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I

ÖNSÖZ

Değerli okurlar; Sağlık bilimlerinde Tıp ve sağlık alanında farklı kategorilerde, 
güncel ve birçok sağlık departmanını kapsayan toplam 14 bölümden oluşan 
“Tıp ve Sağlık Biliminde Güncel Çalışmalar: Metodoloji, Araştırma 
ve Uygulama’’ isimli kitabımızı siz değerli okuyuculara sunmanın 
gururunu yaşamaktayız.

Bu kitabımız hem cerrahi bilimler hemde dahili bilimlerden oluşan 
alanında uzman akademisyenler tarafından yazılmıştır.  

Her bölümde kendi konusunda güncel bilgileri görebileceksiniz. Her 
bölümde yazarlar kendi konularındaki teorik bilgilerini ayrıntılı bir literatür 
bilgisi ve kendi pratik bilgileriyle harmanlayarak sunmuşlardır. Bu bilgilerin 
özellikle yeni adım atmış bilim adamları için hem yol gösterici olacağı hem 
de bu konularda edinebilecekleri pratik bilgi açısından öngörü oluşturacağı 
kanaatindeyim. 

Bu kitapta emeği geçen koordinatörler, hakemler, yazarlar ve yayınevine 
değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Serkan Arslan & Dr. Öğr. Üyesi Canan Demir 
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B Ö L Ü M  I

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA 
GÜNCEL YAKLAŞIM

Current Approach in Urinary Tract Infections

Yeliz Şimşek

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 
Adana/Türkiye. e-mail: ylzberk@yahoo.com

ORCID: 0000-0003-2362-2112.

1. Giriş

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) alt üriner sistem (sistit) ve üst üriner sistem
(pyelonefrit) enfeksiyonu şeklinde karşımıza çıkar. İdrar yolu enfeksiyonunu
basit sistit ve komplike idrar yolu enfeksiyonu olarak 2’ye ayırırız.  Ateş, yan

ağrısı, kostovertebral açı hassasiyeti ve diğer sistemik hastalık belirtileri olmadan 
sistit semptomlarında akut basit sistiti düşünürüz. İdrar yolu enfeksiyonları 
Komplike İYE, Basit sistit,  Amfizematöz İYE, Renal ve perinefritik Apse, 
Gebelikte İYE olarak 5 ana başlık altında toplanarak anlatılacaktır. 

2. Patogenez

Fekal floradaki üropatojenler vajina girişinde kolonize olur ve buradan 
assendan yolla mesaneye ve böbreğe ilerleyerek İYE’na neden olur. 
Bakterinin kolonizasyonu ve assendan progresyonu kişinin immünitesine ve 
mikroorganizmaya bağlıdır. Assendan yayılım dışında lenfojen veya hematojen 
yolla da İYE’nu oluşabilir. 

İYE, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Sık İYE varlığı, cinsel 
ilişki ve spermisid kullanımı İYE gelişme riskini arttırır. Anatomik farklılık 
ve prostat sıvısının antimikrobial özelliği nedeniyle erkeklerde İYE olasılığı 
düşüktür. Bu nedenle, erkekte basit İYE nadirdir.
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3.  Komplike İYE

3.1.  Terminoloji

Basit sistit ile komplike İYE tanımlanması hastanın yönetiminin farklı olması 
dolayısı ile önemlidir. 

Akut komplike İYE terimini, enfeksiyonun mesanenin ötesine uzandığını 
düşündüren aşağıdaki özelliklerden herhangi birinin olduğu akut İYE için 
kullanıyoruz;

1.  Ateş (>99.9°F/37.7°C)
2. Sistemik hastalığın diğer semptomları (üşüme, titreme, halsizlik).
3. Böğür ağrısı.
4. Kostovertebral açı hassasiyeti.
5.  Erkeklerde prostatite eşlik edebilecek pelvik veya perineal ağrı

Bu tanıma göre, piyelonefrit, hasta özelliklerinden bağımsız olarak komplike 
bir İYE›dur. 

Altta yatan ürolojik anormallikleri (nefrolitiazis, darlıklar, stentler veya 
üriner diversiyonlar gibi), bağışıklığı baskılayan durumları (nötropeni veya 
ilerlemiş HIV enfeksiyonu gibi) veya kötü kontrollü diyabetes mellitusu olan 
hastalar, eğer herhangi bir komplikasyonları yoksa, otomatik olarak komplike 
İYE olarak kabul edilmez.  Fakat ciddi enfeksiyona dönüşebilecek riskleri 
barındırdıklarından bu  tür hastalar daha yakından takip edilmelidir ve komplike 
İYE tanısı daha düşük eşikte verilmelidir. 

Erkek hastalar üst sistem veya sistemik enfeksiyon ile ilgili semptomların 
yokluğunda  akut komplike İYE olarak her ne kadar kabul edilmiyorsa da 
prostat tutulumu olasılığından dolayı basit sistitteki tedavi yaklaşımı farklılık 
gösterebiliyor. 

Gebe hastaların yönetiminde bazı belirsizliklerden ve farklılıklardan 
dolayı ayrı katogoride anlatılacaktır.

3.2.  Mikrobiyoloji

Escherichia coli (E.Coli) akut komplike idrar yolu enfeksiyonlarının 
en sık nedenidir. Daha az sıklıkla Enterobacterales (Klebsiella spp 
ve Proteus spp gibi), Pseudomonas, enterokoklar ve stafilokoklar (metisiline 
duyarlı staphylococcus aureus [MSSA] ve metisiline dirençli S. aureus [MRSA]) 
bulunur (1,2). En önemli noktalardan biri dirençli mikroorganizma için risk 
grubunun belirlenmesidir. Dirençli organizmalara sahip İYE tanımı aşağıda 
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sayılan risk faktörleri arasında son 3 ay içerisinde herhangi birinin bulunması 
durumunda yapılır;

•	 Geniş spektrumlu antimikrobiyal kullanımı,
•	 Sağlık hizmeti maruziyeti (hastane yatışı, immobil bakım hastaları..), 
•	 İdrar kültüründe çoklu ilaca dirençli üreme,
•	 İlaç direnci yüksek bölgelere seyahat öyküsü olması.(3-7) 

3.3.  Klinik

Sistit belirtileri ve bulguları dizüri, idrar sıklığı ve sıkışması, suprapubik ağrı 
ve hematüriyi içerir. Akut komplike İYE olan hastalarda bu bulgulara ek olarak 
enfeksiyonun mesanenin ötesine geçtiğini düşündüren ateş veya diğer sistemik 
belirtiler (üşüme, titreme, yorgunluk, halsizlik) vardır.

Piyelonefritin belirti ve bulguları klasik olarak ateş, titreme, yan ağrısı, 
kostovertebral açı hassasiyeti ve bulantı/kusmayı içerir(8)  Bazı hastalarda 
epigastriumda veya alt karında ağrıdan şikayet eden atipik semptomlar da 
tanımlanmıştır. Bazen semptomlar pelvik inflamatuar hastalık ile karışabilir. 

Pelvik veya perineal ağrının eşlik ettiği sistit semptomları ile başvuran 
erkeklerde prostatit düşünülmelidir.

Bazı hasta gruplarında semptomlar oldukça atipik seyredebilir. Örneğin 
omurilik yaralanması ve nörojenik mesanesi olan hastalar otonomik disrefleksi 
ve artmış spastisite ile başvurabilirler. Daha yaşlı veya güçten düşmüş 
hastalar, idrar yolunda belirgin semptomlar olmaksızın daha genel enfeksiyon 
semptomları (örneğin ateş ve titreme) ile başvurabilirler.

3.4.  Komplikasyonlar

Akut komplike İYE olan hastalar bakteriyemi, sepsis, çoklu organ sistemi 
disfonksiyonu, şok ve/veya akut böbrek yetmezliği ile kendini gösterebilir. 

Akut piyelonefrit ayrıca renal kortikomedüller apse, perinefrik apse, 
amfizematöz piyelonefrit veya papiller nekroza ilerlemesi ile komplike olabilir. 
Bu tür komplikasyonlar için risk faktörleri arasında idrar yolu tıkanıklığı ve 
diyabet bulunur.

3.5.  Tanı

Tanı klinik le konur. 
Akut komplike İYE’nda ateş (>99.9ºF/37.7ºC) ile birlikte sistit belirtileri 

(dizüri, idrar sıkışması ve/veya idrar sıklığı), titreme veya  sistemik hastalık 
belirtiler vardır. Piyüri ve bakteriüri tanıyı destekler.
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Pyüri ve bakteriüri ile beraber yan ağrısı ve/veya kostovertebral açı 
hassasiyetinin olması pyelonefrit tanısını koydurur. 

Piyüri yoksa akut komplike İYE tanısından uzaklaşılmalıdır. 
Fizik muayenede kostovertebral açı hassasiyeti, abdominal ve suprapubik 

hassasiyet değerlendirilmelidir. Cinsel olarak aktif genç kadınlarda, özellikle 
semptomlar İYE için tipik değilse pelvik inflamatuar hastalık ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir. Akut prostatiti düşündüren hastalarda hassas veya ödemli 
prostatı değerlendirmek için dikkatli dijital rektal muayene yapılmalıdır. 

Akut komplike İYE›dan şüphelenilen tüm hastalar için idrar tahlili ve 
idrar kültürü alınmalıdır.  İYE›lu hastaların hemen hepsinde piyüri vardır. Fakat 
enfeksiyon toplayıcı sistem ile ilişkisiz ise veya toplayıcı sistem tıkalıysa piyüri 
ve bakteriüri olmayabilir. 

Gebelik testi şüphe durumunda mutlaka yapılmalıdır.
Tam kan sayımı veya diğer biyokimyasal kan testleri hasta hastaneye 

yatırılmadığı sürece genellikle gerekli değildir. Kan kültürü, sepsis veya idrardan 
S. aureus izole edilmiş kişilerden alınır. 

3.6.  Görüntüleme

Komplike üriner enfeksiyon olanlarda, ürosepsiste, tedaviden 48-72 saat 
sonra semptomu devam eden veya tekrarlayan basit sistitte, genel durumu 
düşkün görünen hastalarda radyolojik görüntüleme yapılır. (9) Tomografi ve 
ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri obstrüksiyon, taş gibi anatomik 
patolojiler göstermek; apse, papiller nekroz, kanama gibi komplikasyonların 
tanısı koymak için kullanılırlar.

Tomografi, ultrasona göre daha çok tercih edilir.(10,11) Kontrassız tomografi 
standart görüntüleme şeklidir. Kontras madde renal perfüzyon değişikliğinin 
görülmek istendiği durumda çekilir.(11,12) Tomografinin kullanılamadığı 
hastalarda renal USG tercih edilir.(13) Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 
kontras ve radyasyon maruziyeti dışında tomografiye üstünlüğü yoktur.

3.7.  Yönetim

Ampirik antimikrobiyal tedavi, hastalığın ciddiyeti ve ilaç direnci için risk 
faktörleri dikkate alınarak, hemen başlanmalıdır.(14) 

Hastaneye yatış endikasyonları: Septik hastalar, düşmeyen ateş (örn. 
>38,4°C/>101°F) veya düzelmeyen ağrı, belirgin güçsüzlük veya oral 
hidrasyonun sağlanamaması veya oral ilaç alınamaması idrar yolu tıkanık 
şüphesi veya hasta uyumu ile ilgili endişe durumunda yatarak tedavi önerilir. 
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Akut komplike İYE nedeniyle hastaneye yatırılan ancak kritik hastalığı 
olmayan ve idrar yolu tıkanıklığı şüphesi olmayan hastalar için, ampirik 
antimikrobiyal rejim seçimine yaklaşımımız, enfeksiyon riskine bağlıdır. 
Bu hastalar için parenteral tedavi için seftriakson (günde bir kez 1 g IV) 
veya piperasilin-tazobaktam (altı saatte bir 3.375 g IV) tercih edilir. Oral veya 
parenteral florokinolonlar (siprofloksasin veya levofloksasin) de hastanın 
önceki üç ay içinde florokinolonlara dirençli üreme yoksa ve toplumda 
florokinolon direncinin yaygınlığının yüzde 10’dan yüksek değilse alternatif 
olarak düşünülür.

Akut komplike İYE›si olup kritik hastalığı olanlar (şiddetli sepsis veya 
başka bir şekilde yoğun bakım ünitesine kabul gerektiren), mevcut tedavi ile 
daha da kötüleşenler veya idrar yolu tıkanıklığından şüphe edilen (böbrek 
fonksiyonu bozukluğu veya idrar miktarında azalma) hastalarda ampirik tedavi 
için geniş spektrumlu bir antimikrobiyal rejim kullanılır. Bu tür hastalarda, 
geniş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) üreten organizmaları ve Pseudomonas 
aeruginosa’yı kapsamak için bir antipsödomonal karbapenem (her altı saatte 
bir imipenem 500 mg intravenöz [IV] veya sekiz saatte bir meropenem 1 g 
IV) önerilir. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus’u (MRSA) kapsayacak 
şekilde vankomisin eklenir.  Daptomisin ve linezolid vankomisine alternatiftir.

Çoklu ilaca dirençli gram-negatif organizma ile enfeksiyon için en az 
bir risk faktörü varlığında, her altı saatte bir piperasilin-tazobaktam 3,375 
g IV, sefepim 12 saatte bir 2 g IV veya bir antipsödomonal karbapenem (her 
altı saatte bir imipenem 500 mg IV veya sekiz saatte bir meropenem 1 g IV) 
düşünülmelidir.

Seçilen ampirik antimikrobiyal rejimin uygun olduğundan emin olmak 
ve kesin tedavi seçimine rehberlik etmek için idrar kültürü ve duyarlılık testi 
sonuçları izlenmelidir. Mümkünse, antibiyotik kürünü tamamlamak için dar bir 
aktivite spektrumuna sahip antibiyotikler seçilmelidir.

Hafif ve orta şiddette akut komplike İYE›si olan hastalar ayakta tedavi 
edilebilir. 

Florokinolonların kullanılıp kullanılamayacağı (kontrendikasyon veya 
florokinilon direnci durumunda)değerlendirilmelidir. Direnç olmadığında, 
florokinolonlar çoğu üropatojene (P. aeruginosa dahil) karşı geniş bir 
antimikrobiyal aktiviteye sahiptir ve idrar yolunda yüksek seviyelere ulaşır. 5-7 
gün oral kullanılır.

Florokinolonlardan siprofloksasin veya levofloksasin en yaygın ajanlardır. 
Daha az yaygın olarak kullanılan diğer florokinolonlar arasında ofloksasin ve 
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norfloksasin bulunur. Moksifloksasin, diğer florokinolonlardan daha düşük idrar 
seviyelerine ulaşır ve kullanılmamalıdır.

4.  Basit Sistit

Dizüri, idrar sıklığında artış, suprapubik ağrı ve/veya hematüri, urgency 
gibi semptomlar görülür. Ekstrem yaşlarda semptomlar genellikle sessizdir. 
kadınlarda daha sık görülür.(15) 

Akut basit sistit tanısı klinik ile konur. Ateş (>99.9°F/37.7°C), sistemik 
hastalık belirtileri üşüme, yorgunluk, halsizlik, yan ağrısı ve kostovertebral açı 
hassasiyetinin varlığında komplike İYE’nu düşünülür.

4.1.  Mikrobiyoloji

Escherichia coli basit sistitin en sık görülen mikrobiyal nedenidir (vakaların 
yüzde 75 ila 95’i). Klebsiella pneumoniae ve Proteus mirabilis ve Staphylococcus 
saprophyticus daha az sıklıkta görülebilir.(1,16) Diğer gram-negatif ve gram-
pozitif türler akut basit sistitte nadiren izole edilir.

Yakın zamanda antimikrobiyal tedavi almış veya idrar yoluna yönelik 
işlem uygulanmış hasta grubunda basit sistitin mikrobiyal spektrumu daha geniş 
olabilir. Bu nedenle, bu tür risk faktörlerine sahip hastalarda yönetim için kültür 
gereklidir. Belirli risk faktörlerinin yokluğunda bile, E. coli’deki direnç önemli 
bir sorun olabilir.

4.2.  Tanı

Semptomatik hastalarda piüri ve/veya bakteriüri varlığında İYE’ndan söz edilir. 
Klinik olarak sistit tablosunda olan sağlıklı kadın hastalarda idrar tahliline gerek 
yoktur. Diğer hastalarda veya klinik olarak tipik olmayan vakalarda idrar tahlili 
yapılır.

4.3.  Laboratuar

İYE tanısında tam idrar tetkiki önemlidir. Piüri varlığı sistit ve pyelonefrit için 
tanı koyucudur. Piüri yokluğu (eğer idrar yolunda bir obstrüksiyon yok ise) İYE 
tanısından uzaklaştırır. İdrarda lökosit esteraz (sensivite %75-96; spesivite %94-
98) ve nitrit testlerinin pozitifliği ise tanıyı destekler. 

İdrar kültürü; tipik semptomları olmayan, semptomları antibiyotik 
tedavisine rağmen devam eden veya 3 ay içinde tekrarlayan, antibiyotik direnç 
öyküsü, komplike İYE tablosu olan hastalarda gereklidir. Tedaviye yanıt veren 
akut sistitte kültüre gerek yoktur. 

Basit sistitte görüntülemeye de gerek yoktur.
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4.4.  Ayırıcı tanı

Vajinit, yapısal üretral anomaliler, ağrılı mesane sendromu, pelvik inflamatuar 
hastalık, prostatit, üretrit, nefrolitiazis akla gelmelidir. 

4.5.  Tedavi

Sistit tanısı alanlarda; Nitrofurantoin 100 mg 2*1 dozunda 5 gün kullanılabilir. 
Klinik etkinliği %90-95 arasındadır. Fakat erken dönem pyelonefrit şüphesi varsa 
veya kreatinin klerensi <30 mL/dakika durumunda kullanılmaz. Gebelikteki 
kategorisi B’dir. Trimertoprim-Sulfometaksazol  diğer bir seçenektir. 160 mg 
2*1 dozunda 3 gün kullanırlır. Klinik etki % 86-100 arasındadır. Fakat bölgesel 
direnç >%20 ise veya son 3 ayda kullanım öyküsü var ise tedavide verilmez. 
Gebelik kategorisi C’dir. Fosfomisinin ise 3 gr tek dozda kullanılabilir. Erken 
pyelonefritte kullanılmaz ve gebelik kategorisi B’dir.

Bu 3 grup ilaç renal dokuya yeteri kadar ulaşmayacakları için pyelonefrit 
ile sistit ayrımı net yapılamayan hastalarda kullanılmaz.

Yukarıda sayılan 1. basamak ilaçların kullanılamadığı durumlarda (allerji, 
bölgesel antibiyotik direnci gibi..) alternatif tedavi olarak amoksisilin-klavunalat 
500 mg günde 2 kez, sefodoksim 100 mg günde 2 kez, cefdinir 300 mg günde 2 
kez veya sefadroxil  500 mg günde 2 kez 5-7 gün kullanılır. Bir diğer seçenekte 
3 günlük florokinolon (siprofloksasin veya levofloksasin) tedavisi fakat bu 
seçenek mümkünse daha şiddetli hastalar için saklanmalıdır.

Altta yatan fonksiyonel veya anatomik üriner sistem anormallikleri (kalıcı 
kateter, üretral stent, nörojenik mesane, böbrek taşı öyküsü gibi) ile birlikte akut 
basit sistiti olan hastalar daha uzun süreli bir antimikrobiyal tedavi uygundur. 

