde yer alır. İkincisi, proenzimden kaspaz
uyum bölgelerindeki bölünme ile türetilmekte olup, benzer özgünlüğe sahip
enzimlerce otokatalitik veya aşamalı olarak etkinleşmektedir (90).
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3.4.1. Kaspazlar bir hücreyi nasıl öldürür?
Apoptotik olaylar içerisinde DNA parçalanması, kromatin yoğunlaşması,
hücre büzüşmesi ve zarla çevrili apoptotik cisimleri içerir. In vivo olarak, bu
süreç apoptotik cisimlerin diğer hücreler tarafından yutulmasıyla sonuçlanır
ve hücreiçi unsurların salınmasından doğacak komplikasyonları önler. Bu
değişiklikler 30 ila 60 dakika içinde tamamlanmaktadır (90).
Kaspazların diğer bir rolü, canlı hücreleri apoptozdan koruyan proteinleri
inaktive etmektir. DNA fragmantasyonundan sorumlu olan nükleazın bir
önleyicisi inhibitor of caspase activated DNAse (ICAD) / DNA fragmentation
factor 45 kDa subunit (DFF45)’in bölünmesi buna örnektir (92,93). Nonapoptotik
hücrelerde caspase activated DNAse (CAD), ‘ICAD’ ile aktif olmayan bir
kompleks olarak bulunur. Apoptoz sırasında, ICAD kaspazlar tarafından etkisiz
hale getirilir ve CAD serbest bırakılarak bir nükleaz olarak işlev görür. Bu
sistem, göründüğü kadar basit değildir: ICAD yokluğunda sentezlenen CAD
etkin değildir, bu ancak CAD-ICAD kompleksinin eş zamanlı translasyonu
sonucu gerçekleşir ve ICAD bu nükleazın hem aktivitesi hem de inhibisyonu
için gereklidir (90).
Kaspazlar tarafından bölünen diğer apoptoz düzenleyicileri Bcl-2
proteinleridir. Bölünme, sadece bu proteinleri inaktive etmekle kalmaz, aynı
zamanda apoptozu teşvik eden bir fragman da üretir (90).Kaspazlar, nükleer
tabakanın altına yerleşen ve kromatin organizasyonunda yer alan sert bir yapı olan
nükleer laminin yok edilmesi yanında hücre yapılarının doğrudan ayrıştırılması
yoluyla da apoptosise katkıda bulunurlar (94,95).Kaspazlar ayrıca, gelsolin
(96), Focal adhesion kinase (FAK) (97) ve p21 activated kinaz 2 (PAK2) (98)
gibi hücre iskeletini oluşturan birkaç proteini parçalayarak dolaylı olarak hücre
yapısını değiştirirler.
Düzenleyici ve efektör alanların ayrılması, kaspazın işlevselliğinin
bir işaretidir. Örneğin, DNA onarımında (DNA-PKcs gibi), mRNA ekleme
(U1-70K gibi) ve DNA replikasyonunda (replikasyon faktörü C gibi) rol alan
proteinleri etkisizleştirir (92,99).Bu bölünmelerin hücre ölümüyle olan ilişkisi
açık bir şekilde anlaşılamamış olsa da, kritik homeostatik ve onarım işlevlerinin
devre dışı bırakılmasının hücresel ayrışmayı kolaylaştırdığı olasıdır. Bu olaylar
dizisi sonucu hücrenin çevresiyle olan temasını kesmiş, hücre iskeleti yeniden
organize edilmiş, DNA replikasyonunu ve onarımını durdurulmuş, DNA’sı
yok edilmiş, nükleer yapı bozulmuş ve hücre fagositoz için işaretlenerek hücre
apoptotik cisimlere dönüştürülmüş olur (90).
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Şekil 3.4. Plasental memeli kaspazlarının alan yapısı ve fonksiyonel
sınıflandırması. Kaspaz-1, -4, -5, -11 ve -12 enflamatuar kaspazlar, kaspaz-2, -8,
-9 ve -10 apoptotik (başlatıcı) kaspazlar, kaspaz-3, -6 ve -7 uygulayıcı kaspazlar,
CARD, kaspaz istihdam alanı; DED, ölüm efektör alanı; L, büyük altbirim; S,
küçük altbirim; S *, Kaspaz-12 kısa formu; L *, Kaspaz-12 uzun formu (100).

Şekil 3.5. a) Başlatıcı ve etkin kaspazların ‘pro-domain, büyük alt ünite ve
küçük alt üniteleri. b) Kaspaz aktivasyonu
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Kaspazlar Nasıl Aktif Hale Gelir?
Kaspazlar enzimatik olarak etkisiz zimojenler olarak sentezlenir. Bu zimojenler
üç alandan oluşur: bir N-terminal alanı ve aktif enzimde bulunan iki adet p20 ve
p10 alanlarıdır (88).
Şimdiye kadar kaspaz aktivasyonunda üç genel mekanizma tarif edilmiştir;
3.4.2.1 Kaspaz Kaynağından Aktivasyon
Çoğu kaspaz, zimojenin p20 ve p10 alanlarından ve genellikle de prodomain
ile p20 alanından proteolitik bölünme ile aktive edilir (101). Aslında, bir
prokazpaz’ı aktive etmenin en basit yolu onu daha önce aktive edilmiş başka bir
kaspaz molekülüne maruz bırakmaktır. Bu ‘caspase cascade’ stratejisi hücreler
tarafından kaspaz-3, -6 ve -7›nin aktivasyonu için yaygın olarak kullanılır (88).
3.4.2.2 Uyarılan Yakınlık
Kaspaz-8, ölüm reseptörü yolundaki temel başlatıcı kaspazdır. Ligand bağlama
üzerine, CD95 (Apo-1/Fas) gibi ölüm reseptörleri toplanır ve membrana bağlı
sinyal kompleksleri oluşturur. Bu kompleksler daha sonra bağlayıcı proteinler
vasıtasıyla çok sayıda prokaspaz-8 molekülünün olaya katılmasıyla yüksek
zimojen konsantrasyonuna ulaşırlar (88).
İndüktif yakınlık modeli proasaspaz-8’in düşük intrinsik proteaz
aktivitesine sahip çeşitli proenzim moleküllerinin karşılıklı olarak birbirlerini
parçalamasına ve birbirlerini aktive etmelerine izin vermek için yeterli olduğuna
işaret etmektedir (102).
3.4.2.3 Bir Düzenleyici Alt Ünite ile İşbirliği
Şimdiye kadar açıklanan en karmaşık aktivasyon mekanizması kaspaz-9
tarafından kullanılan aktivasyon mekanizmasıdır (103,104). Kaspaz-9
aktivasyonunun temel şartı, özel bir protein kofaktörü Apaf-1 ile olan ilişkisidir.
Başlangıçta kaspaz-9 aktivasyonu için geçici olarak gerekli olduğu düşünülen
Apaf-1/ kaspaz -9 kompleksinin aslında kaspaz-9’un gerçek aktif formunu
temsil ettiği düşünülmektedir ve Apaf-1’i sadece bir kaspaz-9 aktivatörü olarak
değil daha çok bir kaspaz-9 holoenzimin temel bir düzenleyici alt birimi olarak
görmek daha doğru olacaktır (104). Genellikle apoptozom olarak adlandırılan
bu holoenzim çok çeşitli proteinler ihtiva eden büyük bir komplekstir (105).
Özet olarak, efektör kaspazlar genellikle yukarı akışlı bir kaspaz
tarafından proteolitik olarak aktive edilirken, başlatıcı kaspazlar protein-protein
etkileşimleri yoluyla aktive edilir (88).
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Sonuç
Apoptotik yolakları doğrudan hedefleyen ajanların geliştirilmesi, tedavisi zor
tümörleri olan hastalarda hastalık gerilemesine veya iyileşmeye yol açabilir;
bu ajanların onkojenik yolları, immünoterapötik ajanları, sitotoksik ajanları ve
radyoterapiyi hedefleyenlerle kombinasyon halinde kullanılmasını sağlayabilir.
Apoptozun hedefleme mekanizmaları, gelecekteki klinik uygulamalarda
gelişmeye devam umut verici bir strateji olmaya devam etmektedir.
Kaynakaça
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Nagata S. Apoptosis by death factor. cell. 1997;88(3):355-365.
Rastogi RP, Sinha RP. Apoptosis: molecular mechanisms and pathogenicity.
2010;
Kerr JF, Wyllie AH, Currie AR. Apoptosis: a basic biological phenomenon
with wide-ranging implications in tissue kinetics. Brit J Cancer.
1972;26(4):239.
Horvitz HR. Genetic control of programmed cell death in the nematode
Caenorhabditis elegans. Cancer research. 1999;59(7 Supplement):1701s1706s.
Cooper Geoffrey M. The cell a molecular approach. 2000;
Norbury CJ, Hickson ID. Cellular responses to DNA damage. Annual
review of pharmacology and toxicology. 2001;41(1):367-401.
Vogt CI. Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der
Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans). Jent; 1842.
Glücksmann A. Cell deaths in normal vertebrate ontogeny. Biological
Reviews. 1951;26(1):59-86.
Vaux D. Apoptosis timeline. Cell death and differentiation. 2002;9(4):349.
Clarke PG, Clarke S. Nineteenth century research on naturally occurring cell
death and related phenomena. Anatomy and embryology. 1996;193(2):8199.
Lockshin RA. The early modern period in cell death. Cell death and
differentiation. 1997;4(5):347-351.
Bellairs R. Cell death in chick embryos as studied by electron microscopy.
Journal of anatomy. 1961;95(Pt 1):54.
Vaux D, Cory S, Adams J. Bcl-2 and cell survival. Nature. 1988;335:440-2.
Ellis HM, Horvitz HR. Genetic control of programmed cell death in the
nematode C. elegans. Cell. 1986;44(6):817-829.