48 ila 72 saatlik ampirik antimikrobiyal tedaviden sonra semptomları 
devam eden veya tedavinin birkaç haftasında tekrarlayan semptomları olan 
hastalarda idrar kültürü alınmalıdır. Uygun antimikrobiyal tedavi sonrası 
semptomlar devam ederse, anatomik anormallikleri değerlendirmek için 
radyografik görüntüleme yapılmalıdır.

Erkek hastalarda basit sistit tedavisinde farklı olarak oral Florokinolon 
(Siprofloksasin veya levofloksasin) 5-7 gün tedavi verilir. Nitrofurantoin ve 
beta-laktamlar olası prostatitten dolayı dokulara yeteri kadar ulaşamayacağından 
önerilmez. Fosfomisin ile ilgili veriler ise kısıtlıdır.

5.  Amfizematöz İYE

Alt veya üst üriner sistem enfeksiyonunda gaz oluşumu ile karakterize 
durumdur. Diabet ve üriner sistem obstruksiyonu major risk faktördür. Bununla 
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birlikte asemptomatik bakteriüri, sistit- pyelonefrit ve kandida enfeksiyonu 
diğer risk faktörleridir. Patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Hastaların çoğu 
kadındır. Etiyolojide E. Coli, Klebsiella ve nadiren Candida etkendir. 3 klinik 
tablo ile karşımıza gelir. Amfizematoz Sistit, renal parankim ve perirenal dokuda 
nekrotizan enfeksiyon ve gaz oluşumu ile karakterize Amfizematoz Pyelonefrit, 
renal pelviste gaz oluşumu ile giden Amfizematoz pyelit. 

5.1.  Amfizematöz Pyelonefrit

Ateş, yan ve karın ağrısı, bulantı, kusma şeklinde semptomları vardır. Ani 
veya yavaş (2-3 hafta) başlangıçlıdır  Laboratuarda piüri, lökositoz, kreatinin 
yüksekliği vardır. Akut anürik renal yetmezlik nadir komplikasyonlardandır. 
Klinik akut, şiddetli pyelonefrit veya akut papiller nekroza benzer. Direk grafi 
ve/veya Tomografide gaz görüntüsü vardır. Tomografi ile obstrüksiyon varlığı 
ve amfizematöz pyelonefritin ayırıcı tanısı yapılır

Renal parankimdeki havanın ayırıcı tanısında;
Renal apse, entero-renal veya kuteno-renal fistül formasyonu, 

retroperitonial perforasyon, psoas apsesi veya nefrostomi takılması gibi ürolojik 
girişimler akla gelmelidir. 

Amfizamatöz pyelonefritTedavisinde; nefrektomi veya perkutan drenaj + 
paranteral antibiyotik. Sadece antibiyotik kullanımı mortaliteyi arttırır. Prognozu 
belirleyen tomografi sınıflaması Tablo 2’de verilmiştir. Sınıf 3 ve 4’te 4 risk 
faktörünün (1- Trombositopeni, 2- ABY, 3- Bilinç değişikliği, 4- Şok) varlığı 
prognozu önemli ölçüde etkiler

5.2.  Amfizematöz sistit

Yaşlı diabetik kadınlarda daha sık görülür. En sık bulgu abdominal ağrıdır. Piüri, 
hematüri ve idrar kültürü pozitiftir. %50 olguda bakteriyemi olur. Tanıda mesane 
duvarında hava vardır. Fistül, sistoskopi veya mesane kataterizasyonu sonrasıda 
intraluminal hava görülür ve ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tedavisi medikal 
yaklaşımdır (Parenteral antibiyotik). Nadiren debridman veya sistektomi gerekir.

6.  Renal ve Perinefritik Apse

Renal ve perinefritik apse gelişimi için bazı risk faktörleri vardır. Bunlar diabet, 
gebelik, üriner sistem anomalileri (taş, vezikoüreteral reflü,, obstrüksiyon, 
nörojenik mesane, papiller nekroz, polikistik böbrek ve benign kistler)’dir. 
Renal ve Perinefritik apsenin klinik görüntüsü aynıdır. Fakat patofizyolojisi, 
komplikasyonları ve tedavileri farklıdır. Ürolojik enfeksiyonun komplikasyonu 
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sonucu oluşmuş ise etken gram negatif enterobasil veya polimikrobiyaldir. 
Hematojen yayılım sonucu oluşmuş ise etken Stafilokokus Aureus’ dur. Her ikisi 
doku nekrozu ile başlar. Renal apsede lober nekroz sonrası kaviter oluşum ve 
apse gelişir. Perirenal apsede ise perirenal yağ nekrozu sonrası renal kapsül ve 
gerota fasia arasında gelişen daha diffüz görünümlü apse vardır.

Renal apse tipik olarak generalize pyelonefrit sonrası gelişir. Perinefrik 
apse ise lokal veya hemotojen yayılım sonrası olur. Örneğin; renal enfeksiyonun 
perinefritik alana lokal olarak yayılması gibi. Nadiren karaciğer, safra kesesi, 
pankreas veya ince barsak enfeksiyonları, retroçekal appandisit veya vertebral 
osteomyelitin yayılımı ile de oluşabilir. 

6.1.  Klinik

Ateş, belli belirsiz yan ve karın ağrısı, yorgunluk, kilo kaybı, terleme, 
kostavertebral açı hassasiyeti gibi semptomlar vardır. Tipik üriner sistem 
bulguları çoğu hastada yoktur

6.2.  Laboratuar

Lokositoz, CRP, sedimantasyon yüksekliği ve diabetik hastalarında erken 
dönemde asidoz olur. Enfeksiyon toplayıcı sistemle ilgili ise idrar bulguları 
görülür.

6.3.  Radyoloji

Tomografi en iyi tanı yöntemidir. Renal apse; kontras verildikten 1-2 saat sonra 
çekilir ve apsenin etrafında tipik halka görüntüsü olur. Perirenal apsede ise 
perinefritik alanda sınırlanmış apse görüntüsü vardır. Ultrasonografide renal 
apse, kalın duvarlı içi sıvı dolu kavite (idrara göre dansitesi biraz daha yüksektir) 
olarak görülür.

6.4.  Tanı

Klinik şüphe ile konur. Uzamış ateş, yan ağrısı, kilo kaybı gibi semptomlar 
olur. Ayırıcı tanıda akut lober nefronia (akut fokal bakterial nefrit veya fokal 
pyelonefrit), papiller nekroz, amfizematöz pyelonefrit düşünülmelidir. Ayırıcı 
tanı tomografi ile yapılır. 

6.5.  Tedavi

Antibiyotik+perkutan drenaj veya cerrahi tedavi yöntemidir. <5 cm renal apsede 
sadece ampirik antibiyotik kullanılır. Perinefritik apsede tanısal amaçlı perkutan 
drenaj yapılır (mikroorganizmanın tanınması amaçlı). Drenaj erken dönemde 
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yapılacaksa ampirik antibiyotik başlanmaz. Tedaviye yanıt klinik düzelme, 
lökositoz-sedim-CRP’de azalma ile takip edilir. Genellikle antibiyotik tedavisi 
2-3 hafta devam eder.

7. Gebelerde İYE ve Asemptomatik Bakteriüri:

Gebe kadınlarda bakteriüri insidansı yaklaşık olarak gebe olmayan kadınlarla 
aynıdır; ancak, tekrarlayan bakteriüri gebelikte daha sık görülür. Ek olarak, 
muhtemelen hamilelik sırasında idrar yolundaki fizyolojik değişikliklerin bir 
sonucu olarak, piyelonefrit insidansı genel popülasyondan daha yüksektir.

Asemptomatik bakteriüri gebelerin %2-7’sinde görülür(17,18). Geçirilmiş 
üriner enfeksiyon öyküsü, DM, düşük sosyoekonomi riski arttırır.(19,20) Tedavi 
edilmeyenlerin %30-40’ında semptomatik üriner enfeksiyon gelişir.(21,22) 
Tedavi edilmeyen bakteriüri preterm eylem, düşük doğum ağırlığı ve perinatal 
mortalitede artışa neden olur. Akut sistit gebelerin %1-2’sinde görülür. Akut 
pyelonefrit insidansı ise gebelerde %0.5-2’dir.(23-26)

Gebelerde bakteriüri ve İYE’nuna neden olan organizmalar aynı türdendir 
ve gebe olmayanlar ile benzer virülans faktörlerine sahiptir. Bakterilerin üriner 
sisteme girişindeki temel mekanizma her iki grup için de aynı aynıdır [23]. 
Bununla birlikte, gebeliğe eşlik eden düz kas gevşemesi ve üreteral dilatasyon, 
bakterilerin mesaneden böbreğe çıkışını kolaylaştırdığı ve bunun da gebelik 
sırasında bakteriürinin piyelonefrite ilerleme eğilimini arttırmaktadır.(27,28) 

Gebe olmayan kadınlarda olduğu gibi, E. coli hem asemptomatik 
bakteriüride hem de idrar yolu enfeksiyonunda en sık bulunan üropatojendir.

 Asemptomatik Bakteriüri; İYE bulguları olmaksızın ard arda alınan 2 
kültür örneğinde aynı bakterinin  >105 cfu/ml üremesi veya kateter ile alınan tek 
defalık idrar kültüründe >10 2 cfu/ml üreme olması. İdrar kültür sonucuna göre  
antibiyotik başlanır. Tedaviden 1 hafta sonra kontrol idrar kültürü alınmalıdır. 

Asemptomatik bakteriüri taraması, idrar kültürü ile erken gebelik 
döneminde yapılmalıdır.(18) İlk testte bakteriürisi olmayanlar arasında yeniden 
tarama genellikle düşük riskli kadınlarda yapılmaz. Enfeksiyon açısından yüksek 
risk taşıyan kadınları yeniden taramak mantıklıdır (örneğin, İYE öyküsü veya 
üriner sistem anomalilerinin varlığı, diyabetes mellitus, hemoglobin S gibi).

Antimikrobiyal tedavisi ile piyelonefrit gelişme riskini azalır. Beta-
laktamlar, nitrofurantoin  ve fosfomisin tedavide kullanıabilir. Nitrofurantoinden 
genellikle ilk trimesterde kaçınılsa da, diğer seçeneklerin kullanılamadığı 
durumlarda uygun bir alternatiftir.
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Akut Sistit; yeni başlayan dizüri ile birlikte idrar kültür pozitifliği olası 
tanıyı koydurur.  Tedavide, idrar kültür sonucu çıkana kadar ampirik antibiyotik 
(Sefodoksim, amoksisilin-klavulonat ve fosfomisin) verilir.Tedavi süresi 
fosfomisin için tek doz veya diğer antibiyotikler için üç ila yedi gündür.

Akut Pyelonefrit; Gebe olmayanlar ile semptomlar aynıdır. En sık 2. 
ve 3. trimesterde görülür. Tanı tam idrar tetkiki ve idrar kültürü ile konur. 
Görüntülemede ultrasonografi kullanılır. Tedavide hastaneye yatırılıp parenteral 
antibiyotik başlanır (3. kuşak sefalosporin, direnç öyküsü varsa karbapenem 
gibi). Ateşsiz 24-48 saat geçirilmişse ve semptomatik rahatlama sağlanmışsa 
oral antibiyotiğe geçilir ve 7-10 günlük tedavi planlanır.

Kaynaklar

1. Czaja CA et al. 2007. Population-based epidemiologic analysis of acute 
pyelonephritis. Clin İnfect Dis, 45,273.

2. Nicolle LE. 2001. A practical guide to antimicrobial management of 
complicated urinary tract infection. Drugs Aging,18,243.

3. Khawcharoenporn T, Vasoo S and Singh K. 2013. Urinary Tract Infections 
due to Multidrug-Resistant Enterobacteriaceae: Prevalence and Risk 
Factors in a Chicago Emergency Department. Emerg Med Int, 2013, 
258517.

4. Killgore KM, March KL and Guglielmo BJ. 2004. Risk factors for 
community-acquired ciprofloxacin-resistant Escherichia coli urinary tract 
infection. Ann Pharmacother, 38, 1148.

5. Walker E et al. 2016. Clinical Management of an Increasing Threat: 
Outpatient Urinary Tract Infections Due to Multidrug-Resistant 
Uropathogens. Clin Infect Dis, 63, 960.

6. Smithson A et al. 2012. Prevalence and risk factors for quinolone resistance 
among Escherichia coli strains isolated from males with community febrile 
urinary tract infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 31, 423.

7. Linsenmeyer K, Strymish  and Gupta K. 2015. Two Simple Rules for 
Improving the Accuracy of Empiric Treatment of Multidrug-Resistant 
Urinary Tract Infections. Antimicrob Agents Chemother, 59, 7593.

8. Fairley KF et al. 1971. Site of infection in acute urinary-tract infection in 
general practice. Lancet, 2, 615. 

9. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria for Acute 
Pyelonephritis. Last reviewed 2012. https://acsearch.acr.org/docs/69489/
Narrative (Accessed on February 27, 2017).



12    TIP VE SAĞLIK BILIMLERINDE

10. Meyrier A et al. (1989). Frequency of development of early cortical 
scarring in acute primary pyelonephritis. Kidney Int, 35, 696.

11. Kawashima A and LeRoy AJ. (2003). Radiologic evaluation of patients 
with renal infections. Infect Dis Clin North Am,17, 433.

12. Tsugaya M et al. (1990). Computerized tomography in acute pyelonephritis: 
the clinical correlations. J Urol, 144, 611.

13. h t t p : / / w w w. g u i d e l i n e . g o v / s u m m a r y / s u m m a r y. a s p x ? d o c _
id=13683&nbr=007017&string=pyelonephritis (Accessed on September 
14, 2009).

14. Gupta K et al. (2011). International clinical practice guidelines for the 
treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: 
A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the 
European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect 
Dis; 52:e10315. Foxman B.(2014). Urinary tract infection syndromes: 
occurrence, recurrence, bacteriology, risk factors, and disease burden. 
Infect Dis Clin North Am,  28, 1.

15. Echols RM. et al. (1999). Demographic, clinical, and treatment parameters 
influencing the outcome of acute cystitis. Clin Infect Dis, 29, 113. 

16. Patterson TF and Andriole VT. (1997) Detection, significance, and therapy 
of bacteriuria in pregnancy. Update in the managed health care era. Infect 
Dis Clin North Am, 11, 593.

17. Nicolle LE. et al. (2019) Clinical Practice Guideline for the Management 
of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the Infectious Diseases 
Society of America. Clin Infect Dis, 68:e83.

18. Schnarr J and Smaill F. (2008) Asymptomatic bacteriuria and symptomatic 
urinary tract infections in pregnancy. Eur J Clin Invest, 38 Suppl 2:50.

19. Golan A. et al. (1989). Asymptomatic bacteriuria in normal and high-risk 
pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 33, 101.

20.  Smaill FM and Vazquez JC.(2019) Antibiotics for asymptomatic 
bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev, 2019.

21. Moore A. et al. (2018). Recommendations on screening for asymptomatic 
bacteriuria in pregnancy. CMAJ, 190:E823.

22. Gilstrap LC 3rd, Ramin SM. (2001) Urinary tract infections during 
pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am, 28, 581.

23. Harris RE, Gilstrap LC 3rd. (1981) Cystitis during pregnancy: a distinct 
clinical entity. Obstet Gynecol, 57, 578.



IDRAR YOLU ENFEKSIYONLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIM     13

24. Hill JB. et al. (2005). Acute pyelonephritis in pregnancy. Obstet 
Gynecol,105, 18.

25.  Wing DA, Fassett MJ and Getahun D. (2014) Acute pyelonephritis in 
pregnancy: an 18-year retrospective analysis. Am J Obstet Gynecol, 210, 
219.e1.

26. Kass EH. (1960). Bacteriuria and pyelonephritis of pregnancy. Arch Intern 
Med,105, 194.

27.  Sweet RL. (1977) Bacteriuria and pyelonephritis during pregnancy. Semin 
Perinatol, 1, 25.





15

B Ö L Ü M  I I

D VİTAMİNİ DÜZEYİ VE 
OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ

The Relationship of Vitamin D Level and Obesity

Neslihan Tekin Karacaer

(Dr. Öğr. . Üyesi)  , Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

ORCID: 0000-0002-0091-6428

1. Giriş

Günümüzde obezite 21. yüzyıl salgını olarak kabul edilmektedir. Obezite, 
genellikle hafif, kronik veya sistemik inflamasyonun eşlik ettiği aşırı 
yağ dokusu birikimi ile birlikte boy ile orantısız vücut ağırlığı olarak 

tanımlanır. Bununla birlikte, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser 
türleri ve diğer bazıpatolojik durumların gelişimi ile ilişkilidir (1). Obezite, ana 
patomekanizma olarak yağ dokusu iltihabı ile karakterize, yaştan bağımsız, 
yaşam tarzıyla tetiklenen, hızla yayılan pandemik bir hastalıktır (2). Obezite 
prevalansı, genellikle salgın oranlarda olarak tanımlanan endişe verici bir oranda 
artmaktadır. Yaklaşık 250 milyon insanın obez olduğu tahmin edilmektedir ki 
bu da dünya çapındaki yetişkin nüfusun %7’sine eşittir (3). Abdominal visseral 
yağ dokusunun işlev bozukluğu, obezitenin kardiyovasküler ve metabolik sağlık 
üzerindeki zararlı etkileriyle nedensel olarak bağlantılıdır. D vitamini, yağ 
dokusunda biriken ve kalsiyum homeostazının düzenlenmesi, anti-inflamatuar 
etki ve adipogenezin modülasyonu dahil olmak üzere çok çeşitli işlevler sunan 
lipofilik bir hormondur. Obezite, düşük D vitamini durumu ile ilişkilendirilmiştir 
ve bu eksikliğin visseral yağ dokusunun işlev bozukluğunun bir nedeni mi yoksa 
sonucu mu olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur (2).

2. Obezite

Termodinamiğin birinci yasasına dayanan bir görüşe göre artan yağ birikimi, 
kalori alımı ve enerji harcaması arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Bu 
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görüşe göre obezite, düşük fiziksel aktivitenin ve yüksek enerjili gıdaların bireyin 
ihtiyaçlarının üzerinde tüketilmesinin bir sonucudur (1). Obezite, artan oksidatif 
stres ve kalıcı kronik inflamasyonun aracılık ettiği hem endotelyal hem de 
viseral yağ dokusu disfonksiyonu ile ilişkili, yaşa bağlı olmayan, yaşam tarzıyla 
tetiklenen, pandemik bir hastalıktır (2). Obezitede aşırı yağ birikimi çok faktörlü 
bir etiyolojiye sahiptir. Ancak yaygın olarak enerji alımı ve harcaması arasındaki 
dengesizliğin sonucu olarak kabul edilir (1). Obezite, genetik, metabolik, sosyal, 
davranışsal ve kültürel faktörlerin etkileşiminden gelişen karmaşık, çok faktörlü 
bir hastalıktır (3). Hareketsiz işler, teknolojik gelişmeler ve sağlıksız yiyecekler, 
küresel obezite prevalansında artışa yol açan temel faktörlerdir. Bu sorun aynı 
zamanda kamu sağlık sistemlerinin ve küresel ekonomilerin karşı karşıya olduğu 
bir zorluktur. Genel olarak, yeme alışkanlıklarındaki ve fiziksel aktivitedeki 
değişiklikler, sosyal kalkınma ile ilişkili çevresel ve sosyal değişikliklerin ve 
sağlık, tarım, ulaşım, kentsel planlama, çevre, eğitim ve gıdanın işlenmesi, 
dağıtımı ve pazarlanması gibi sektörlerde destekleyici politikaların eksikliğinin 
sonucudur (4). 

Obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların prevalansı dünya çapında 
artmaktadır (5). Dünya Sağlık Örgütü›ne (DSÖ) göre, 2010 yılında dünya çapında 
1 milyardan fazla aşırı kilolu yetişkin ve 400 milyon obez yetişkin vardı. DSÖ 
ve Ulusal Sağlık Enstitüsü liderliğindeki obezite ve fazla kiloyu tanımlamanın 
basit ve kullanışlı bir yolu, beden kitle indeksine (BKİ) dayanmaktadır (6). DSÖ 
artık 25.0 kg/m2 veya daha yüksek bir BKİ’ni anormal olarak kabul etmektedir; 
BKİ 30 kg/m2 veya daha fazla olduğunda aşırı kilo kategorisi obez olarak 
sınıflandırılır (7). Obezite Sınıf I (BMI 30-34.9), Sınıf II (BMI 35-39.9) veya 
Sınıf III (BMI 40 veya üstü) olarak sınıflandırılabilir. Obezite hem erkeklerde 
hem de kadınlarda küresel bir salgındır. Dünya çapında erkeklerin yaklaşık 
dörtte üçü ve kadınların üçte ikisi aşırı kilolu veya obezdir (8). Yaklaşık 21,0 kg/
m2’lik bir BKİ’de diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi riskleri artar, dolayısıyla 
yaşam beklentisini azaltır ve sağlık ve toplumsal ekonomik yükü büyük ölçüde 
artırır; aşırı vücut ağırlığı, şu anda dünya çapında genel hastalık yüküne katkıda 
bulunan altıncı en önemli risk faktörüdür (7). Küresel olarak, vücut kitle indeksi 
>25 kg/m2 olan yetişkinler, 1980’de erkeklerde %28,8 ve kadınlarda %29,8 
iken, 2013’te erkeklerde %36,9 ve kadınlarda %38 artış göstermiştir. DSÖ 
ve Ulusal Halk Sağlığı İdaresi raporları, bu durumların önlenmesi ve tedavisi 
için maliyetlerde önemli bir artış, dolayısıyla da önemli bir siyasi konu haline 
gelmektedir. Bununla birlikte çocukluk ve ergenlik döneminde aşırı kilo ve 
obezitede belirgin artış olması ve sosyoekonomik ve demografik geçişler 
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nedeniyle birçok gelişmekte olan ülkede obezitenin belirgin artışı en önemli 
epidemiyolojik gözlemlerdir (5).

Obezite, beraberinde getirdiği morbidite ve mortalite nedeniyle en önemli 
halk sağlığı sorunudur (4). Obezite hipertansiyon, tip 2 diyabet, demans (9), 
kardiyovasküler hastalıklar, kas-iskelet sistemi bozuklukları, obstrüktif uyku 
apnesi ve kanser de (prostat, kolorektal, endometriyal ve meme) dahil olmak 
üzere sayısız ciddi sağlık durumu için önemli bir risk faktörüdür. Obez kişiler 
gastroenterologlara gastroözofageal reflü, alkole bağlı olmayan karaciğer 
yağlanması ve safra taşı şikayetleri ile başvurabilirler. Obezitenin ana nedeni, 
tüketilen kaloriler ile harcanan kaloriler arasındaki dengesizlik olmasına 
rağmen az sayıda vakada genetik ve hipotiroidizm, Cushing hastalığı, depresyon 
gibi hastalıklar ve antidepresanlar ve antikonvülzanlar gibi ilaçların kullanımı 
vücutta yağ birikiminden sorumludur. Bu nedenle obeziteyi tanımak ve tedavi 
etmek önemlidir (6). 

Obezite ve özellikle aşırı visseral yağ dağılımına hormonal, inflamatuar 
ve endotelyal düzeyde çeşitli değişiklikler eşlik eder (5). Uygunsuz beslenme 
davranışı obeziteye katkıda bulunmanın yanı sıra vitamin eksikliğinede 
yol açmaktadır. Aşırı kilolu ve obez bireylerin diyet meyve, sebze ve enerji 
alımındaki farklılıklar nedeniyle normal kilolu bireyle göre vitamin eksikliğine 
daha yatkındır. Bu nedenle obezite ve vitamin eksikliği arasında bir ilişki 
olduğu öne sürülmüştür (10). Obezite hastaları sıklıkla mikrobesin eksiklikleri 
gösterir ve bunlardan biri D vitamini eksikliğidir. Meta analizlerden elde edilen 
veriler, D vitamini düzeylerinin vücut ağırlığı ile ters bir ilişkisini sürekli olarak 
desteklemektedir. Deneysel çalışmalardan elde edilen veriler, obezitenin düşük 
D vitamini ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Hem obezite hem de vitamin 
D eksikliği, dünya çapında artan bir prevalans gösterdiğinden, bu ilişkinin tüm 
yönlerini açıklığa kavuşturmak için yoğun araştırmalar yapılmaktadır (11). 

3. Vitamin D ve Etkileri

D vitamini yağda çözünen vitaminlerden bir tanesidir (12,13). Çok az gıda 
doğal olarak D vitamini içerir (sardalya, ringa balığı, ton balığı, uskumru, 
somon ve morina karaciğeri yağı, yumurta sarısı, shiitake mantarı, karaciğer 
veya organ etleri) (12). D vitamini, D2 (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol) 
olmak üzere iki ana formda bulunmaktadır. D2, bitkilerde ve mantarlarda 
ışınlama üzerine ergosterol tarafından üretilir. D3, epidermiste ışınlama üzerine 
7-dehidrokolesterol tarafından üretilir (14). D vitamininin endojen üretimi, cildin 
güneş ışığına maruz kalmasının bir sonucu olarak bu vitaminin ana kaynağıdır. 
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Çok az gıda D vitamini içerir ve her zaman küçük miktarlarda bulunur (10). Hem 
D3 vitamini hem de D2 biyolojik olarak aktif değildir. Enzimatik reaksiyonlar ile 
aktif formlarına dönüşürler (12). D vitamini, cilt güneş ışığına maruz kaldığında 
üretilir. UV-B fotonları, pre-vitamin D3 oluşturmak için epidermal hücrelerin 
plazma membranında kolesterol biyosentetik yolunda bir öncü olan pro-vitamin 
D3 üzerinde etki eder. Pre-vitamin D3 hızla D3 vitaminine dönüştürülür ve 
D vitamini bağlayıcı proteine bağlandığı hücre dışı boşluğa aktarılır. Oradan 
karaciğere taşınır ve burada 25-hidroksivitamin D’ye (25(OH)D) hidroksile 
edilir. 25(OH)D vitamininin serum konsantrasyonu, D vitamini düzeyinin en iyi 
göstergesidir. Diyetteki D vitamini ise ince bağırsakta emilir, şilomikronlar ve 
daha sonra D vitamini bağlayıcı proteine bağlı olarak karaciğere taşınır. 25(OH)
D, karaciğerden, D vitamini bağlayıcı proteine bağlı olarak böbreğe gider (15). 
Burada A halkasının 1. karbonundan 1α-hidroksilaz (CYP27B1) tarafından 
hidroksillenir ve D vitamininin aktif formu olan 1,25-dihidroksi-vitamin D 
(1,25(OH)2D) üretilir (14).

D vitamininin dört ana hedef organı vardır: bağırsak, kemik, böbrek ve kas. 
Son zamanlarda, 1,25(OH)D3’ün paratiroid bezindeki reseptörlere bağlandığı 
gösterilmiştir ve paratiroid bezlerinin ek bir hedef organ olabileceğine dair kanıtlar 
da ortaya konmuştur (16). D vitamini reseptörleri, insan vücudunun her yerinde 
bulunmuştur. Vücut D vitamini esas olarak endojen sentezin sonucu olduğundan, 
günümüzde genellikle dar anlamda vitaminden çok bir hormon olarak kabul 
edilmektedir (17). D vitamininin etkileri, hücrelerde D vitamini reseptörünün 
aktivasyonu yoluyla kalsitriolün endokrin ve otokrin etkileri yoluyla ortaya 
çıkar (18). D vitamini, sağlıklı bir mineral ve kemik metabolizmasını sürdürmek 
için gereklidir (19). D vitamini, intestinal kalsiyum emilimini ve renal kalsiyum 
geri emilimini artırarak kalsiyum ve fosfat homeostazında çok önemli bir rol 
oynar (14). Bağırsak tarafından fosfat emilimini uyarmaktadır (19). D vitamini 
olmadan diyetle alınan kalsiyumun sadece %10-15’i ve fosforun yaklaşık %60’ı 
emilir (13). Bununla birlikte D vitamini osteoklastik kemik rezorpsiyonunu ve 
osteoblast fonksiyonunu uyarır (17). Aktif metaboliti kalsitriolün endokrin etkisi 
yoluyla parat hormon (PTH) salgılanmasını negatif olarak kontrol ederek PTH 
sekresyonunu azaltır. D vitamini ayrıca, arteriyel kan basıncının düzenlenmesi 
ve kardiyovasküler komplikasyonların önlenmesi, immünolojik tepkilerin 
modülasyonu, insülin üretiminin düzenlenmesi ve diyabete karşı korunma, 
belirli kanserlere karşı koruma, renoproteksiyon ve renoproteksiyon dahil olmak 
üzere mineral ve kemik metabolizması ile ilgisi olmayan çeşitli fonksiyonlarda 
da faydalı etkilere sahiptir (19). Aynı zamanda Tip 1 kollajen üretimini azaltmak, 
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kas fonksiyonunu arttırmak, hücre farklılaşmasını uyarmak gibi etkileri 
mevcuttur (17). Bununla birlikte D vitamininin (1,25(OH)2D) aktif formunun, 
obez hastaların yağ dokusunda adipogenez, inflamasyon ve insülin direncinde 
gen transkripsiyonunu düzenlediğini gösterilmiştir. Ek olarak, 1,25(OH)2D’nin, 
pankreas beta hücrelerinde insülin salgılanmasını kontrol ederek ve periferik 
dokularda insülin reseptör ekspresyonunu artırarak, bu dokulardaki kalsiyum 
akışını düzenleyerek insülin duyarlılığını iyileştirebileceği önerilmiştir (20). D 
vitamininin, bir dizi yaşlanma sürecinin aktivitesini kontrol ederek yaşlanmayı 
düzenlemeye etki ettiği öne sürülmektedir. D vitamini, işlevsiz mitokondriyi 
ortadan kaldırarak yaşlanma sürecini yavaşlatan otofajinin aktivitesini destekler. 
D vitamininin aynı zamanda yaşlanma sürecini yönlendiren mitokondriyal 
disfonksiyon, oksidatif stres, inflamasyon, kalsiyum sinyali, epigenetik ve 
telomer kısalması dahil DNA bozukluklarını azaltmada da etkili olduğu 
önerilmektedir (21).

4. Obezlerde Vitamin D Eksikliği ve Nedenleri

D vitamini eksikliği, yetişkinleri ve çocukları etkileyen küresel bir sağlık sorunudur. 
D vitamini eksikliği 25(OH)D konsantrasyonları <20 ng/mL (50 nmol/L) olarak 
tanımlanırken, D vitamini yetersizliği 25(OH)D konsantrasyonları 20–30 ng/
mL (50–75 nmol/L) olarak tanımlanır (14). Dünya çapında 1 milyar insanın 
D vitamini eksikliği olduğu tahmin edilmektedir. Risk altındaki popülasyonlar 
arasında melanin artışı, emilim bozukluğu, obez çocuklar ve yetişkinler ile 
doğrudan güneş ışığından uzak durmaya çalışan kişiler bulunmaktadır (22). 
D vitamini eksikliği, azalan kutanöz sentez, azalan emilim ve kazanılmış ve 
kalıtsal metabolizma bozuklukları ve eksikliğe yanıt verme gibi farklı faktörlerin 
sonucu olabilir. D vitamini biyoyararlanımı, kistik fibroz, çölyak hastalığı, Chron 
hastalığı veya bağırsak bypass ameliyatı gibi malabsorpsiyon sendromlarından 
etkilenir. Obez kişilerde D vitamini biyoyararlanımı da etkilenebilir. Ayrıca bazı 
ilaçlar D vitamini katabolizmasını artırabilir (antiepileptikler, antiretroviraller, 
glukokortikoidler, antirejeksiyon ilaçları) (23). Gastrointestinal, hepatik ve 
renal hastalık düşük D vitamini düzeyleriyle ilişkili olabilir, ancak D vitamini 
eksikliği en sık yetersiz alımdan kaynaklanır. Bununla birlikte enlem, kültürel 
kıyafet alışkanlıkları, mevsim, güneşten kaçınma ve güneşten korunma, tümü 
D vitamini üretimini sınırlayabilir (18). Ultra viyole B’nin (UVB) deri öncesi 
D3 vitamini üretimi üzerindeki etkisinden dolayı coğrafi konum ve mevsimdeki 
değişiklikler de D vitamini durumunun belirlenmesinde rol oynar. Güneşten 
gelen UVB penetrasyonundaki mevsimsel değişiklikler, yaz ve sonbahar ile 



20    TIP VE SAĞLIK BILIMLERINDE

karşılaştırıldığında kışın D vitamini üretimindeki farkı açıklamaktadır. Kuzey 
enlemlerinde yaşayan bireyler, UVB radyasyonuna maruz kalmanın azalması 
nedeniyle D vitamini eksikliği açısından yüksek risk altındadır (22). Ayrıca 
adipoz dokudaki hidroksilasyon enzimlerinin (25-hidroksilaz ve 1α-hidroksilaz) 
ekspresyonunda azalma ve bunun yanı sıra yağlı karaciğere sekonder gelişmiş 
24-hidroksilaz aktivitesi yoluyla ve 25(OH)D bozulmasında bir artış nedeni 
ile D vitamini metabolizması ile ilgili enzimatik yolların aktivitesinde ve 
ekspresyonunda değişikliklere neden olabileceği önerilmiştir (24). Ulusal 
Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi III ve Framingham çalışması dahil 
olmak üzere farklı büyük epidemiyolojik çalışmalar, fiziksel aktivite veya D 
vitamini alımındaki varyasyondan bağımsız olarak, daha yüksek BKİ ile düşük 
D vitamini durumunun artan prevalansını göstermiştir. Özellikle, BKİ’deki her 
birim artışın, 25(OH)D düzeylerinde %1.15’lik bir azalma ile ilişkili olduğu 
hesaplanmıştır (25). Düşük D vitamini durumu ile obezite arasındaki ilişki, 
obezitesi olan 3867 denek ve 9342 sağlık deneğini içeren 15 çalışmanın yakın 
tarihli bir meta-analizinde analiz edilmiştir (26).

Obezite ve vitamin eksikliği arasında bir ilişki olduğu öne sürülmüştür 
(10). D vitamini eksikliği ile obezite ve obezite ile ilişkili hastalıklar arasındaki 
ilişki geniş çapta çalışılmaktadır(17,27), ancak nedensel bir ilişkinin varlığı hala 
belirsizdir (17). Obezite, serum 25OHD ile ters orantılıdır. Bu, çeşitli coğrafi 
konumlardaki farklı etnik kökenlerden yetişkinlerde ve çocuklarda tutarlı bir 
bulgudur (28). Obez bireylerde D vitamini düzeylerinin neden daha düşük 
olduğu konusunda fikir birliği yoktur. Ana hipotez, yağda çözünen D vitamininin 
yağ dokusu tarafından emilmesidir (27). Yağda çözünen vitaminler, kemik 
metabolizması, kan pıhtılaşması, bağışıklık tepkisi, antioksidan aktivite ve birçok 
hastalığın önlenmesi için gerekli diğer eylemler gibi çeşitli vücut fonksiyonları 
için gereklidir. Daha fazla yağ kütlesi yağ dokusunda lipofilik vitaminlerin artan 
sekestrasyonuna yol açar. Dolayısıyla yağ dokusundaki artış ile serum yağda 
çözünen vitamin düzeylerindeki azalma arasında bir ilişki olduğu görülmektedir  
(10). BMI>30 olan obez yetişkinler, D vitamini eksikliğini hem tedavi etmek 
hem de önlemek için 2-3 kat daha fazla D vitamini gerektirir. Bunun nedeni, 
yağda çözünen D vitamininin vücut yağında seyreltilmesi ve biyoyararlanımının 
olmamasıdır (29).

Obezite sırasında düşük D vitamini durumunun olası nedenleri, obez 
bireyler tarafından daha az D vitamini alımı, daha az fiziksel aktivite, bu da güneş 
ışığına daha az maruz kalma ile sonuçlanır. Bariatrik cerrahi geçiren bireylerde 
besinlerde yer alan D vitamininin bağırsaktan emilimi deazalmaktadır. Yüksek 
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enlemlerde yaşayan bireylerin güneşe maruz kalma oranları da düşük olmakla 
birlikte düşük endojen D vitamini sentezi ile bu bölgede yaşayanlarda daha 
yüksek oranda obez ve fazla kilolu bireyin bulunduğu doğrulanmıştır (10). 
Obez kişilerin cildindeki D3 vitamini öncüsü 7-dehidrokolesterol seviyelerinin 
obez olmayan insanlardan önemli ölçüde farklı olmadığı belirtilmiştir. Ancak, 
D vitamini depoladığı bilinen deri altı yağının, deride sentezlenen D vitaminini 
daha fazla sekestre ettiği ve bunun da obez denekte, obez olmayan deneklere 
göre deriden dolaşıma D vitamininin daha az salındığı belirtilmiştir (13). 
Obezitesi olan bireylerde, yaş, enlem, çalışma yeri ve insani gelişme indeksi 
ne olursa olsun, ötrofik gruba kıyasla D vitamini eksikliğinin %35 daha yüksek 
olduğunu bildirilmiştir (30).

D vitamininin nükleer ve membran reseptörlerinin adipozitlerde varlığının 
gösterilmesi yağ dokunun D vitaminine cevap verdiğini ve onunla sıkı ilişkide 
olduğunu gösterir. Obezitede D vitamini yağ dokusunda aşırı depolanır, deride 
vitaminin yapımı azalır ve kanda düzeyi düşer (31). Ayrıca, obez bireylerin yağ 
hücrelerinde D vitamini aktivasyon enzimi 1-α-hidroksilazın seviyesi, 25(OH)
D’nin daha fazla lokal kullanımını açıklamaktadır. Bu hipoteze göre, serum 
25(OH)D ve vitamin D rezervlerindeki varyasyonlar, deri altı vücut yağ miktarı ile 
doğrudan ilişkili olabilir (30). Güneş ışığına maruz kaldıktan sonra, 25 vitamininin 
serum konsantrasyonundaki artışın, obez bireylerde ötrofik gönüllülere göre, 
mevcut olan D vitamininin kutanöz prekürsör miktarından bağımsız olarak 
%53 daha düşük olduğunu bildirmiştir (32). Veriler, D vitamini eksikliğinin, 
artan paratiroid hormon seviyelerini ve adipositlere daha fazla kalsiyum girişini 
teşvik ederek daha fazla yağlanmayı destekleyebileceğini ve böylece lipogenezi 
artırdığını ileri sürmüştür. Kanıtlar, 1.25(OH)D’nin, D vitaminine bağımlı 
reseptörler tarafından modüle edilen eylemler yoluyla adipogenezi engellediğini 
göstermektedir. Bu nedenle, D vitamininin tükenmesinin, ön adipositlerin 
adipositlere aşırı farklılaşmasına yol açabileceği önerilmektedir (30). Daha açık 
bir ifade ile D Vitamini eksikliği, adipositlerde lipogenezin uyarılmasına neden 
olmaktadır ve kalsiyum akışını sağlamak suretiyle yağlanmayı arttırmaktadır. 
Artan yağlanma ve yağ dokusundaki lokal iltihaplanma sistemik fizyolojik 
değişikliklerle obezite kaynaklı komplikasyonlara neden olur (31).