424   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

15. Sulston J. Post-embryonic development in the ventral cord of Caenorhabditis
elegans. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B:
Biological Sciences. 1976;275(938):287-297.
16. Hedgecock EM, Sulston JE, Thomson JN. Mutations affecting
programmed cell deaths in the nematode Caenorhabditis elegans. Science.
1983;220(4603):1277-1279.
17. Williams JR, Little JB, SHIPLEY WU. Association of mammalian cell
death with a specific endonucleolytic degradation of DNA. Nature.
1974;252(5485):754-755.
18. Wyllie AH. Glucocorticoid-induced thymocyte apoptosis is associated
with endogenous endonuclease activation. Nature. 1980;284(5756):555556.
19. Yonish-Rouach E, Resnitzky D. Wild-type p53 induces apoptosis of
myeloid leukaemic cells that is inhibited by interleukin-6. Nature.
1991;352(6333):345.
20. Chiou S-K, Rao L, White E. Bcl-2 blocks p53-dependent apoptosis.
Molecular and Cellular Biology. 1994;14(4):2556-2563.
21. Strasser A, Whittingham S, Vaux DL, et al. Enforced BCL2 expression
in B-lymphoid cells prolongs antibody responses and elicits
autoimmune disease. Proceedings of the National Academy of Sciences.
1991;88(19):8661-8665.
22. Zou H, Henzel WJ, Liu X, Lutschg A, Wang X. Apaf-1, a human protein
homologous to C. elegans CED-4, participates in cytochrome c–dependent
activation of caspase-3. Cell. 1997;90(3):405-413.
23. Li P, Nijhawan D, Budihardjo I, et al. Cytochrome c and dATP-dependent
formation of Apaf-1/caspase-9 complex initiates an apoptotic protease
cascade. Cell. 1997;91(4):479-489.
24. Liu X, Kim CN, Yang J, Jemmerson R, Wang X. Induction of apoptotic
program in cell-free extracts: requirement for dATP and cytochrome c.
Cell. 1996;86(1):147-157.
25. Muchmore SW, Sattler M, Liang H, et al. X-ray and NMR structure of
human Bcl-xL, an inhibitor of programmed cell death. 1996;
26. Bouillet P, Metcalf D, Huang DC, et al. Proapoptotic Bcl-2 relative Bim
required for certain apoptotic responses, leukocyte homeostasis, and to
preclude autoimmunity. Science. 1999;286(5445):1735-1738.
27. Oda E, Ohki R, Murasawa H, et al. Noxa, a BH3-only member of the
Bcl-2 family and candidate mediator of p53-induced apoptosis. Science.
2000;288(5468):1053-1058.