Yağ dokusu, adipokin salgılayan bir endokrin organdır ve enerji 
homeostazına büyük katkıda bulunmaktadır. Obezite, hiperplazi ve hipertrofi 
yoluyla yağ dokusunun büyümesine neden olur (33). D vitamini, adipoz dokudaki 
membran reseptörleri, adaptör moleküller ve nükleer çekirdek düzenleyici 
proteinlerle etkileşime girer. VD, ayrılmayan proteinlerin ekspresyonunu kontrol 
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ederek genomik etkisiyle enerji metabolizmasının düzenlenmesine katılır (34). 
D vitamini, hücre tipine, farklılaşma aşamasına ve tedavi zaman noktasına bağlı 
olarak adiposit farklılaşması üzerinde engelleyici veya uyarıcı etkiler gösterebilir. 
D vitamini, yağ asidi oksidasyonunu, ayrışmayan proteinlerin ekspresyonunu, 
insülin direncini ve adipokin üretimini etkileyerek yağ dokusundaki enerji 
metabolizmasını kontrol eder. Yağ dokusu iltihabı, sıklıkla obezite ile ilişkili 
metabolik bozukluklar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. D vitamini, 
yağ dokusu içindeki bağışıklık hücrelerinin ve adipositlerin inflamatuar yanıtını 
modüle edebilir. D vitamini, hem endokrin mekanizmalar hem de otokrin ve 
parakrin mekanizmalar yoluyla 1,25(OH)2D ve VDR’ler arasındaki etkileşimler 
yoluyla adipoz dokudaki birçok hedef genin transkripsiyonunu düzenleyebilir 
(33).

D vitamini reseptörleri adiposit farklılaşmasının en erken aşamalarında 
ifade edilir. Adipositler leptin, adiponektin ve resistin gibi birçok adipokin 
salgılarlar. Bu kimyasallar enerji homeostatik ve endokrin işlevlerinde yer 
alır. Son araştırmalar, D vitamininin bu adipokinlerin birçoğunun salgılarını 
düzenlediğini göstermiştir. Anti-inflamatuar ve insülin duyarlılaştırıcı bir 
hormon olan adiponektin, spesifik olarak farklılaşmış adipositler tarafından 
üretilen bir serum proteinidir (35). D vitamini eksikliği olan obez çocuklarda, 
adiponektinin multimerik formlarının aşağı regüle olduğu bulumuştur (36). 
Adipositler tarafından salgılanan tokluk hormonu leptin seviyesi, vücudun 
yağ kütlesi ile pozitif olarak ilişkilidir. Yüksek serum leptin seviyeleri, iştahı 
bastırmak ve enerji harcamasını artırmak için beyne yüksek enerji depolanmasını 
işaret eder. Leptin, lipogenezin inhibisyonu ve lipolizin uyarılması yoluyla 
lipit metabolizmasını kontrol etmek için adipositler üzerinde otokrin-
parakrin lipolitik bir etki uygular. D vitamini, leptin ekspresyonunu doğrudan 
düzenleyerek enerji homeostazını etkiler (35). İn vitro olarak, 1α,25(OH)2-
D3’ün adipositler üzerinde bir anti-inflamatuar etki uyguladığı gösterilmiştir 
(37). Vitamin D3, adipositlerden kemokin ve sitokin salınımını ve monositlerin 
kemotaksisini azaltmıştır (35). Ayrıca D vitamini, yağ dokusunda nükleer faktör 
kappa B (NF-κB) sinyalinin inhibisyonu yoluyla leptin, insülin duyarlılaştırıcı 
hormon, adiponektin ve inflamasyonun ekspresyonunu düzenler (34).

5. Obezlerde Vitamin D Takviyesinin Etkileri

Obezitenin ana tedavi yöntemi, fiziksel egzersizle zenginleştirilmiş ve 
davranışsal tedavi ile desteklenen diyettir. Kalori kısıtlama stratejileri en yaygın 
diyet planlarından biridir. Bu diyet rejimlerinin makro besinler, vitaminler 
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ve mineraller açısından dengelenmesi gerekir (11). Son araştırmalar, eksik 
serum vitamin seviyelerini ve bunların alımını obezite ile ilişkilendirmiştir 
(10). D vitamini alımı ve vücut kompozisyonu arasındaki ilişkiyi gösteren 
gözlemsel çalışmalar da dahil olmak üzere, D vitamininin obezitedeki rolüyle 
ilgili giderek artan sayıda epidemiyolojik kanıt ortaya çıkmıştır (38). BMI 
ve özellikle yağ kütlesi, D vitamini durumunun bilinen bir belirleyicisidir ve 
obezitesi olan bireylerde D vitamini eksikliği yaygındır. D vitamini eksikliği 
obez bireylerde kilo verme sırasında da sık görülür. Bu spesifik popülasyonda 
önerilen D vitamini dozları, sağlıklı yetişkinlerden daha yüksektir. Endokrin 
Derneği, istenen 25(OH)D konsantrasyonunu 30 ng/ml’de sürdürmek için 
6000–10,000 IU/d’lik bir doz önermektedir. Orta Avrupa kılavuzları, obez 
yetişkinlerde ve yaşlılarda, genel popülasyondaki dozun iki katı olan bir doz 
önermektedir. Uluslararası Osteoporoz Vakfı, obez bireyler için osteoporozlu 
hastalarda olduğu gibi 2000IU/gün, sağlıklı erişkinlerde ise 800-1000 IU/gün 
önermektedir. Obeziteli bireylerde hedef seviye tanımlanmamıştır. Medikal kilo 
kaybı sırasında D vitamini takviyesi konusunda özel bir kılavuz bulunmamakla 
birlikte, bariatrik cerrahiyi takiben hastaların perioperatif bakımına ilişkin 
birkaç kılavuz, haftada 1-3 kez 3000 IU/gün ile 50.000 IU arasında değişen D 
vitamini dozları önermiştir (24). Son yıllarda Vitamin D eksikliği ile Vitamin D 
takviyesinin adipozite, kilo alımı veya kilo kaybı ile ilgili parametrelere etkisini 
değerlendiren meta-analiz çalışmaları artmıştır (39). 

Obez hastalar için D vitamini takviyesinin de faydalı olabileceğini 
bildirmiştir (25). Ancak D vitamini takviyesinin rolü hala belirsizdir (40). 
Norveç’te 334 fazla kilolu veya obez katılımcı ile yapılan ve katılımcıların 
1 yıl boyunca kalsiyum artı D vitamini veya plasebo ile tedavi edildiği bir 
çalışmada; ağırlıkta herhangi bir değişiklik gözlenmediği belirtilmiştir (41). 
Golzarand ve ark. araştırmalarında korelasyon analizi sonucunda, serum D 
vitamininin vücut yağ kütlesi ile ters orantılı olduğunu ancak randomize klinik 
çalışmaların meta-analizi, D vitamini takviyesinin vücut yağ kaybını arttırdığı 
hipotezini desteklemediğini belirtmişlerdir (38). 77 fazla kilolu ve obez kadında 
plasebo kontrollü, çift kör, randomize bir klinik çalışmada, 12 hafta sonra D 
vitamini takviyesi (kolekalsiferol olarak günde 25 μg), vitamin alan kadınlarda, 
plasebo grubundakilerle karşılaştırıldığında vücut yağ kütlesinde önemli bir 
azalma ile tespit edilmişitir. D vitamini takviyesi, plaseboya kıyasla 25(OH)D 
konsantrasyonlarında önemli bir artışa neden olmuştur. Bununla birlikte, her iki 
grupta da ne vücut ağırlığı ne de bel çevresi önemli ölçüde değişmediği tespit 
edilmiştir (42). D vitamini takviyelerine verilen yanıt vücut ağırlığına bağlıdır. 
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D vitamini  takviyesinden sonra, aşırı kilolu veya obez kadınlarda serum 
25(OH)D seviyelerindeki artışın normal BMİ’si olan kadınlara göre daha düşük 
olduğunu göstermiştir. Özellikle, Yazarlar, normal kilolu kadınların D vitamini 
takviyesinden sonra daha yüksek serum 25(OH)D seviyelerine ulaştığını bildirmiş 
ve doz yanıt eğrileri normal kilolu ve obez insanlar arasında paralel olduğundan, 
serum 25(OH)D arasındaki farkın olduğunu öne sürmüşlerdir. D3 seviyeleri 
muhtemelen hacim seyreltme etkisine bağlıydı; özellikle aşırı kilolu ve obez 
gruplarında D vitamini takviyesi sonrası 25(OH)D3 seviyeleri BMI <25 kg/m2 
olan gruba göre 7 ng/mL daha düşük bulunmuştur (43). Prepubertal çocuklardan 
elde edilen veriler, 25(OH)D serum seviyeleri ile adipozite göstergeleri arasında 
ters bir ilişki olduğunu göstermektedir ve bu, lipidde çözünür doğası nedeniyle 
yağ dokusunda D vitamini sekestrasyon hipotezi ile tutarlıdır. Bu bulgular, 
çocuklarda aşırı kilonun D vitamini takviyesi üzerinde bir etkisi olduğunu ve 
bu çocukların daha düşük bir 25(OH)D artışı elde ettiğini gösteren yakın tarihli 
bir çalışma ile de tutarlıdır; bu nedenle, aşırı kilolu çocuklar, aynı 25(OH)D 
seviyelerine ulaşmak için normal kilolu çocuklara göre daha yüksek D vitamini 
dozlarına ihtiyaç duyabilir (20).

Kilo kaybının D vitamini konsantrasyonlarında artışa neden olduğu 
belirtilmiştir. 2 yıllık kilo verme programına katılan 383 fazla kilolu veya obez 
kadından elde edilen veriler, 24 ayda kilo vermeyenlerin serum 25D değerinde 
1.9 ng/mL (4.8 nmol/L) artış olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, 25(OH)
D düzeylerinin başlangıç ağırlığının %5-10’unu kaybedenler için 2,7 ng/mL 
(6,8 nmol/L) ve başlangıç ağırlığının >%10’unu kaybedenler için 5,0 ng/mL 
(12,5 nmol/L) arttığı tespit edilmiştir (44). Bu bulgular, kilo kaybının aşırı kilolu 
veya obez kadınlarda artmış serum 25D konsantrasyonu ile ilişkili olduğunu 
düşündürmektedir.

6. Sonuçlar

Obezite, hipertansiyon (HTN), tip II diabetes mellitus (DM), uyku bozuklukları, 
demans, kardiyovasküler hastalıklar ve çeşitli maligniteler dahil olmak üzere 
sayısız ciddi sağlık durumu ile ilişkilidir ve artan morbidite ve mortalite ile 
ilişkilidir (9). Yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliği ile obezite arasında 
ilişki olduğu bildirilmiştir. D vitamini (VitD) eksikliği, farklı yaş gruplarında 
fazla kilo ve obezite oluşumundaki artışa göre artma eğilimindedir. Dolayısıyla 
bu iki olay birbiriyle ilişkilidir ve önemli sağlık sorunları oluşturur. Bu nedenle 
obez hastalarda D vitamini takviyesinin onların yağ kütlesinde azalma ve 
enerji ve metabolik homeostazları üzerinde faydalı etkileri olabileceğini 
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düşündürmektedir. Obez hastalarda D vitamini takviyesinin pozitif rolünü 
destekleyen çalışmalar mevcuttur.
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GİRİŞ

Diyabet prevelansı, teknolojideki gelişmelerin sonucu olarak hareketsiz 
yaşam ve beslenme biçimindeki değişikliklerden dolayı giderek 
artmaktadır. (1,2) Diyabet tedavisinin amacı kan şekeri değerini 

normal sınırlarda ve komplikasyonları en az düzeyde tutmaktır, böylece 
hastaların diyabetli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaktır. Diyabette tedavi; 
yaşam tarzı değişikliği ile başlamaktadır. Yaşam tarzı değişikliği içinde 
beslenme ve fiziksel aktivite yer almaktadır. Yaşam tarzı değişikliği ile kan 
şekeri düzeyleri normal sınırlarda tutulamayan bireylere yaşam tarzı değişikliği 
ile birlikte ilaç tedavisine başlanmaktadır. İlaç tedavisinde oral antidiyabetik 
ilaçlar ve insülin yer almaktadır. (3) Diyabetli bireyler ilaç tedavilerini kendi 
kendilerine sürdürebilmektedir. İnsülin kullanan diyabetli bireylerin metabolik 
değerlerini normal sınırlarda sürdürebilmelerinde anahtar rol insülin tedavisinin 
doğru uygulanmasıdır.  Diyabetli bireyler genellikle insülini kendi kendine 
uygulamaktadır. (4) Diyabet tedavisinde insülin kullanımı hastalar tarafından 
kolay uyum sağlanan bir tedavi değildir.  Tedaviye karşı ön yargılı olan, kendi 
kendine insülin enjeksiyonu yapmaktan çekinen ve tedaviye uyum sağlamak 
istemeyen hastalar için tedavinin sürdürülmesi zor görünmektedir. Bu nedenle 
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hastalar bu tedaviye aslında 1-0 yenik olarak başlamaktadır. Hastaların diyabet 
tedavisinde insülin kullanımında yapılan hataları önlemek için anahtar yaklaşım 
empatidir. 

Literatür incelendiğinde insülin kullanımında en sık yapılan hatalar:

1. İnsülin Saklama Hatası 
2. Enjeksiyon Hazırlama Hatası 
3. Enjeksiyon Zamanı Hatası
4. Enjeksiyon Bölgesi Hatası 
5. Enjeksiyon Tekniği Hatası 
6. Lipohipertrofi / Lipoatrofi (İnsülin uygulama hatalarından kaynaklanan 

komplikasyon). (5-8)

1.  İnsülin Saklama Hatası 

Diyabetli bireylerin insülinlerini 250 C nin üzerindeki odalarda uzun süre 
bulundurmaları bir uygulama hatasıdır. 2019 yılında diyabetli hastalarla 
ülkemizde yapılan bir çalışmada İnsülin saklama hatası %6,8 olarak bulunmuştur. 
Özellikle yazın, ortamın ısısı 280 C üzerine çıkabilir ve oda ısısında kalan 
insülinlerin etkinliği azalabilir. (6) 

Doğru Uygulamalar: 

•	 Üreticinin özel saklama yönergelerini takip etmeyi (Kanıt Düzeyi A1)
•	 İnsülini oda sıcaklığında 15°C-25°C arasında maksimum 1 ay saklamayı 

(Kanıt Düzeyi A1/A2)
•	 Son kullanma tarihi içinde insülini kullanmayı ve insülin açıldıktan sonra 

üreticinin önerdiği ideal kullanma süresi içinde kullanılmasını (Kanıt 
Düzeyi A1/A2)

•	 Açılmamış insülin kalemlerini ve şişelerini +4°C ile +8°C arasında 
soğutarak saklamayı, ancak kesinlikle dondurulmaması gerektiğini  (Kanıt 
Düzeyi A1/A2)

•	 Bulanık insülinler (örn., NPH ve önceden karıştırılmış insülinler) kristaller 
tekrar süspansiyon haline gelene kadar (çözelti süt beyazı görünümündedir) 
hafifçe yuvarlanmayı ve/veya eğilmesini, çalkalanmaması gerektiğini 
(Kanıt Düzeyi A1/A2). 

•	 İnsülini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklamayı
•	 İnsülin uygulama öncesi kalemi buzdolabından en az 15 dakika öncesinde 

çıkartmayı ve soğuk uygulama yapmamayı öğretmeliyiz. (9-14).
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2.  Enjeksiyon Hazırlama Hatası 

İnsülinin uygun şekilde hazırlanmaması, enjeksiyonu hazırlamadan önce elleri 
yıkamama, bölgenin alkolle silinmesi, insülin tipini kontrol etmeme insülin 
hazırlama hatalarındandır.  Ayrıca insülin kalemi ve insülin enjektörüyle 
uygulamalar sırasında da hatalar aşağıda yer aldığı gibidir (6,7,8). 

2.1. İnsülin Kalemi ile uygulama için;

•	 Kalemin fonksiyonunu kontrol etmeme
•	 Önerilen dozu ayarlayamama
•	 İnsülin kalemi iğne uçlarını uygun uzunlukta tercih etmeme
•	 İnsülin kalemi iğne uçlarını bir defadan fazla kullanma
•	 İnsülin kaleminin kapağının kapatılmaması

2.2.  İnsülin Enjektörü ile Uygulama için;

•	 Enjektörün steril olmaması (Enjektörün bir defadan fazla kullanılıyor 
olması),

•	 Enjektörün kapağının insülin enjektöre çekilmeden önce açık bırakılması, 
kontamine olması

•	 Enjektörün pistonunun kontrol edilmemesi, 
•	 İnsülin dozunun enjektöre eksik çekilmesi,
•	 İnsülin çekildikten sonra enjektör içindeki havanın çıkarılmaması,
•	 İnsülin çekildikten sonra enjektörün iğne ucunun açık bırakılması. (5-8)

Doğru Uygulamalar: 

•	 İnsülin uygulaması yaparken temiz ellerle ve temiz bir bölgeye enjeksiyon 
uygulamayı (Kanıt düzeyi A3).

•	 Elbise üzerinden kesinlikle enjeksiyon yapmamayı (Kanıt Düzeyi B3).
•	 Enjeksiyon bölgesinin uygulama öncesi alkol veya bir dezenfektan ile bölge 

temizliğinin yapılmasının enfeksiyon gelişimi üzerinde etkili olmadığı ve 
kullanıldığında ise enjeksiyon bölgesinde sertliğe neden olarak ağrıya 
yol açtığı çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bölgenin düzenli banyo yapanlarda 
silinmemesi, sık banyo yapılmıyorsa alkol ile siliniyorsa kurumasının 
beklenmesi gerektiğini önermeliyiz (Kanıt düzeyi A3). 

•	 Görme problemi yaşayan hastaların işlem öncesi gözlüklerini takarak 
insülin tipini kontrol etmeyi öğretmeliyiz.

•	 Kullanılan insülin tiplerini her uygulama öncesi kontrol edilmelidir. 
Diyabetli bireyler yanlışlıkla kısa etkili insülini yerine uzun etkili insülini 
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kullandığında hiperglisemi gelişirken, uzun etkili insülini yerine kısa etkili 
insülinini kullandığında hipoglisemi gelişmektedir (Kanıt Düzeyi A2). 
(14,15,16)

İnsülin Kalemi ile uygulama için;

•	 Kalemin fonksiyonunu kontrol etmeyi (Kanıt Düzeyi A2).
•	 Önerilen dozu ayarlaması için kalemi göz hizasında tutmayı (Kanıt Düzeyi 

A2).
•	 İnsülin kalemi iğne uçlarını bir uygulamadan fazla kullanmamayı (İğnenin 

yeniden kullanılması, iğnenin bükülmesine veya kırılmasına ve subkutan 
dokuya ulaşmasına engel olabileceğinden daha ağrılı enjeksiyona neden 
olabilir) öğretmeliyiz (Kanıt Düzeyi A2).

•	 Diyabet eğitim hemşiresi iğnenin yeniden kullanılmasının olası 
olumsuzlukları konusunda hastayı özellikle bilgilendirmelidir (Kanıt 
Düzeyi A2). 

•	 İnsülin kalemlerinin iğne uçları hastaya uygun uzunlukta (bu konuda 
sadece hasta değil, diyabet eğitim hemşiresi, endokrinolog, eczacı gibi 
sağlık personeli de dikkatli) olmalıdır. Kısa iğne uçları (4,5 ve 6 mm) 
yetişkin hastalar ve obez bireyler de dahil olmak üzere kullanılırsa 
muhakkak deri kıvrımı kaldırılmalıdır (özellikle 4 mm’lik iğnelerin 
kullanılması durumunda) (Kanıt Düzeyi A1). Kısa iğneli (4, 5 veya 6 mm) 
enjeksiyonlar cilt yüzeyine 90° açıyla yapılmalıdır  (Kanıt Düzeyi A1).

•	 Biyolojik materyal bulaşma riski nedeniyle kalemler ve kartuşlar asla 
hastalar arasında paylaşılmaması gerektiği konusunda bilgilendirmeliyiz 
(Kanıt Düzeyi A2).

•	 İğneler, havanın (veya diğer kirleticilerin) içine girmesini önlemek için 
kullanımdan hemen sonra güvenli bir şekilde atılması,  ilaç sızıntısını 
önlemek ve kartuşun sonraki doz doğruluğunu etkileyebileceği  için 
kalemin kapağının hemen kapatılmasını öğretmeliyiz (Kanıt Düzeyi 3) . 
(9-16)

İnsülin Enjektörü ile Uygulama için;

•	 İnsülin çekilmeden önce çekilecek insülin dozuna eşdeğer miktarda hava 
enjektöre çekilmelidir ve flakon içine enjekte edilmelidir bu uygulamanın 
insülin çekilmesini kolaylaştıracağı (Kanıt düzeyi A3 )

•	 Enjektörde hava kabarcıkları varsa yüzeye çıkarmak için enjektörün 
gövdesine hafifçe vurulması; pistonu yukarı iterek havayı çıkarması (Kanıt 
düzeyi A3 )
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•	 Kalemlerin aksine, iğne dokuya girdikten ve insülin dokuya verildikten 
sonra iğneyi 10 saniye cilt altında tutmasının gerekli olmadığı (Kanıt 
düzeyi A3 ). 

•	 Enjektör ün sadece bir kez kullanılması gerekliliği öğretilmelidir (Kanıt 
düzeyi A3 ). 

•	 Enjeksiyon tedavisinin başlangıcından itibaren hastalara uygun şekilde tıbbi 
atıkların güvenli atılımı öğretilmeli ve uygulama boyunca pekiştirilmelidir 
(Kanıt düzeyi A3 ). (9-16)

3.  Enjeksiyon Zamanı Hatası

2019 yılında diyabetli hastalarla ülkemizde yapılan çalışmada enjeksiyon 
zamanı hatası %11 olarak bulunmuştur. Hastaların yemek yeme zamanlarının 
değişmesi, fazla ya da az yemek yemeleri, yemekten önce insülin uygulamayı 
unutmaları vb. hatalar yer almaktadır. (6,7,8) 

Doğru Uygulamalar: 

•	 Hızlı etkili insülinler: Çabuk emildikleri için yemeklerden 5-15 dk önce 
uygulanmalıdır. Kan şekeri düzeyleri normal sınırlara yakın ve hafif düşük 
olan hastalarda bu insülinler yemek sırasında veya yemekten kısa süre önce 
de uygulanabilir. Diyabetli bireylerin yemek sırasında yedikleri yemeğin 
miktarından emin olamadığı durumlarda bu insülin, yemekten sonra 
uygulanabilir. Böylece bireyin yemekte tükettiği karbonhidrat miktarına 
uygun insülin dozu ayarlanabilir.

•	 Kısa etkili insülinler: Yemeklerden önce uygulanmalıdır. Bu insülinlerin 
çözünür olması nedeniyle dokuda emilimi zaman alır, bu nedenle 
yemeklerden 30 dk önce uygulanmalıdır. Erken uygulandığında bireyin kan 
şekeri düşük düzeydeyse yemek öncesi hipoglisemiye yol açabileceğinden 
yemek yeme süresi 45 dk’yı aşmamalıdır.

•	 Orta etkili ve uzun etkili insülinler: Diyabetli bireyleri yemek yemesiyle 
ilişkisi yoktur. Ancak yine de NPH insülinin yemeklerden 30-45 dk önce 
yapılması önerilebilir. Diyabetli bireyin ana ve ara öğünlerinin düzenli 
olması ve hipoglisemiye karşı korunması gerekmektedir. Uzun etkili 
insülinlerin gün içinde diyabetli birey için uygun bir saatte uygulanabilir 
ancak her gün aynı saatte yapılması önerilmelidir. (9,10)

4.  Enjeksiyon Bölgesi Hatası 

2015 ve 2019 yıllarında diyabetli hastalarla ülkemizde yapılan çalışmalarda 
enjeksiyon bölgesi hatası sırasıyla %76,1 ve % 68,6  olarak bulunmuştur. 
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Hastaların en çok insülin enjeksiyonunu uyguladığı bölgede hata yaptığı 
saptanmıştır. Enjeksiyon yerinin iyi gözlemlenmemesi, cilt kıvrımı 
oluşturulmaması, enjeksiyon yeri rotasyonu yapılmaması ya da enjeksiyon 
yeri rotasyonun doğru şekilde yapılmaması hatalar arasında yer almaktadır. 
(6,7,13,17) 

Doğru Uygulamalar: 

•	 Hasta enjeksiyondan önce bölgeyi incelemelidir  (Kanıt düzeyi A3)
•	 Mevcut bölge lipohipertrofi, enflamasyon, ödem, enfeksiyon belirtileri 

gösteriyorsa yer değiştirin (Kanıt düzeyi A2)
•	 Temiz eller kullanarak temiz bir bölge tercih edilmelidir  (Kanıt düzeyi 

A2)
•	 Alan kirliyse veya hasta enfeksiyonların kolayca yayılabileceği bir 

ortamdaysa (örn.hastane, huzurevi) dezenfektan kullanmalıdır (Kanıt 
düzeyi  B2)

•	 Her enjeksiyon bölgesi ayrı ayrı incelenmeli ve kullanılan iğne uzunluğuna 
bağlı olarak deri kıvrımının kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verilmelidir 
(Kanıt düzeyi A3)

•	 Hastalara, insülin tedavisinin başlangıcından itibaren deri kıvrımını 
kaldırmak için doğru teknik öğretilmelidir (Kanıt düzeyi A3)

•	 Deri kıvrımı, deride ağarmaya veya ağrıya neden olacak kadar 
sıkılmamalıdır (Kanıt düzeyi A3). (18-21).

 4.1.  Enjeksiyon yeri rotasyonu 

•	 Hastalara enjeksiyon tedavisinin başlangıcından itibaren takip etmesi 
kolay rotasyon şeması öğretilmelidir (Kanıt düzeyi A2)

•	 Etkinliği kanıtlanmış bir şema, enjeksiyon bölgesini kadranlara bölmeyi 
içerir, haftada 1 kadran kullanarak ve her zaman saat yönünde hareket 
ettirin (Kanıt düzeyi A3)

•	 İnsülinlerin vücutta uygulama alanları sırasıyla; karın bölgesi, uyluğun ön 
ve yaz yüzü, üst kolun arka yüzü ve kalçaların üstü olmak üzere farklı 
bölgelerden uygulanabilmektedir. İnsülin en çabuk karın bölgesinden 
emilir. Daha sonra emilim hızına göre sırasıyla üst kol, uyluk ve kalça 
bölgesi izlemektedir. Hastaların en çok tercih ettiği bölgeler karın ve 
uyluktur. Aynı bölgenin sürekli kullanılmasına bağlı oluşacak problemleri 
önlemek için enjeksiyon bölgelerinde rotasyon yapılmalıdır.

•	 Tekrar doku travmasını önlemek için herhangi bir kadrandaki enjeksiyonlar 
≥1 cm aralıklarla yapılmalıdır (Kanıt düzeyi A3)
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•	 Diyabet hemşiresi, her ziyarette rotasyon şemasının takip edildiğini 
doğrulamalıdır; gerektiği gibi tavsiyede bulunmalıdır (Kanıt düzeyi A3). 
(8-21).

Enjeksiyon bölgeleri dönüşümlü olarak (rotasyon) kullanılmalıdır. Hem 
enjeksiyon bölgeleri arasında hem de aynı enjeksiyon bölgesi içinde rotasyon 
yapılması gerekir.

Aynı öğünde aynı bölge tekniği: Bir bölge bir enjeksiyon uygulaması için 
belirlenir ve o bölge kullanılır (sabahları karın, öğlenleri sağ/sol kol, akşamları 
sağ/sol bacak, yatma zamanında sağ/sol kalça vb. gibi). Enjeksiyon uygulaması 
için sağlıklı olan kol, bacak ve kalça gibi bölgeler kendi içinde rotasyon yapılarak 
uygulama yapılabilir, karın bölgesi ise kendi içinde rotasyon yapmak üzere dört 
kadrana bölünürek, her kadran saat yönünde bir hafta kullanılabilir. 

Haftalık bölge rotasyonu: Günde tek veya iki doz insülin kullanan diyabetli 
bireyler haftalık bölge rotasyonu uygulayabilir. (18-21)

5.  Enjeksiyon Tekniği Hatası

2019 yılındaki diyabetli hastalarla ülkemizde yapılan çalışmada enjeksiyon 
tekniği hatası %35,6 olarak saptanmıştır. Hastalar tarafından en sık yapılan 
hatalardan ikinci sırada yer almaktadır. Diyabetli hastalarda insülin enjeksiyonu 
uygulamayla ilgili bilgi ve beceri eksikliği enjeksiyon tekniğinde hatalara neden 
olmaktadır. (6,16)  

Doğru Uygulamalar: 

•	 Kendi kendine insülin uygulayacak diyabetli bireyin uygulama konusunda 
temel bilgi ve beceriyi elde etmiş olmalıdır.

•	 İnsülin tedavisi uygulaması için diyabetli bireyin eğitim almış olması 
gerekir (Kanıt düzeyi A1).

•	 Hastalara, insülin tedavisinin başlangıcından itibaren deri kıvrımını 
kaldırmak için doğru teknik öğretilmelidir (Kanıt düzeyi A3)

•	 Deri kıvrımı, deride acı veya ağrıya neden olacak kadar sıkılmamalıdır 
(Kanıt düzeyi A3)
Optimal sıralama aşağıdaki gibi olmalıdır:
o  Deri kıvrımı yapın.
o  İnsülini deri kıvrımının yüzeyine 90° açıyla yavaşça enjekte edin.
o  Piston tamamen basıldıktan sonra (kalemle enjekte ederken) iğneyi 10 

saniye ciltte bırakın.
o  İğneyi deriden çekin.
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o  Deri kıvrımını serbest bırakın.
o  Kullanılmış iğneyi güvenli bir şekilde atın (Kanıt düzeyi A3)

•	 İğne istenenden daha derine inip kasa girebileceğinden, enjeksiyon 
sırasında deriyi çentiklemekten kaçının (Kanıt düzeyi B3)

•	 İnsülin enjeksiyonu uygulaması sonrasında cilt ovulmamalıdır. Cilt 
ovulursa subkutan dokuya geçen insülinin dışarı sızabileceği veya 
insülinin hızlı emilebileceği belirtilmektedir. Bu nedenlerle yeterli insülin 
dozu diyabetli bireye verilemeyebilir ve etkisi azaltılmış olabilir (Kanıt 
Düzeyi B3). (9-16)

6.  Lipohipertrofi (yumru) ya da lipoatrofi (çöküntü) (İnsülin uygulama 
hatalarından kaynaklanan komplikasyon)

2019 yılındaki diyabetli hastalarla ülkemizde yapılan çalışmada Lipohipertrofi  
%11 olarak saptanmıştır. (9) 2015 yılında çalışmada enjeksiyon alanında, 
lipohipertofi olup olmadığını kontrol etme hatası %76,1 olarak saptanmıştır. (18)

Doğru Uygulamalar: 

•	 Diyabet eğitim hemşiresi, özellikle lipohipertrofi / lipoatrofi mevcutsa, 
bölgeleri her ziyarette incelemelidir. Her alan yılda en az bir kez 
kontrol edilmelidir (tercihen pediatrik hastalar için her ziyarette kontrol 
edilmelidir).

•	 Hastalara enjeksiyon bölgelerinde lipohipertrofi / lipoatrofinin nasıl tespit 
edileceği ve muayene edileceği konusunda bilgi verilmelidir (Kanıt Düzeyi 
A2).

•	 Lipohipertrofinin kenarları  arasındaki uzunluk mürekkepli kalem ile 
işaretlenerek uzun süreli takipte lezyonun ölçülmesini ve boyutunun 
kaydedilmesine yardım edecektir. Görünüyorsa aynı amaçla 
lipohipertrofinin fotoğrafı çekilip, sonraki fotoğraflarla karşılaştırılabilir 
(Kanıt Düzeyi A3).

•	 Hastalar anormal doku normale dönene kadar lipohipertrofi bölgelerine 
enjeksiyon yapmamalıdır (aylar sürebilir (Kanıt Düzeyi A2).

•	 Enjeksiyonların lipohipertrofiden normal dokuya geçişi genellikle enjekte 
edilen insülin dozunun azaltılmasını gerektirir. Değişim miktarı bireyler 
arasında değişir ve sık kan şekeri ölçümleri ile yönlendirilmelidir (Kanıt 
Düzeyi A2). 
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Lipohipertrofi / lipoatrofi için önleyici ve tedavi edici yaklaşımlar şunları içerir:

•	 Saflaştırılmış insan insülinlerinin kullanımı
•	 Her enjeksiyonda enjeksiyon bölgelerinin rotasyonu
•	 Daha geniş enjeksiyon bölgelerinin kullanılması 
•	 İğnelerin tekrar kullanılmaması  (Kanıt düzeyi A2) (9-14).

SONUÇ

Hemşireler, hastaların diyabet tedavisinde insülin uygulama risklerinin 
azaltılmasında hatalı uygulamaların fark edilip bu hataların önlenmesinde özel 
bir yere sahiptir. Hemşire insülin tedavisinin uygulayıcısı ve eğitimcisi rolü 
gereği hastasının insülin tedavisini doğru uygulamasına katkı sağlamaktadır.
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1. Giriş

Polikistik over sendromu (PKOS), adölesanlar da dahil olmak üzere üreme 
çağındaki kadınları etkileyen jinekolojik endokrin bir bozukluktur.  Bu 
sendrom ilk olarak 1935’te amenore görülen ve polikistik over görünümü 

olan kadınlarda görülmüştür. (1) PKOS’un yaygınlığı üreme çağındaki kadınlarda 
%6 – 15 (2), ve adölesan çağdaki kızlarda ise tanı kriterlerindeki değişikliklere 
bağlı olarak değişmekle birlikte %6 – 18’dir. (3) Polikistik over sendromunun 
klinik bulguları; menstrual döngüde dengesizlik, oligo-amenore, hirşutizm başta 
olmak üzere, obezite ve insülin direncidir. Ayrıca hormonal düzensizliklere bağlı 
olarak hiperanrojenizm de görülebilmektedir. (4) (Genellikle; Luteinleştirici 
hormon (LH), Androstenediyon, Testosteron, Dehidroepiandrosteron sülfat 
(DHEAS) seviyeleri artarken; Folikül stimüle hormon (FSH) ve Seks hormon 
bağlayıcı globülin (SHBG) seviyeleri azalmaktadır. (5) Bunlara ek olarak 
kardiyovasküler sistem sorunları, bozulmuş glukoz toleransı, diyabet, psikolojik 
bozukluklar ve infertilite de görülebilmektedir.  (6)

Yetişkin üreme çağındaki kadınlarda değerlendirilen genellikle akne, 
düzensiz adet kanamaları ve polikistik over morfolijisi (PCOM) gibi tanısal 
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bulgular adölesan dönemin normal seyrinde görülebilmesinden dolayı bu 
dönemde PKOS’un tanı kriterleri belirsizlik göstermektedir. Günümüze 
kadar PKOS teşhisi için birden çok tanı kriteri önerilmiştir. Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health (NIH)) 
1990 yılında yayınlanan kriterlerinde oligo/anovülasyon ve klinik/biyokimyasal 
hiperandrojenizm belirtileri tanı kriterleri olarak yer almaktadır, 2003 yılında 
düzenlenen Rotterdam konferansında hiperandrojenizm, anovülasyon ve 
ultrasonografide çoklu kist içeren yumurtalıkların varlığı kriterlerinden 2 veya 
daha fazlasının karşılanmasının PKOS tanısı için gerekli olduğu sonucuna 
varılmıştır. 2006 yılında ise Androjen Fazlalığı Derneği tarafından tekrar 
düzenlenerek tanı kriterleri; androjen fazlalığının mevcut olması ve buna 
oligomenore veya polikistik over görüntüsü veya her ikisinin eşlik etmesi olarak 
belirlenmiştir. Günümüzde adolesanlarda PKOS tanı kriterlerine yönelik fikir 
birliği yoktur ancak tanıya yönelik öneriler getirilmiştir. Menarş sonrası zamana 
bağlı olarak düzensiz menstruasyon döngülerinin tanımlanmasını (menarş 
sonrasında 1-3 yıl arası adet döngüsünün <21 gün veya >45 gün olması, 3 
yıldan sonra <21 gün veya >35 gün olması veya yılda 8 döngüden az olması, 
1 yıldan sonrası herhangi bir zamanda >90 günden fazla olması), şiddetli akne, 
hirşutizm ve klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizmin bulunmasının tanı 
kriterlerinde yer alması önerilmiştir. (4,7)

PKOS için bir tedavi yöntemi mevcut değildir ve tedavinin 
bireyselleştirilmesi, hastanın şikayetlerine cevap verebilmesi önem taşımaktadır. 
Farmakolojik tedavi genellikle androjen fazlalığı, oligo-ovülasyon ve insülin 
direncine yönelik olmaktadır. (7) PKOS için belirli bir diyet tedavisi de yoktur. 
Ancak şişmanlık ve eşlik eden hastalık ve semptomların yönetiminde düşük yağ 
(enerjinin %30’u, %10 doymuş yağ, günlük <300 mg kolesterol), orta seviyede 
protein (%15) ve yüksek karbonhidrat (%55) içeriği olan diyet ile birlikte orta 
düzeyde fiziksel aktivite önerilmektedir. (8)

Son dönemlerde ise çoğu hastalıkta tamamlayıcı ve alternatif 
uygulamaların kullanımı artmıştır. Bitkisel ürünlerin kullanımı Türkiye’de ve 
dünyada yaygınlık göstermektedir. (9)  Polikistik over sendromu ile ilişkili olan 
oligomenore ve amenorenin düzeltilmesi için önerilen birçok geleneksel besin 
ve bitki bulunmaktadır. (10,11) Bu bölümde Polikistik Over Sendromu’nda 
hormonal düzensizlikler, menstrual döngü, hirşutizm ve diğer metabolik 
değişkenler üzerinde fayda sağladığı düşünülen bazı besin, fonksiyonel bileşik 
ve bitkilerin etkileri incelenmiştir. 
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2.  Bazı Besinlerin PKOS Üzerindeki Etkileri

2.1.  Soğan 

Soğan, infertilite ve menstruasyonun düzenlenmesi için halk arasında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. (12) Hipoglisemik ve hipolipidemik etkileri gösterilen 
soğanın (Allium cepa L.) PKOS’lu kadınlarda kan glukozu ve lipitlerinin 
düzenlenmesinde etkili olabilmektedir. (13) Özellikle içeriğindeki; aynı zamanda 
bir fitoöstrojen olan kuersetinin PKOS’lu kadınlarda 12 hafta boyunca günde 
1000 mg alımının testosteron ve LH seviyesinde azalma sağladığı, glukoz ve 
lipit metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynayan adiponektinin ADIPOR1 
ve ADIPOR2 adlı reseptörlerinin ekspresyonunu artırdığı ve açlık kan şekeri 
ve insülin direncini azalttığı gösterilmiştir. (14–16) Sekiz hafta boyunca diyete 
çiğ kırmızı soğan eklemesi ise obez ve hafif şişman PKOS’lu kadınlarda total 
kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein [low-density lipoprotein (LDL)] 
değerleri anlamlı derecede düşürmüştür. (17) Başka bir çalışmada; yine diyete çiğ 
soğan eklemesi yapılan gruplarda menstruasyon gerçekleşme oranı artmıştır ve 
diyete soğan eklenmesinin adet görme şansını artırabileceği vurgulanmıştır. (13) 