Apoptozis   425

28. Lawen A. Apoptosis—an introduction. Bioessays. 2003;25(9):888896.
29. Häcker G. The morphology of apoptosis. Cell and tissue research.
2000;301(1):5-17.
30. Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death. Toxicologic
pathology. 2007;35(4):495-516.
31. SINHA AA, NATALE C, SANTACROCE R, DI CORCIA MG. Cell death:
apoptosis versus necrosis (review). International journal of oncology.
2002;21:165-170.
32. Cooper G, Hausman R. Lysosomes. The cell: a molecular approach.
Sinauer Associates, Sunderland; 2009.
33. Tsujimoto Y, Gorham J, Cossman J, Jaffe E, Croce CM. The t (14; 18)
chromosome translocations involved in B-cell neoplasms result from
mistakes in VDJ joining. Science. 1985;229:1390-1394.
34. Bakhshi A, Jensen JP, Goldman P, et al. Cloning the chromosomal breakpoint
of t (14; 18) human lymphomas: clustering around JH on chromosome 14
and near a transcriptional unit on 18. Cell. 1985;41(3):899-906.
35. Cleary ML, Sklar J. Nucleotide sequence of at (14; 18) chromosomal
breakpoint in follicular lymphoma and demonstration of a breakpointcluster region near a transcriptionally active locus on chromosome 18.
Proceedings of the National Academy of Sciences. 1985;82(21):74397443.
36. McDonnell TJ, Deane N, Platt FM, et al. bcl-2-immunoglobulin
transgenic mice demonstrate extended B cell survival and follicular
lymphoproliferation. Cell. 1989;57(1):79-88.
37. Hockenbery D, Nuñez G, Milliman C, Schreiber RD, Korsmeyer SJ. Bcl-2
is an inner mitochondrial membrane protein that blocks programmed cell
death. Nature. 1990;348(6299):334.
38. Korsmeyer SJ. Bcl-2 initiates a new category of oncogenes: regulators of
cell death. Blood. 1992;80(4):879-886.
39. Youle RJ, Strasser A. The BCL-2 protein family: opposing activities
that mediate cell death. Nature reviews Molecular cell biology.
2008;9(1):47-59.
40. Willis SN, Fletcher JI, Kaufmann T, et al. Apoptosis initiated when
BH3 ligands engage multiple Bcl-2 homologs, not Bax or Bak. Science.
2007;315(5813):856-859.
41. Youle RJ. Cellular demolition and the rules of engagement. Science.
2007;315(5813):776-777.

426   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

42. Nakano K, Vousden KH. PUMA, a novel proapoptotic gene, is induced by
p53. Molecular cell. 2001;7(3):683-694.
43. Yu J, Zhang L, Hwang PM, Kinzler KW, Vogelstein B. PUMA induces the
rapid apoptosis of colorectal cancer cells. Molecular cell. 2001;7(3):673682.
44. Dijkers PF, Medema RH, Lammers J-WJ, Koenderman L, Coffer PJ.
Expression of the pro-apoptotic Bcl-2 family member Bim is regulated
by the forkhead transcription factor FKHR-L1. Current Biology.
2000;10(19):1201-1204.
45. Puthalakath H, O’Reilly LA, Gunn P, et al. ER stress triggers apoptosis by
activating BH3-only protein Bim. Cell. 2007;129(7):1337-1349.
46. Zha J, Harada H, Yang E, Jockel J, Korsmeyer SJ. Serine phosphorylation
of death agonist BAD in response to survival factor results in binding to
14-3-3 not BCL-X L. Cell. 1996;87(4):619-628.
47. Li H, Zhu H, Xu C-j, Yuan J. Cleavage of BID by caspase 8 mediates
the mitochondrial damage in the Fas pathway of apoptosis. Cell.
1998;94(4):491-501.
48. Luo X, Budihardjo I, Zou H, Slaughter C, Wang X. Bid, a Bcl2 interacting
protein, mediates cytochrome c release from mitochondria in response to
activation of cell surface death receptors. Cell. 1998;94(4):481-490.
49. Puthalakath H, Huang DC, O’Reilly LA, King SM, Strasser A. The
proapoptotic activity of the Bcl-2 family member Bim is regulated by
interaction with the dynein motor complex. Molecular cell. 1999;3(3):287296.
50. Akiyama T, Bouillet P, Miyazaki T, et al. Regulation of osteoclast apoptosis
by ubiquitylation of proapoptotic BH3-only Bcl-2 family member Bim.
The EMBO journal. 2003;22(24):6653-6664.
51. Ley R, Ewings K, Hadfield K, Cook S. Regulatory phosphorylation of
Bim: sorting out the ERK from the JNK. Cell Death & Differentiation.
2005;12(8):1008-1014.
52. Puthalakath H, Villunger A, O’Reilly LA, et al. Bmf: a proapoptotic
BH3-only protein regulated by interaction with the myosin V actin motor
complex, activated by anoikis. Science. 2001;293(5536):1829-1832.
53. Shimazu T, Degenhardt K, Nur-E-Kamal A, et al. NBK/BIK antagonizes
MCL-1 and BCL-XL and activates BAK-mediated apoptosis in response
to protein synthesis inhibition. Genes & development. 2007;21(8):929941.