2.2.  Sarımsak

Sarımsağın (Allium sativum L.), hipoglisemik, antikoagülan, antihipertansif, 
antihiperlipidemik etkileri nedeniyle PKOS’lu kadınlara yarar sağlayabileceği 
düşünülmektedir. (5) Ayrıca sarımsağın polikistik over sondromunda fayda 
sağladığı gösterilen klinik ve klinik öncesi çalışmalar da mevcuttur. PKOS’lu 
80 hasta üzerinde yürütülen randomize, çift kör bir kontrollü bir çalışmada 
katılımcılar, 2 ay boyunca öğle yemeğinden sonra toplam 800 mg/gün sarımsak 
takviyesi veya plasebo almıştır. Çalışmanın sonucunda sarımsak takviyesinin 
total kolesterol ve LDL seviyelerini düşürdüğü görülmüştür. (18) Ratlarda 
yapılan bir çalışmada ise sarımsağın R10 fraksiyonunun fertilite ilgili genlerde ve 
immün fonksiyonlarda modülasyonlara neden olduğu görülmüştür. Testosteron, 
estradiol ve progesteron değerleri sarımsak fraksiyonu ile tedaviye bağlı olarak 
azalmış ve yumurtalık foliküllerin anormal olgunlaşmasının önlenebileceği 
gösterilmiştir. (19)

2.3.  Yulaf ve Arpa

Yulaf ve arpa düşük glisemik indekse sahip besinlerdir. Bu nedenle kan glukozu 
ve insülin düzeylerinde olumlu etkiler gösterir. Özellikle içeriğinde bulunan 
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bir besin lifi olan beta-glukan sayesinde glukoz ve insülin metabolizmasında 
iyileşmeler sağlamaktadır. (20) Ayrıca total kolesterol ve LDL seviyelerinin 
düşürülmesinde de etkili olduğu bildirilmiştir. (21) Yulaf ve arpa gibi düşük 
glisemik indekse sahip besinlerin PKOS’lu hastalarda diyete eklenmesi kan 
glukozunun regülasyonu ve lipit profili üzerindeki olumlu etkilerin yanı sıra 
testosteron seviyelerinde de azalma sağlayabilmektedir. (22)

2.4.  Balık Yağı

Balık ve balık yağı anti-inflamatuar, insülin direncini iyileştirici, oosit kalitesi 
ve doğurganlığı artırıcı özelliklere sahip 3 yağ asitleri, özellikle omega-3 çoklu 
doymamış yağ asitlerini [eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit 
(DHA)] içermektedir. (23,24) On iki hafta boyunca öğle yemeğinden sonra 2 x 
1000 mg/gün balık yağı omega-3 yağ asidi ve plasebo alan gruplarla yapılan çift 
kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; müdahale grubunda serum insülin 
seviyeleri, insülin direnci, toplam testosteron seviyeleri ve hirsutizm seviyeleri 
plasebo grubuna kıyasla anlamlı olarak azalmıştır. Ek olarak, mental sağlık 
puanları, oksidatif stres ve inflamatuar belirteçler azalmıştır. (25) Ayrıca omega-3 
takviyesinin menstrual döngülerin düzenlenmesi ve hormon seviyeleri üzerinde 
de etkili olduğu gösterilmektedir. Randomize plasebo kontrollü bir çalışmada 8 
hafta boyunca 3 g omega-3 takviyesi alan aşırı kilolu ve obez PKOS hastalarında 
serum testosteron azalmıştır, ek olarak takviye alan grupta düzenli adet döngüsü 
yüzdeleri plasebo grubuna kıyasla artmıştır. SHGB seviyeleri ve serbest androjen 
indeksi değerlerinde değişiklik gözlenmemiştir. (26) Bu bulguları destekleyen 
bir metaanalizde omega-3 takviyesinin testosteron seviyelerini azalttığı 
gösterilirken SHGB ve DHEAS seviyelerinin takviye sonucunda değişmediği 
sonucuna ulaşılmıştır. (27) Başka bir çalışmada ise FSH seviyeleri; 1 aylık 4g/
gün omega-3 takviyesi ile amenoreli normal ağırlıktaki kadınlarda azalmıştır 
ancak bu azalma obez kadınlarda anlamlı bulunmamıştır. (28)

2.5.  Süt ve Süt Ürünleri

Süt ve süt ürünleri tüketiminin; insülin direnci ve diyabetin engellenmesinde 
PKOS’lu kadınlara faydalı olabileceği düşünülmektedir. Fakat içerdiği 
insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve östrojen nedeniyle over sağlığı 
ve fertiliteye etkisi konusunda çeşitli bulgular vardır. (29) Bir çalışmada; süt 
tüketimi ile PKOS riski arasında doğrudan ve anlamlı bir ilişki gösterilmiştir. 
(30) Ayrıca süt tüketiminin, PKOS’taki yaygın şikayetlerden olan akne ile de 
ilişkili olduğu düşünülmektedir. (31)
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Süt, kalsiyumdan zengin bir besindir ve az miktarda D vitamini içerir. 
Kalsiyumun, D vitamini ile birlikte alınmasının menstrüel anormalliklerin 
giderilmesi folikül olgunlaşması ve infertilitenin düzeltilmesi üzerinde etkili 
olduğu gösterilse de (32) düşük nişasta/düşük süt ürünü diyetleriyle; insülin 
direnci, açlık insülinine ek olarak testosteron seviyeleri ve Ferriman-Gallwey 
skorunda azalmalar görülmektedir. (33) Bir prospektif çalışmada ise günde 
≥2 porsiyon düşük yağlı süt ve süt ürünü tüketen kadınlara kıyasla haftada ≤1 
porsiyon tüketen kadınlarda ve günde ≥1 porsiyon yüksek yağlı süt ürünleri 
tüketen kadınlara kıyasla haftada ≤1 porsiyon tüketen kadınlarda anovulatuar 
infertilite riski daha yüksek bulunmuştur. Ancak bu sonuçların; laktoz, kalsiyum, 
fosfor ve D vitamini ile ilişkili olmadığı bildirilmiştir. (34)

2.6.  Sert Kabuklu Kuruyemişler

Sert kabuklu kuruyemişler, ceviz, fındık, badem, yer fıstığı, badem, pikan cevizi, 
antep fıstığı gibi besinleri içeren bir gruptur. (35) İçerdikleri tekli doymamış ve 
çoklu doymamış yağ asitleri ve lifler ile anti-inflamatuar, anti-kanser lipit profilini 
düzenleyici, insülin direncini azaltıcı ve antihiperglisemik etkiler gösterdiği 
belirtilmektedir. (35,36) PKOS’lu kadınlarda ceviz ve bademin metabolik 
belirteçler üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada 6 hafta boyunca 31 g/
gün badem veya ceviz tüketen kadınlarda LDL ve adiponektin seviyelerinde 
düşüşler gözlenmiştir. Ayrıca ceviz glukoz yüklemesi sonrası insülin yanıtını, 
SHBG seviyelerini artırırken, HbA1c seviyelerinin azalmasını sağlamıştır. 
Badem ise serbest androjen indeksini düşürmüştür. Testosteron ve DHEAS 
seviyelerinde değişiklik görülmemiştir. (37) Bir çalışmada ise premenopozal 
dönemdeki kadınlarda sert kabuklu kuruyemişlerin ortalama 28,9 g tüketiminin 
daha yüksek SHBG oranları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. (38)

2.7.  Kırmızı Et ve İşlenmiş Et Ürünleri

Kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin tüketimi PKOS’ta halihazırda yüksek 
olan inflamasyon ve bozulmuş glukoz metabolizması üzerinde negatif etkiler 
ile ilişkili olduğu görülmektedir. Kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin; kümes 
hayvanları, balık, kurubaklagiller ve kuruyemişler gibi alternatif bir protein 
kaynağı ile değiştirilmesinin faydalı olabileceği bildirilmektedir. (39) Bir 
kohort çalışmasında gebe kalmada zorluk yaşayan kadınların diyetinin; kırmızı 
et tüketiminin daha az olduğu Akdeniz Diyeti’ne uyumunun artmasının daha 
düşük infertilite riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. (40) Ek olarak, hayvansal 
proteinin infertilite geliştirme riski ile de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bir 
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çalışmada 8 yıl boyunca takip edilen ve infertilite öyküsü olmayan kadınlarda 
ovulator infertilite riski ve hayvansal protein arasında pozitif ilişki gösterilmiştir. 
Ayrıca toplam enerji alımının %5’inin hayvansal protein kaynakları yerine 
bitkisel protein kaynaklarından karşılanmasının yaklaşık %50 daha düşük 
infertilite riski ile ilişkilendirilmiştir. (41)

3.  Bazı Fonksiyonel Bileşiklerin PKOS Üzerindeki Etkileri

3.1. Resveratrol

Resveratrolün, PKOS’ta glisemik kontrol, kan lipit profili, inflamasyon, seks 
hormonları ve over histomorfolojisi üzerinde olumlu etkileri özellikle klinik 
öncesi çalışmalarda gösterilmektedir. (42) Üç kör, randomize bir çalışmada 
PKOS’lu kadınların diyetine günlük 800 g eklenen resveratrolün 40 günlük 
müdahale sonrasında kontrol grubuna kıyasla serum total testosteron ve LH›nin 
azalmış, serum FSH ve TSH seviyelerinde artış görülmüştür. Ayrıca, yüksek 
kaliteli oosit oranını ve yüksek kaliteli embriyo oranını artırıldığı gösterilmiştir. 
Ancak anti-Müller hormon, prolaktin, estradiol, progesteron, olgun oosit sayısı 
ve fertilite oranında değişiklik gözlenmemiştir. Ayrıca over hiperstimülasyon 
sendromunda etkili olan vasküler endotelyal büyüme faktörü ve bu faktörün 
transkripsiyonunda görev alan HIF1 geninin ekspresyonunn azaldığı 
gösterilmiştir. (43) Çift kör, randomize kontrollü başka bir çalışmada PKOS’lu 
kadınlara 1500 mg/gün resveratrol ve plasebo verilmiş, sonuçta testosteron 
ve DHEAS seviyeleri resveratrol alan grupta plasebo grubuna kıyasla anlamlı 
olarak azalmıştır. Bu etkilere insülin seviyeleri ve insülin direncinin düşmesinin 
aracılık ettiği düşünülmüştür. (44) 

3.2.  Diindolilmetan (DIM)

Diindolilmetan (DIM), turpgillerden sebzelerde bol miktarda bulunan bir bileşik 
olan indol-3-karbinolün yıkılması sonucunda oluşmaktadır. PCOS’lu kadınlarda 
DIM kullanımına ilişkin klinik çalışmalar az olmakla birlikte, klinik öncesi veriler 
bu bileşiğin hem östrojenik hem de anti-androjenik aktiviteye sahip olduğunu 
gösterilmektedir. (45,46) PKOS’lu bireyleri içeren bir klinik çalışma yoktur 
ancak bir rat çalışmasında linagliptin ve indol-3-karbinol kombinasyonunun; her 
ikisinin ayrı verilmesine kıyasla anti-inflamatuar, anti-oksidan, anti-androjenik 
etki gösterdiği ayrıca insülin duyarlılaştırıcı ve lipid düşürücü etkinliğinin 
olduğu gösterilmilştir. (47) Ancak bir vaka raporunda menstrüel düzensizlik, 
akne ve hirsutizm şikayetleri olan PKOS’lu hastanın 10 aylık hayıt bitkisi ve 
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diindolilmetan kullanımı sonucunda adet döngüsü düzene girmiş ve LH/FSH 
oranı yükselirken, serbest testosteron seviyeleri düşmüştür. (46)

3.3.  Berberin

Berberin, polikistik over sendromunda; vücut yağ kütlesinin azaltılması, insülin 
duyarlılığının artırılması, lipit profilinin düzenlenmesi ve dolayısıyla gebe kalım 
oranlarının artırılması ile ilişkilendirilmiştir. (48,49) Bir çalışmada polikistik 
over sendromlu ve anovülasyonu olan kadınlar dört ay süre ile günde üç kez 0,4 
g berberin alan kadınlarda berberin tedavisinin menstruasyon düzeni, ovulasyon, 
hormonal ve metabolik profilleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 
Katılımcıların %14,3’ü normal menstruasyon döngüsü düzenini kazanmış ve 
normal kilolu ve aşırı kilolu/obez gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. 
Müdahale süresi boyunca kadınların %54’ünde ovülasyon görülmüştür. Ayrıca; 
sadece normal kilolu grupta olmak üzere berberin takviyesi sonrası SHBG, 
insülin direnci, toplam kolesterol, toplam trigliserit ve LDL düzeyleri azalmıştır. 
(50) Başka bir çalışmada berberin, metformin ve plasebo uygulaması PKOS’lu 
kadınlarda metabolik değişkenlere etkileri açısından karşılaştırılmıştır. Üç ay 
sonunda metformin ile karşılaştırıldığında berberin ile tedavi, bel çevresi ve bel-
kalça oranı, toplam kolesterol, trigliserit ve LDL seviyelerinde azalma sağlarken, 
HDL ve SHBG seviyelerinde artış ile sonuçlanmıştır. Aynı zamanda plaseboya 
kıyasla bel/kalça oranı, açlık plazma glukozu, açlık insülini, insülin direnci, 
total kolesterol, LDL trigliseritte azalma ve HDL ve SHBG seviyelerinde artış 
göstermiştir.  (51)

3.4.  Probiyotik, Prebiyotik ve Simbiyotikler

PKOS’ta probiyotik ve simbiyotik tüketiminin insülin duyarlılığı iyileştirebilir, 
trigliseriti, LDL ve VLDL seviyelerini, açlık insülini azaltabilir ve HDL 
seviyelerini yükseltebilirken; antropometrik indeksler üzerinde anlamlı etkisi 
olmadığı gösterilmiştir. (52,53) Ayrıca simbiyotik ve probiyotik kullanımının, 
SHBG ve nitrik oksit (antiinflamatuar belirteç) düzeylerinde artış, serbest 
antrojen indeksinde azalma sağladığı gösterilmiştir. (54) Bir çalışmada ise 
probiyotik takviyesinin testosteron seviyeleri ve hirşutizm skorları üzerinde de 
etkisi olduğu gösterilmiştir. Randomize, çift kör plasebo kontrollü bu çalışmada 
katılımcılar; Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei ve Bifidobacterium 
bifidum (2 × 109 CFU/g) içeren kapsül alan grup ve plasebo grubu olarak 
iki gruba ayrılmıştır. On iki haftalık müdahale sonrasında plasebo ile 
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karşılaştırıldığında takviye; SHBG seviyeleri ve total antioksidan kapasitesini 
artırırken, total testosteron seviyeleri, CRP seviyeleri ve Ferriman-Gallwey 
skorlarını azaltmıştır. (55)

4.  Bazı Bitkilerin PKOS Üzerindeki Etkileri

4.1.  Zencefil

Zencefil; antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri olan bir bitkidir, 
antiinflamatuar özelliği aracılığı ile glisemik durum ve kan lipitleri üzerinde de 
olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir. (56) Bir hayvan çalışmasında zencefil 
özütü ve klomifen sitratın (tedavide kullanılan bir ilaç) kullanılmasının bu 
hormonlar üzerine etkisi karşılaştırılmıştır. Zencefil özütü verilen grupta LH ve 
östrojen, kontrol gruplarına göre anlamlı olarak azalırken, progesteron ve FSH 
ise artmıştır. (57) Ratlar üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise 6-gingerol ve 
zencefil özünün; östrojen, testosteron, LH ve FSH’nin azaltılması ve yumurtlama 
fonksiyonun iyileştirilmesi yoluyla PKOS’ta pozitif etkiler sağlayabileceği 
belirtilmiştir. (58)

4.2.  Zerdeçal

Zerdeçalın içerdiği bir polifenol olan kurkuminin PKOS’lu hastalarda 
periferal dokularda yağ asitleri ve glukozun oksidasyonunu artırarak, insülin 
reseptörlerinin ve glukoz taşıyıcıları aktivasyonunu artırarak insülin direncini 
azalttığı, yüksek yoğunluklu lipoprotein [high-density lipoprotein (HDL)] ve 
total kolesterol düzeylerini iyileştirdiği bilidirilmektedir. (59,60) Bir çalışmada 
glukoz metabolizmasına olan etkilerinin yanında hormonal değişikliklere de 
sebep olduğu gösterilmiştir. Çalışmada; 12 hafta boyunca günlük 1500 mg 
kurkumin takviyesi alan hafif şişman ve PKOS tanısı olan kadınların açlık 
plazma glukozları ve DHEA seviyeleri plasebo grubuna kıyasla anlamlı olarak 
daha düşük bulunmuştur. Ayrıca müdahale grubunda estradiol seviyeleri 
yükselme göstermiştir. (61)  Kurkumin ayrıca anti-inflamatuar ve antioksidan 
etkiler göstererek PKOS’ta yarar sağlayabilmektedir. PKOS’lu ratlarda yapılan 
bir çalışmada kurkuminin PKOS›ta antiinflamatuar ve antioksidan fonksiyonları 
olduğu ve bu etkilerin tümör nekroz faktör- α (TNF-α), interlökin-6 (IL-6) ve 
C-reaktif protein (CRP) düzeylerini azaltması ile sağlandığı gösterilmiştir. (62)

4.3.  Tarçın

Tarçın, (Cinnamomum zeylanicum) dünya genelinde yaygın olarak kullanılan 
baharatlardandır. İçeriğindeki flavonoidler ve polifenoller, serbest radikal 
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süpürücü aktivitelere ve antioksidan özelliklere sahiptir. Polikistik over 
sendromunda; plasma glukozu, lipit profili, insülin direnci ve menstrual 
döngülerin iyileştirilmesi üzerinde etkili olduğu gösterilmektedir. Çift kör 
randomize kontrollü bir çalışmada PKOS’lu kadınlarda tarçının serum lipitlerine 
ve antioksidan kapasiteye etkisini değerlendirmek amacıyla katılımcılara 8 
hafta boyunca günde 3 tarçın kapsülü (her birinde 500 mg tarçın) ve plasebo 
verilmiştir. Çalışma sonunda tarçın, serum toplam antioksidan kapasitesini ve 
HDL seviyelerini önemli ölçüde artırırken toplam kolesterol, LDL ve serum 
seviyelerini anlamlı olarak azalmıştır. (63) Başka bir çalışmada gün 3 kez 333 
mg tarçın özü içeren kapsül tüketen PKOS’lu kadınlarda plasebo grubuna 
kıyasla insülin direncinde azalma gözlenmiştir. Toplam testosteron ve estradiol 
seviyelerinde ise değişiklik gözlenmemiştir. (64) Prospektif, plasebo kontrollü, 
çift kör randomize bir çalışmada ise PKOS’lu kadınlarda 6 ay süre ile 1,5 g/gün 
tarçın takviyesi plasebo alan hastalarla karşılaştırıldığında menstrüel döngülerin 
sıklığının artmasını sağlamıştır ancak insülin direnci ve serum androjen 
seviyelerine etki etmemiştir. (65)