Apoptozis   427

54. Grad JM, Zeng X-R, Boise LH. Regulation of Bcl-xL: a little bit of this
and a little bit of STAT. Current opinion in oncology. 2000;12(6):543-549.
55. Nguyen M, Millar D, Yong VW, Korsmeyer S, Shore G. Targeting of Bcl-2
to the mitochondrial outer membrane by a COOH-terminal signal anchor
sequence. Journal of Biological Chemistry. 1993;268(34):25265-25268.
56. Lithgow T, Van Driel R, Bertram JF, Strasser A. The protein product of the
oncogene bcl-2 is a component of the nuclear envelope, the endoplasmic
reticulum, and the outer mitochondrial membrane. Cell growth and
differentiation. 1994;5:411-411.
57. Heath-Engel H, Shore G. Regulated targeting of Bax and Bak to
intracellular membranes during apoptosis. Cell death and differentiation.
2006;13(8):1277.
58. Pinton P, Rizzuto R. Bcl-2 and Ca2+ homeostasis in the endoplasmic
reticulum. Cell Death & Differentiation. 2006;13(8):1409-1418.
59. Hsu Y-T, Wolter KG, Youle RJ. Cytosol-to-membrane redistribution of
Bax and Bcl-XL during apoptosis. Proceedings of the National Academy
of Sciences. 1997;94(8):3668-3672.
60. Hsu Y-T, Youle RJ. Bax in murine thymus is a soluble monomeric protein
that displays differential detergent-induced conformations. Journal of
Biological Chemistry. 1998;273(17):10777-10783.
61. Newmeyer DD, Ferguson-Miller S. Mitochondria: releasing power for life
and unleashing the machineries of death. Cell. 2003;112(4):481-490.
62. Ekert PG, Vaux DL. The mitochondrial death squad: hardened killers or
innocent bystanders? Current opinion in cell biology. 2005;17(6):626630.
63. Green DR, Kroemer G. The pathophysiology of mitochondrial cell death.
Science. 2004;305(5684):626-629.
64. Arnoult D, Grodet A, Lee Y-J, Estaquier J, Blackstone C. Release of
OPA1 during apoptosis participates in the rapid and complete release of
cytochrome c and subsequent mitochondrial fragmentation. Journal of
Biological Chemistry. 2005;280(42):35742-35750.
65. Rinkenberger JL, Horning S, Klocke B, Roth K, Korsmeyer SJ. Mcl-1
deficiency results in peri-implantation embryonic lethality. Genes &
development. 2000;14(1):23-27.
66. Motoyama N, Wang F, Roth KA, Sawa H. Massive cell death of immature
hematopoietic cells and neurons in Bcl-x-deficient mice. Science.
1995;267(5203):1506.

428   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

67. Veis DJ, Sorenson CM, Shutter JR, Korsmeyer SJ. Bcl-2-deficient mice
demonstrate fulminant lymphoid apoptosis, polycystic kidneys, and
hypopigmented hair. Cell. 1993;75(2):229-240.
68. Bouillet P, Cory S, Zhang L-C, Strasser A, Adams JM. Degenerative
disorders caused by Bcl-2 deficiency prevented by loss of its BH3-only
antagonist Bim. Developmental cell. 2001;1(5):645-653.
69. Loveland KL, Gibson L, Meehan T, et al. Apoptosis regulator Bcl-w is
essential for spermatogenesis but appears otherwise redundant. Proceedings
of the National Academy of Sciences. 1998;95(21):12424-12431.
70. Knudson CM, Tung KS, Tourtellotte WG, Brown GA, Korsmeyer SJ.
Bax-deficient mice with lymphoid hyperplasia and male germ cell death.
Science. 1995;270(5233):96.
71. Wei MC, Zong W-X, Cheng EH-Y, et al. Proapoptotic BAX and BAK:
a requisite gateway to mitochondrial dysfunction and death. Science.
2001;292(5517):727-730.
72. Zong W-X, Lindsten T, Ross AJ, MacGregor GR, Thompson CB.
BH3-only proteins that bind pro-survival Bcl-2 family members fail to
induce apoptosis in the absence of Bax and Bak. Genes & development.
2001;15(12):1481-1486.
73. Emily H-YC, Wei MC, Weiler S, et al. BCL-2, BCL-X L sequester
BH3 domain-only molecules preventing BAX-and BAK-mediated
mitochondrial apoptosis. Molecular cell. 2001;8(3):705-711.
74. Bouillet P, Purton JF, Godfrey DI, et al. BH3-only Bcl-2 family member
Bim is required for apoptosis of autoreactive thymocytes. Nature.
2002;415(6874):922-926.
75. Enders A, Bouillet P, Puthalakath H, Xu Y, Tarlinton DM, Strasser A.
Loss of the pro-apoptotic BH3-only Bcl-2 family member Bim inhibits
BCR stimulation–induced apoptosis and deletion of autoreactive B cells.
Journal of Experimental Medicine. 2003;198(7):1119-1126.
76. Pellegrini M, Belz G, Bouillet P, Strasser A. Shutdown of an acute T cell
immune response to viral infection is mediated by the proapoptotic Bcl-2
homology 3-only protein Bim. Proceedings of the National Academy of
Sciences. 2003;100(24):14175-14180.
77. Alfredsson J, Puthalakath H, Martin H, Strasser A, Nilsson G. Proapoptotic
Bcl-2 family member Bim is involved in the control of mast cell survival
and is induced together with Bcl-XL upon IgE-receptor activation. Cell
Death & Differentiation. 2005;12(2):136-144.

Apoptozis   429

78. Putcha GV, Le S, Frank S, et al. JNK-mediated BIM phosphorylation
potentiates BAX-dependent apoptosis. Neuron. 2003;38(6):899914.
79. Whitfield J, Neame SJ, Paquet L, Bernard O, Ham J. Dominant-negative
c-Jun promotes neuronal survival by reducing BIM expression and
inhibiting mitochondrial cytochrome c release. Neuron. 2001;29(3):629643.
80. Yin X-M, Wang K, Gross A, et al. Bid-deficient mice are resistant to Fasinduced hepatocellular apoptosis. Nature. 1999;400(6747):886-891.
81. Kaufmann T, Tai L, Ekert PG, et al. The BH3-only protein bid is dispensable
for DNA damage-and replicative stress-induced apoptosis or cell-cycle
arrest. Cell. 2007;129(2):423-433.
82. Villunger A, Michalak EM, Coultas L, et al. p53-and drug-induced
apoptotic responses mediated by BH3-only proteins puma and noxa.
Science. 2003;302(5647):1036-1038.
83. Jeffers JR, Parganas E, Lee Y, et al. Puma is an essential mediator
of p53-dependent and-independent apoptotic pathways. Cancer cell.
2003;4(4):321-328.
84. Naik E, Michalak EM, Villunger A, Adams JM, Strasser A. Ultraviolet
radiation triggers apoptosis of fibroblasts and skin keratinocytes mainly
via the BH3-only protein Noxa. J Cell Biol. 2007;176(4):415-424.
85. Yuan J, Shaham S, Ledoux S, Ellis HM, Horvitz HR. The C. elegans cell
death gene ced-3 encodes a protein similar to mammalian interleukin-1βconverting enzyme. Cell. 1993;75(4):641-652.
86. Thornberry NA, Bull HG. A Novel Heterodimeric Cysteine Protease Is
Required for Interleukin-1 (Beta) Processing in Monocytes. Nature.
1992;356(6372):768.
87. Ashkenazi A, Dixit VM. Death receptors: signaling and modulation.
Science. 1998;281(5381):1305.
88. Hengartner MO. The biochemistry of apoptosis. Nature.
2000;407(6805):770-776.
89. Degterev A, Boyce M, Yuan J. A decade of caspases. Oncogene.
2003;22(53):8543-8567.
90. Thornberry NA, Lazebnik Y. Caspases: enemies within. Science.
1998;281(5381):1312-1316.
91. Nicholson DW, Thornberry NA. Caspases: killer proteases. Trends
Biochem Sci. 1997;22(8):299-306.