4.4.  Keten Tohumu

Keten tohumu (Linum usitatissiumum); alfa-linoleik asit, lignanlar gibi 
biyoaktif bileşiklerden zengin bir bitkidir. Özellikle içerdiği lignanların 
yüksek testosteron seviyelerini düşürmede etkili olduğu gösterilmiştir. (66,67) 
Ayrıca içerdiği yağ asitleri, lifler ve mikro besin ögeleri ile kan lipitleri ve kan 
glukozunun düzenlenmesinde etkili olmakta ve anti-inflamatuar, antioksidan, 
anti-kanserojen özellik göstermektedir. (68,69) Keten tohumunun PKOS’ta 
insülin direnci, seks hormonları, vücut ağırlığı, inflamatuar belirteçler ve kan 
lipitleri üzerine etkileri çalışmalarda gösterilmiştir. Keten tohumunundan elde 
edilen yağ asitleri (omega-3) ile yapılan bir hayvan çalışmasında, yağ asitleri 
takviyesi menstruasyon döngülerini, yumurtalık morfolojisini, dislipidemiyi 
ve insülin direncini iyileştirmiş, yüksek testosteron, LH/FSH oranı ve düşük 
FSH, SHGB, progesteron ve estradiol düzeylerinde düzelmeler sağlamıştır. (70) 
Çift kör, randomize kontrollü bir çalışmada ise 12 hafta boyunca günde iki kez 
1000 mg keten tohumu yağı tüketen kadınlarda plasebo grubuna kıyasla insülin 
direnci, serum trigliserit, çok düşük yoğunluklu lipoprotein [very low-density 
lipoprotein (VLDL)] ve CRP seviyelerinde anlamlı düşüşler görülmüştür. (71) 
Bir çalışmada günde 15 g keten tohumu tüketen PKOS’lu kadınların beden 
kütle indeksleri ve vücut ağırlıkları plasebo grubuna göre anlamlı olarak daha 
fazla azalmıştır. (72) Ratlarda yapılan bir çalışmada ise keten tohumu özü 
verilen grupta, plasebo grubuna göre testosteron seviyeleri anlamlı olarak 
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düşerken, progesteron seviyeleri artmıştır. Aynı zamanda PKOS foliküllerinin 
azaldığı gösterilmiştir. (73) Ek olarak bir vaka raporunda 4 ay boyunca 30 g/
gün keten tohumu tüketen PKOS’lu hastanın toplam testosteron ve serbest 
testosteron seviyelerinde azalma görülmüştür, ancak hastanın insülin seviyeleri 
normal aralıkta kalmakla birlikte artmıştır. (74) Randomize bir çalışmada ise 
12 hafta 30 g/gün keten tohumu tozu tüketimi sonunda; başlangıç değerleri 
ve kontrol grubuna kıyasla vücut ağırlığı, insülin konsantrasyonu, insülin 
direnci, trigliseritler, CRP ve leptinde anlamlı bir azalma görülürken HDL ve 
adiponektin’de anlamlı bir artış görülmüştür. (75) 

4.5.  Çörek Otu Yağı

Çörek otu (Nigella sativa); çeşitli fitoöstrojenik ve flavonoid bileşikler 
içermektedir. İçeriğindeki bu biyoaktif bileşikler ile PKOS üzerinde pozitif 
etkiler sağladığı düşünülmektedir. (11) Özellikle adet döngüsü ve kistik görünüm 
üzerindeki etkileri klinik çalışmalarda ve hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. 
Çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada oligomenore ve amenoreli 
PKOS hastalarına 16 hafta boyunca günde 2x500 mg çörek otu yağı verilmiştir. 
Müdahale sonrasında, menstrual siklus aralığı çörek otu yağı tüketen grupta (45 
gün) kontrol grubuna (86 gün) kıyasla anlamlı derecede düşük, adet döngüsü 
sıklığı ise anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. (76) İki yüz yedi PKOS’lu 
kadınla yapılan bir çalışmada hastalar iki gruba ayrılmış, altı ay boyunca bir 
gruba günde üç kez 500 mg metformin ve diğer gruba 500 mg metformin ve 
500 mg çörek otu yağı verilmiştir. Çalışma sonunda metformin ve çörek otu 
yağı alan grupta oligomenore ve amenoresi olan hasta sayısında, bel-kalça 
çevresi oranında ve vücut ağırlığında sadece metformin alan gruba kıyasla 
anlamlı olarak daha fazla azalma görülmüştür. Ayrıca her iki grupta da oksidatif 
belirteçler azalma göstermiştir. (77) Bir hayvan çalışmasında Letrozol ile PKOS 
indüklenen farelerde çörek otu yağı (4 ml/kg) ve çörek otu tozu (10 gram/kg) (78) 
bir diğer çalışmada 10 ml/kg/gün çörek otu yağı (79) kontrol grubuna kıyasla 
sistik foliküllerin sayısında azalma sağlamıştır. Ayrıca, 10 ml/kg/gün çörek 
otu yağı takviyesi ortalama düzenli döngü sayısı, korpus luteum görünümünü 
artırmıştır. Başka bir hayvan çalışmasında ise ratlara verilen çörek otu yağının 
LH ve östrojen sekresyonunu baskıladığı ve FSH seviyelerini arttırdığı, PKOS 
sıçanlarında insülin direncini ve serum insülin seviyelerini doza bağımlı şekilde 
iyileştirdiği gösterilmiştir. (80)  Ayrıca LH seviyeleri üzerindeki etkisi de klinik 
bir çalışmada gösterilmiştir. Hastalar 16 hafta boyunca günde 2 g kapsüllenmiş 
çörek otu tozu takviyesi almıştır. Çalışma sonucunda LH seviyeleri anlamlı 
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olarak azalmıştır, ancak FSH ve serbest testosteron seviyelerinde önemli 
değişiklik gözlenmemiştir. Ek olarak ortalama adet görme süresi ve aylık döngü 
oranı artarken, serum kolesterolü, trigliseritler, açlık plazma glukozu, insülin ve 
insülin direnci düzeyi anlamlı olarak azalmıştır. (81)

4.6.  Yeşil Çay

Yeşil çay (Camellia sinensis), özellikle kateşinler olmak üzere yüksek polifenolik 
bileşen içeriğine sahiptir ve yeşil çayın bu bileşiklerin antioksidan özelliğinin; 
obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kansere karşı olumlu etkiler 
göstermesini sağladığı belirtilmektedir. (82)  Bu özellikleri ile PKOS’ta da 
olumlu etkiler sağlayabileceği düşünülmektedir. Ratlarda yapılan bir çalışmada 
24 gün boyunca yeşil çay özütü tedavisinin PKOS’lu ratlarda LH, β-estradiol, 
ve testosteron seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşe yol açtığı ve 
yumurtalık fonksiyonu ve FSH, progesteron seviyelerinde iyileşmeler görüldüğü 
bildirilmiştir. (82,83) Klinik çalışmalarda ise hormonal ve glisemik bulgular 
açısından farklılıklar mevcuttur. Randomize plasebo kontrollü bir çalışmada 
12 hafta boyunca günde iki kez 500 mg yeşil çay kapsülü alan PKOS’lu 
kadınların vücut ağırlığı, açlık insülini ve serbest testosteron düzeyleri plasebo 
grubuna göre anlamlı olarak daha fazla azalmıştır. (84) Ancak bazı çalışmalarda 
PKOS’lu kadınlarda yeşil çay tüketiminin vücut ağırlığı, vücut yağ oranı, 
testosteron, SHBG, serbest androjen indeksi, DHEA-S, FSH ve LH düzeyleri, 
insülin, kan şekeri, inflamatuar belirteç değerlerinde anlamlı değişikliklerle 
sonuçlanmadığını da göstermektedir. (85,86) 

4.7.  Nane

Nane (Mentha spicata veya spearmint), genellikle çay olarak veya yemekleri 
tatlandırmak amacıyla baharat olarak kullanılan bir bitkidir. Genellikle 
testosteron seviyeleri ve hirşutizm üzerindeki etkilerinden söz edilmektedir. 
Bir çalışmada PKOS’a bağlı ya da idiopatik hirşutizmi olan kadınlar 5 gün 
boyunca adet döngülerinin foliküler fazında günde iki kez bir fincan (250 mL) 
nane çayı tüketmiştir. Beş günlük tedaviden sonra, total testosteron ve DHEA-S 
seviyelerinde anlamlı değişim görülmezken, serbest testosteron seviyelerinde 
anlamlı azalma ve LH, FSH ve estradiol seviyelerinde anlamlı artış gözlenmiştir. 
Aynı zamanda kan glukozu, lipitler ve karaciğer enzimleri değerlendirilmiş ve 
sadece trigliseritte anlamlı bir azalma olduğu gösterilmiştir. (87) Aynı şekilde 
günde iki kez nane çayının tüketildiği PKOS’lu kadınların dahil edildiği plasebo 
kontrollü benzer bir çalışmada da 30 gün sonunda testosteron seviyelerinde 
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azalma ve FSH, LH seviyelerinde artış görülmüştür. Ek olarak hirşutizm 
skorları (Ferriman-Galwey skoru) nane çayı tüketen grupta anlamlı olarak 
azalmıştır. Ancak bu etkiler plasebo grubuna kıyasla anlamlı bulunmamıştır. 
(88) Hayvan çalışmalarında ise hormonal değişikliklere ek olarak yumurtalık 
histomorfolojisinde iyileşmeler gösterilmiştir. (89,90) Keten tohumu özütü ile 
kombinasyon halinde verilen nane özütü PKOS gelişmiş ratlarda testosteron ve 
estradiol seviyelerini ve aynı zamanda kistik folikül sayısını azaltmıştır. (89) 

4.8.  Mercan Köşk

Mercan Köşk (Origanum majorana L.) astım, hazımsızlık, baş ağrısı ve 
romatizma gibi rahatsızlıklara karşı halk arasında sıklıkla kullanılan bir bitkidir. 
Geleneksel olarak hormonal dengenin sağlanmasında ve menstrual siklusun 
düzenlenmesinde kullanılmaktadır. Mercanköşk çayı takviyesinin hormonal 
düzeyler ve insülin homeostazı üzerinde etkileri gösterilmiştir. (91,92) Yapılan 
randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada katılımcılar 1 ay boyunca 
günde iki kez mercanköşk çayı veya plasebo çayı tüketmiştir. Çalışmada FSH, 
LH, progesteron, estradiol, toplam testosteron, DHEA-S, açlık insülini, açlık 
glukozu ve insülin direnci ölçülmüştür. Mercanköşk çayı, DHEA-S ve açlık 
insülin seviyelerini önemli ölçüde azaltırken DHEA-S seviyelerindeki azalma 
plasebo grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İnsülin direnci 
ise plasebo grubuna kıyasla anlamlı olarak azalmıştır. Diğer değişkenlerde 
anlamlı değişiklikler gözlenmemiştir. (91) Bir hayvan çalışmasında ise 
mercanköşk PKOS indüklenen ratlarda estradiol ve IL-6 seviyelerini azaltmış 
ve ayrıca yumurtalık ağırlığında azalma sağlamıştır. Yumurtalık ağırlığındaki 
azalmanın kist oluşumunun azalması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 
Ayrıca adiponektin seviyelerinde artış görülmüş ve bunun insülin direncinin 
azalmasına işaret ettiği belirtilmiştir. (92)

4.9.  Demir Dikeni

Demir dikeni (Tribulus terrestris L.), geleneksel olarak seksüel aktivitenin 
artırılmasına yönelik olarak kullanılmakta ve kadın ve erkeklerde reprodüktif 
sistem üzerinde östradiol ve testosteron gibi hormonların konsantrasyonunu, 
sperm üretimini, spermatogenezi ve yumurtlamayı artırabildiği, PKOS’lu 
hastalarda ise yumurtalık ve uterusunun histolojik özelliklerindeki iyileşmeleri 
sağladığı belirtilmektedir. (93) Bir çalışmada PKOS indüklenmiş farelere 
verilen morsalkım bitkisi ve demir dikeni kombinasyonu FSH, LH, östradiol ve 
testosteron seviyelerinin normal seviyesine dönmesini sağlayarak anti-androjen 
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etki göstermiştir. Ayrıca toplam kolesterol seviyelerinde anlamlı azalmalar 
gözlenmiştir. (94)

4.10.  Hayıt

Hayıt bitkisi (Vitex Agnus Castus), hiperprolaktinemi, kısırlık, siklik mastalji, 
anormal adet döngüleri, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde 
kullanılmıştır ve PKOS’lu hastalarda da menstrual döngüler ve fertilite üzerinde 
etkili olduğu belirtilmektedir. (95,96) Üç kör, kontrollü randomize kontrollü 
bir çalışmada PKOS’lu kadınlar düşük doz oral kontraseptif ve Vitex Agnus 
özü gruplarına randomize edilmiş, 3 ay sonunda serum serbest testosteron 
seviyeleri, prolaktin düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık 
gözlenmemiştir. Adet döngüsü süresi oral kontraseptif grubundaki katılımcıların 
%68,6’sında ve Vitex Agnus grubundaki katılımcıların %60’ında düzene 
girmiştir. Ayrıca her iki grupta da DHEA-S seviyeleri anlamlı olarak azalmıştır. 
Sonuç olarak hayıt bitkisi özünün doğum kontrol uygulamasına benzer etkiler 
gösterdiği belirtilmiştir. (97) Başka bir klinik çalışmada ise Hayıt bitkisinin bir 
bileşeni olan Agnugol ve metforminin oligoamenore şikâyeti olan PKOS’lu 
hastalardaki etkileri karşılaştırılmıştır. Agnugol grubuna 3,2-4,8 mg hayıt ekstresi 
içeren tablet verilirken diğer grup günde üç kez 500 mg metformin kullanmıştır. 
Üç ay sonunda her iki grupta da menstrüasyon uzunluğu, döngü aralıkları veya 
ped sayısı açısından benzer etkiler gözlenmiş ve PKOS’lu hastalarda hayıt 
bitkisi özünün metformine alternatif olabileceği belirtilmiştir. (98)

4.11. Beşparmak Ağacı

Hayıt bitkisi gibi bir Vitex türü olan Beşparmak Ağacı (Vitex negundo) adet 
bozukluklarını ve hormonla ilgili sorunları tedavi etmek için kullanılmaktadır. 
(99) Beşparmak ağacının PKOS’taki faydalı etkileri bir hayvan çalışmasında 
gösterilmiştir. Çalışmada, PKOS indüklenmiş ratlarda 200 ve 400 mg/kg’lık 
dozlarda uygulanan özüt, kontrol grubuna kıyasla indüklenen menstrual döngü 
düzensizliğinde iyileşmeye neden olmuştur. Ayrıca özüt verilen PKOS’lu ratlarda 
vücut ağırlığında, açlık plazma glukozunda, trigliserit düzeylerinde ve insülin 
direncinde azalma gözlenmiştir. Özüt ile tedavi, testosteron, progesteron, östrojen 
seviyelerinde ve LH/FSH oranında anlamlı azalmalara neden olmuştur.  (100)

4.12.  Meyan Kökü

Meyan kökünün (Glycyrrhiza glabra), östrojen benzeri, anti-viral ve antioksidan 
etkileri olduğu ve eski dönemlerde infertilitenin tedavisinde kullanıldığı, 
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hiperandrojenik durumlarda ve oligomenorenin düzeltilmesinde etkili olduğu 
belirtilmektedir. (101,102) Dokuz sağlıklı kadında yapılan bir çalışmada 
meyan kökünün androjen metabolizması üzerindeki etkisi iki aylık süre 
ile araştırılmıştır. Günlük 3.5 g ticari meyan kökü alan kadınlarda toplam 
serum testosteron seviyesi, tedavinin ilk ayında 27.8 ± 8.2’den 19.0 ± 9.4’e 
ve tedavinin ikinci ayında 17.5 ± 6.4 ng/dL’ye düşmüştür. Androstenedion, 
progesteron ve LH seviyeleri ise müdahale sırasında anlamlı olarak değişiklik 
göstermemiştir. (101) Son yıllarda yapılan bir hayvan çalışmasında ise PKOS 
indüklenmiş ratlarda 300 mg/kg meyan kökü özütü ile tedavi sonucunda FSH 
seviyesinde anlamlı artış ve LH/FSH oranın anlamlı azalma gözlenmiştir. Ayrıca 
PCOS indüklendiğinde artış gösteren foliküler kistler, antral foliküller ve teka 
ve granüloza tabakalarının kalınlığı meyan kökü tedavisi ile azalmıştır. (103)

4.13.  Çemen Otu

Çemen otunun (Trigonella foenum-graecum), insan hepatomuna karşı antikanser 
etki, antidiyabetik özellikler, hipokolesterolemik etki ve antiinflamatuar aktivite 
gösterdiği bildirilmektedir. (104) Bu bitkinin PKOS üzerindeki etkisi klinik ve 
klinik öncesi çalışmalarda araştırılmıştır. Bir çalışmada PKOS’lu kadınlarda 
günde 2 kapsül 500 mg çemen otu özütünün etkisini değerlendirilmiştir. Üç 
ay sonunda LH ve FSH’ seviyelerinde artış görülmüştür ve başlangıçta %95’i 
düzensiz menstrual döngüye sahip olan hastaların; 2. ayda %33,3’ünün ve 3 ay 
sonunda ise %71,43’ünün düzenli bir döngüye sahip olduğu bildirilmiştir. (105) 
Bir hayvan çalışmasında ise çemen otunun antidiyabetik etkisi ve keten tohumu 
ile kombinasyonunun PKOS’lu ratlardaki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada 
gruplara çemen otu özütü (100 mg/kg), keten tohumu sulu özü (300 mg/kg) ve 
bu ikisini kombinasyonu verilmiştir. PKOS indüklendiğinde yükselen plazma 
glukoz ve insülin düzeyleri, insülin direnci, FSH, LH, testosteron seviyeleri 
her üç müdahale grubunda da normale dönmüştür. (104) Sonuç olarak çemen 
otu ve keten tohumunun insülin direnci ve hiperandrojenizm bozukluğunu 
iyileştirmedeki etkisi vurgulanmıştır. 