430   Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

92. Enari M, Sakahira H, Yokoyama H, Okawa K, Iwamatsu A, Nagata S.
A caspase-activated DNase that degrades DNA during apoptosis, and its
inhibitor ICAD. Nature. 1998;391(6662):43-50.
93. Liu X, Zou H, Slaughter C, Wang X. DFF, a heterodimeric protein that
functions downstream of caspase-3 to trigger DNA fragmentation during
apoptosis. Cell. 1997;89(2):175-184.
94. Takahashi A, Alnemri ES, Lazebnik YA, et al. Cleavage of lamin A by
Mch2 alpha but not CPP32: multiple interleukin 1 beta-converting
enzyme-related proteases with distinct substrate recognition properties
are active in apoptosis. Proceedings of the National Academy of Sciences.
1996;93(16):8395-8400.
95. Orth K, Chinnaiyan AM, Garg M, Froelich CJ, Dixit VM. The CED-3/
ICE-like protease Mch2 is activated during apoptosis and cleaves the death
substrate lamin A. Journal of Biological Chemistry. 1996;271(28):1644316446.
96. Kothakota S, Azuma T, Reinhard C, et al. Caspase-3-generated fragment
of gelsolin: effector of morphological change in apoptosis. Science.
1997;278(5336):294-298.
97. Wen L-P, Fahrni JA, Troie S, Guan J-L, Orth K, Rosen GD. Cleavage of
focal adhesion kinase by caspases during apoptosis. Journal of Biological
Chemistry. 1997;272(41):26056-26061.
98. Rudel T, Bokoch GM. Membrane and morphological changes in apoptotic
cells regulated by caspase-mediated activation of PAK2. Science.
1997;276(5318):1571-1574.
99. Cryns V, Yuan J. Proteases to die for. Genes & development.
1998;12(11):1551-1570.
100. Shalini S, Dorstyn L, Dawar S, Kumar S. Old, new and emerging functions
of caspases. Cell Death & Differentiation. 2015;22(4):526-539.
101. Thornberry NA, Rano TA, Peterson EP, et al. A combinatorial approach
defines specificities of members of the caspase family and granzyme B
Functional relationships established for key mediators of apoptosis.
Journal of Biological Chemistry. 1997;272(29):17907-17911.
102. Muzio M, Stockwell BR, Stennicke HR, Salvesen GS, Dixit VM. An
induced proximity model for caspase-8 activation. Journal of Biological
Chemistry. 1998;273(5):2926-2930.
103. Rodriguez J, Lazebnik Y. Caspase-9 and APAF-1 form an active
holoenzyme. Genes & development. 1999;13(24):3179-3184.

Apoptozis   431

104. Stennicke HR, Deveraux QL, Humke EW, Reed JC, Dixit VM, Salvesen
GS. Caspase-9 can be activated without proteolytic processing. Journal of
Biological Chemistry. 1999;274(13):8359-8362.
105. Beere HM, Wolf BB, Cain K, et al. Heat-shock protein 70 inhibits apoptosis
by preventing recruitment of procaspase-9 to the Apaf-1 apoptosome.
Nature cell biology. 2000;2(8):469-475.