4.14.  Adaçayı

Adaçayının (Salvia officinalis L) PKOS’ta çeşitli östrojen reseptörleri üzerine 
etki göstererek anormal folikül sayılarını azaltırken normal folikül büyümesini 
uyarması sonucu over fonksiyonlarını iyileştirebileceği gösterilmektedir. (106) 
Ayrıca antropometrik özellikler ve metabolik belirteçlerde pozitif etkileri olduğu 
da çalışmalarda belirtilmektedir. PKOS’lu hastalarda adaçayı ekstraktının 
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antropometrik indeksler ve insülin direnci üzerine etkisini araştıran plasebo 
kontrollü bir çalışmada katılımcılar 8 hafta süre ile 330 mg/gün adaçayı ekstraktı 
tüketmiştir. Sonuç olarak adaçayı grubunun beden kütle indeksinde, bel kalça 
oranı, bel çevresi, kalça çevresi ve insülin direncinde plasebo grubuna kıyasla 
anlamlı bir azalma görülmüştür. (107) Bir hayvan çalışmasında ise PKOS 
indüklenmiş ve 14 gün boyunca içme suyu yerine adaçayı verilmiş ratlarda total 
antioksidan kapasiteyi artırdığı ve serum HDL, glukoz, toplam kolesterol, LDL 
ve aterojenik indeks seviyelerinde azalma sağladığı gösterilmiştir. (108)

4.15.  Rezene

Rezenenin (Foeniculum vulgare), fitoöstrojen kaynağı olduğundan, PKOS’ta 
insülin direncini, inflamasyonu ve metabolik bozukluklara yol açan hücresel 
dengesizliği azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde 
şeker hastalığı, bronşit, kronik öksürük, böbrek taşı, mide bulantısı ve kusma 
tedavisinde kullanılmaktadır. (109) Çift kör, randomize kontrollü bir çalışmada 
3 aylık süre boyunca günde ikiz kez 46 mg rezene özütü içeren tablet alınması 
plasebo grubuna kıyasla; menstrüasyon döngüsü, hirsutizm, beden kütle indeksi, 
biyokimyasal ve ultrasonografi ölçümleri açısından fark göstermezken, DHEAS 
seviyeleri artmış ve her iki (sağ ve sol) yumurtalık folikülü sayısı azalmıştır. 
(110)

4.16.  Karayılan Otu

Karayılan otunun (Cimicifuga racemosa), fito-östrojen etkisi sayesinde 
gebe kalım oranlarını artırdığı ve hormonların regülasyonunu sağladığı 
bildirilmektedir.  Bir çalışmada PKOS’lu kadınlar iki gruba ayrılmış ve bir gruba 
5 gün boyunca günde 100 mg klomifen sitrat, diğer gruba 10 gün boyunca günde 
20 mg karayılan otu ekstratı verilmiştir. Çalışma sonunda karayılan otu verilen 
grupta LH seviyesinde, LH/FSH oranında anlamlı azalmalar gözlenmiştir. Ayrıca 
progesteron seviyeleri ve endometriyal kalınlık klomifen sitrat alan gruba göre 
anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Gebelik oranı karayılan otu grubunda 
daha yüksek görülürken, iki grup arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 
Sonuç olarak, karayılan otunun klomifen sitrata alternatif olarak kullanılabileceği 
vurgulanmıştır. (111) Başka bir çalışmada ise farklı sonuçlara ulaşılmıştır.  
Polikistik overi olan iki grup hastaya 5 gün boyunca günde iki kez 50 mg klomifen 
sitrat ve bir gruba klomifen sitrata ek olarak 10 gün boyunca günde iki kez 10 mg 
karayılan otu tableti verilmiştir. İki grup arasında folikül sayıları ve endometriyal 
kalınlık açısından herhangi bir fark gözlenmemiştir. (112)
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4.17.  Anason

Anason (Pimpinella anisum); antiparaziter antibakteriyel, antifungal ve 
antipiretik etkileriyle bilinen aromatik bir bitki olmasının yanı sıra yumurtalık 
dokusunda polikistik over sendromu (PCOS) belirtilerini ve luteinize edici 
hormon konsantrasyonlarını değiştirebileceği de belirtilmektedir. (113) Klinik bir 
çalışmada PKOS’lu hastalarda kereviz ve anason kombinasyonu ve metforminin 
oligomenore üzerindeki etkisi araştırılmış ve kombinasyonun, metformine kıyasla 
yan etki olmadan oligomenoreyi önemli ölçüde iyileştirdiği, kanama olaylarını 
artırdığı, testosteronu seviyelerini ve LH/FSH oranını azalttığı gösterilmiştir. (114)

5.  Sonuç

Polikistik Over Sendromu kadınlarda sık görülen ve kardiyovasküler hastalıklar, 
diyabet, infertilite gibi olumsuz sonuçları olabilen çok yönlü bir hastalıktır. 
Belirli bir farmakolojik veya tıbbi beslenme tedavisi yoktur. Bu nedenle çeşitli 
besinlerin ve bitkilerin PKOS’ta kist görünümü, menstrual düzensizlikler, 
amenore, hiperandrojenizm, insülin direnci, bozulmuş lipit profili, antropometrik 
özellikler ve inflamasyon gibi klinik ve biyokimyasal değişkenler üzerindeki 
etkileri sıklıkla araştırılmıştır. Çalışmaların sonucunda bazı bitki ve besinlerin 
glukoz metabolizması, lipit profili ve insülin direnci üzerindeki olumlu etkileri 
gösterilmiştir. Süt ürünleri ve kırmızı et tüketiminin ise PKOS ve reprodüktif 
sisteme etkileri kesin değildir. Çalışmalar incelendiğinde; özellikle anti-
inflamatuar ve anti-oksidan özelliklere sahip olan bitki ve besinlerin PKOS’ta 
obezite ve vücut yağ oranı artışına bağlı olarak ortaya çıkabilecek inflamasyonu 
azalttığı bulunmuştur. Bazı bitki ve besinlerin ise fito-östrojenik ve anti-
androjenik etkiler göstererek hormonal parametrelerde iyileşme sağlayabildiği ve 
dolayısıyla menstruasyon ve ovülasyonu düzenleyebildiği ortaya konulmuştur. 
Sonuç olarak, tıbbi bitkiler ve bazı besinler PKOS’un belirteçlerinin ve 
komplikasyonlarının düzeltilmesine yardımcı olabilmektedir. Ancak çoğu besin 
ve bitki daha çok hayvanlarda araştırılmıştır ve klinik çalışmaların artırılmasına 
ihtiyaç vardır. Ayrıca bu bitki ve besinlerin tüketiminin hangi mekanizmalarla 
fayda sağladığının da açıklığa kavuşturulması kullanımlarının güvenliliğinin 
artırılması ve çalışma alanlarının artırılması için değerli olacaktır.
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1. Giriş

Anterolateral uyluk (ALT) flebi, bir rekonstrüktif cerrahın silah 
deposundaki en çok yönlü fleplerden biridir. Rekonstrüksiyon tercihleri 
zamanla değiştiği için bu çağdaki en çağdaş fleplerden biri olarak kabul 

edilir. Kas ve fasya dahil olmak üzere birden fazla bileşene sahip fasiyokütan veya 
kimerik flep açısından tasarım ve doku bileşenlerindeki varyasyonları, sayısız 
kusurun yeniden yapılandırılmasına hizmet eder. ALT flep aynı zamanda daha 
düşük bir donör alan morbiditesine sahiptir ve çoğu prosedür için uygun olan 
herhangi bir pozisyon değişikliğini önleyerek sırtüstü pozisyonda alınabilir.(1)

Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda, hızlı ve güvenli bir şekilde optimum 
kapsama alanı elde etmek, bir ALT flebinin yalnızca temel işlevidir. Ana pedikül, 
lateralin inen dalı olarak adlandırılır. Sirkumfleks femoral arter (SFA) ve ven, alt 
ekstremitenin damar rekonstrüksiyonunda uzun ve benzer boyutta bir eşleşme 
sağlar. Alt ekstremitedeki çeşitli doku tipleri, tek başına deri ve yağ ile veya kas, 
fasya ve kemik ile bir arada alınabilen ALT flepte benzer dokularla değiştirilebilir. 
ALT flebi ile ölü boşluk obliterasyonu için hacim kolayca yapılabilir. ALT flebine 
dahil edilen fasya lata, Aşil tendonu gibi alt ekstremitedeki tendinöz boşlukları 
değiştirmek için yuvarlanabilir. Hem yumuşak doku hem de kemik bileşenleri 
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gerektiren 1-aşamalı alt bacak açık kırık rekonstrüksiyonu için ALT flep veya 
tensör fasya lataya bağlı iliak krest kemiği aynı anda alınabilir.

2.  Endikasyonları ve Kontrendikasyonları

ALT flebi, alt ekstremitede vaskülarize doku ile geniş yüzey alanı veya hacim 
defekti rekonstrüksiyonuna ihtiyaç duyulduğunda endikedir. Ölü boşluk 
obliterasyonu da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla eksik dokuyu değiştirmek 
için kullanılabilen çok yönlülüğü ve bileşenleri, tendon kayma yüzeyinin 
oluşturulması, tendon veya bağ rekonstrüksiyonu, 1-aşamalı yumuşak doku ve 
kemik defekti rekonstrüksiyonu, ana arter rekonstrüksiyonu için bir akış flebi, 
işleyen bir rektus femoris kas flebinin kapatılması veya hatta estetik yumuşak 
doku büyütmesi için ideal bir fleptir.

Bununla birlikte, kontrendikasyonlar, ciddi komorbiditeleri, yaygın 
aterosklerotik hastalığı ve kirli bir yara yatağı olan hastalar dahil olmak üzere 
herhangi bir serbest flep ile aynıdır. Verici alan, lateral sirkumfleks femoral 
damarların inen dalının proksimal güdüğü bırakmadan kullanıldığında, ALT flep 
denenmemelidir. ALT flebi, ALT flebinin topraklarında önceki ameliyattan veya 
travmadan kaynaklanan geniş skar oluşumu görüldüğünde de tercih edilmez.(2)

3.  Preoperatif Değerlendirme ve Özel Değerlendirmeler

3.1.  Preoperatif Perforatör Haritalama

ALT flepte perforatörlerin preoperatif elle Doppler tayini genellikle güvenilirdir, 
ancak diseksiyon sırasında yerleri değişebilir.(3) ALT flep perforatör haritalaması 
için bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi kimerik flep tasarımı için yararlıdır, 
ancak radyasyona maruz kalma ve kaynak tüketimi endişesi nedeniyle deneyimli 
ellerde her zaman gerekli değildir.(4) Dupleks ultrasonografi, diseksiyon ve flep 
tasarımına yardımcı olan, perforatörlerin basınç ve çapının yanı sıra akış hızı ve 
seyrinin preoperatif değerlendirmesi için artık bir başka yararlı invaziv olmayan 
seçimdir.(5)

3.2.  Bölünmüş Anterolateral Uyluk Flebi

ALT flep, flepte bulunan perforatörlere bağlı olarak çeşitli fleplere ayrılabilir. 
Bu nedenle, bu flep, tümü aynı pedikülden kaynaklanan çok sayıda şekle 
dönüştürülebilir, bu da flebin etkin kullanımını kolaylaştırır.(6,7)

3.3.  Bir Donör Alanı, 2 veya Daha Fazla Serbest Flap

Lateral sirkumfleks inen dalının uzunluğu ayrıca 1 ALT flebinin her biri kendi 
ayrı perforatörleri olan 2 veya daha fazla ALT flebine bölünmesine izin verir. 
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İşin püf noktası, distal flep için daha uzun pedikül uzunluğu elde etmek için ana 
gövdenin proksimal perforatörün bifurkasyonunun hemen distalinde ligasyonu 
yapmaktır. Bu tekniklerin tümü, diğer fleplerle her zaman mümkün olmayan tek 
bir donör alanından donör alan morbiditesini en aza indirmeye ve flep çıktısını 
maksimuma çıkarmaya izin verir.(8)

3.4.  Flep Rekonstrüksiyonunun Zamanlaması

Marko Godina, travmatik alt ekstremite yaralanmaları için erken flep kapsamı 
ilkesini oluşturdu. Yaralanmadan sonraki 3 gün içinde gerçekleştirilen erken 
serbest flep kapsamı, gecikmiş serbest flep rekonstrüksiyonu (4-90 gün) 
grubuna göre daha düşük flep başarısızlık oranına ve enfeksiyon oranına 
sahiptir. 358 serbest flep rekonstrüksiyonunun retrospektif bir incelemesine 
dayanarak, Lee ve arkadaşları Godina’nın paradigmasını güncellediler ve ideal 
erken flep rekonstrüksiyonu, sonuçlar üzerinde olumsuz bir etki olmaksızın 
yaralanmadan sonraki 10 gün içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.(9) 
Erken bir aşamada rekonstrüksiyon, damarların etrafında daha az yara izi ve 
fibrozis avantajına sahiptir, bu da damar diseksiyonu ve lümen genişlemesini 
zorlaştırabilir. Bununla birlikte, travmalı hastalar, yaralanmalarından sonra 
veya daha önceki başarısız rekonstrüksiyonlarından sonra herhangi bir zamanda 
rekonstrüktif cerraha başvurabilirler, bu nedenle cerrahlar bu zaman çizgileriyle 
sınırlandırılmamalıdır. Deneyimlerimize göre, cerrahın hasarlı dokunun 
zamanla ilişkili patofizyolojisi hakkında bilgi sahibi olması ve yeterli debridman 
yapabilmesi koşuluyla zamanlama o kadar kritik olmayabilir. Subakut fazda 
bile yüksek flep başarı oranı beklenebilir. Derhal acil flep rekonstrüksiyonu, 
yaralanma sonrası debridmanın hemen ardından gerçekleştirilen eşzamanlı 
flep kaplaması olarak tanımlanır. Açıkta kalan kritik bir organın (damar, sinir, 
tendon veya kemik) örtülmesinin gerekli olduğu durumlarda veya aynı zamanda 
uzuvda akış yoluyla revaskülarizasyon oluşturmak için endikedir. Hızlı acil flep 
rekonstrüksiyonunda başarıya ulaşmanın kilit noktası yeterli debridmandır.(10)

4.  Endikasyonların Genişletilmesi için Cerrahi İşlemler

4.1.  Ölü Boşluğun Obliterasyonu

Ölü boşluğun varlığı, kolayca enfekte olan sıvılarla doldurulabilir. ALT cilt 
flebinin kendisi veya vastus lateralis (VL) kası, büyük kusurları doldurmak ve 
ölü boşluğu yok etmek için kullanılabilir. VL kası sıklıkla lateral sirkumfleks 
pedikülün aynı inen dalının kas dalları tarafından beslenir.(1,11) Ayrılmış cilt 
kürek ve bir VL kas parçasına sahip yapı, flep iç kısmının serbestliğini artırabilir 
ve özellikle kas uygun boyutta kesildiğinde, onarım sırasında perforatöre 
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yanlışlıkla zarar vermekten kaçınabilir. Daha fazla hacim gerekiyorsa, cilt 
küreğinin derinleştirilmesi gerçekleştirilebilir ve hasarın içine sokulabilir. 
Tıkanacak ölü boşluğa dren yerleştirilmesi, enfeksiyon kaynağı olabilecek 
ve ameliyat sonrası flebin vaskülaritesini tehlikeye atabilecek sıvı birikimini 
azaltmaya yardımcı olur.

4.2.  Tendon Kayma Yüzeyinin Oluşturulması

Tendonlar benzersizdir, çünkü kendi kas karınlarını hareket ettirerek kaymalarını 
gerektiren bir işleve hizmet ederler. Açıkta kalan tendon üzerine deri grefti de 
çoğu durumda mümkün değildir, çünkü özellikle soyulmuş paratenon ile alma 
garanti edilmez. Tendonlar üzerine deri aşılama ile ilgili diğer bir problem, greftin 
yapışık olması ve yaralar oluşturması, tendonların yapışmasına ve dolayısıyla 
uygun kayma ve sapma olmaksızın işlevlerinin azalmasına neden olmasıdır. Bu 
nedenle, vaskülarize edilmiş bir ALT fasyokütan flep fasyal bileşeni, ameliyat 
sonrası oluşan adezyonları en aza indirmek için açıkta kalan tendonların 
üzerinde bir bariyer görevi görebilir. Bu yaklaşım, sırayla, arzu edilen bir işlevi 
elde etmek için sonraki tenoliz ihtiyacını azaltır. Bu ALT fasyokütan flep yapısı, 
daha büyük bir fasya lata parçasını içerecek şekilde normal ALT bölgesinin daha 
lateral bir yönünde tasarlanabilir.

4.3.  Tendon veya Ligament Rekonstrüksiyonu

ALT flebinin fasya lata bileşeni (ALT fasyokütan flep), büyük tendon defekti 
rekonstrüksiyonu için tendon benzeri bir yapı oluşturmak üzere yuvarlanabilir. 
Alt ekstremitede anterior tibialis ve aşil tendonunun yeniden yapılandırılması için 
kullanılabilir. Tendon rekonstrüksiyonu için ALT flebi pedikül pozisyonunda ve 
fasya lata uzunluğunda tasarlamak için bir şablonla planlama, ameliyat öncesi 
yapılmalıdır, çünkü haddelenmiş fasya optimum gerilim altına yerleştirilmelidir 
ve çünkü pedikül basısını önlemek için haddelenmiş fasya optimal gerilim ve 
doğru yönlendirme altına yerleştirilmelidir. Fasya revaskülarize olmaya devam 
eder ve daha sonraki bir aşamada flep kaldırıldığında kanama olur. Ayak bileği 
hareketinin tam olarak restorasyonu da bu teknikle mümkündür.(12) Patellar 
ligament ve anterior tibialis tendonu, diz ve ayak bileği ekstansiyonu için çok 
önemlidir ve ayrıca yuvarlatılmış fasyalı bir ALT fasiokutanöz flep ile yeniden 
yapılandırılabilir.

4.4.  Distal Tabanlı Pediküllü Anterolateral Uyluk Flebi

Distal tabanlı pediküllü ALT flepler alt ekstremite uzunluğu ve tüm diz dahil 
olmak üzere hayati yumuşak doku kapsamı sağlar. Örneğin, çeşitli nedenlerle 
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amputasyonlar meydana geldiğinde ve kemik açığa çıktığında, diz eklemi açıkta 
olan bir diz üstü amputasyonu önlemek için, distal akışa dayalı bir ters akışla 
pediküllü bir ALT flebi yararlı olabilir. Fasiyokütan ALT flebi diz eklemine 
distalden ulaşabilir.(13) Retrograd veya ters akışlı ALT flebi, antegrad ALT 
flebine benzer arteriyel basınçlara sahiptir ve bu nedenle arteriyel perfüzyon 
genellikle bir sorun değildir.(14) Bununla birlikte, venöz tıkanıklık, uyluğun 
medial tarafında büyük safen vene venöz aşırı yüklenmeye ihtiyaç duyabilen 
ters akışlı ALT fleplerinde yaygın olarak karşılaşılan bir problemdir. Alınan ALT 
flebi ne kadar büyükse, beklenen venöz tıkanıklığın derecesi o kadar şiddetlidir. 
Venöz tıkanıklık ameliyat sonrası 3 ila 7 gün sürebilir. Herhangi bir müdahale 
yapılmazsa deri küreğinde kısmi nekroz beklenebilir.(15)

Seçilen perforatörün orijini ve konumuna bağlı olarak ters akışlı ALT flap 
paletinin tasarlanması da çok önemlidir. Perforatör, LCFA’nın transvers dalından 
kaynaklanıyorsa, transvers dal ile inen dal arasındaki bağlantı noktasına ulaşmak 
için proksimal uylukta geniş bir diseksiyon gerekir. Donör saha morbiditesi, 
kas ve motor sinirleri ve çevreleyen kası besleyen arterlerdeki hasar nedeniyle 
bu nedenle daha yüksektir. Bu senaryoda serbest flebe geçiş yapılması önerilir. 
Seçilen perforatör uyluğun distalinde ve dizine yakınsa, vasküler pedikülün 
ilerletilmesi için mobilite sınırlı olduğundan, distale rotasyon için daha uzun 
bir proksimal flep segmenti ile pervane tarzı bir flep tasarlanabilir. Perforatör, 
LCFA’nın inen dalında yer alıyorsa ve proksimal ise, pedikülün proksimal ucu, 
flep ilerletilerek ayrılabilir ve planlandığı gibi distale yerleştirilebilir.(16)

4.5.  Proksimal Tabanlı Pediküllü Anterolateral Uyluk Flepleri

Proksimale dayalı pediküllü ALT fleplerinin ayrıca alt karın, kasık veya perineal 
bölgedeki defektlerin yeniden yapılandırılmasında da rolü vardır.(17) Merkez 
olarak LCFA başlangıç noktası kullanılarak, ALT flebi bu ark yarıçapındaki 
herhangi bir kusuru kapatmak için alınabilir ve eklenebilir. Özellikle rektus 
femoris kasının altından geçirildiğinde, defektin kapatılması için daha fazla 
rotasyon arkı elde etmek için pedikülün bükülmemesine özen gösterilir. Ekstra 
uzunluk için rektus femoris pedikülünün feda edilmesi gerekebilir.

4.6.  Tek Aşamalı Yumuşak Doku ve Kemik Defekti Rekonstrüksiyonu

Alt ekstremitede kemik ve yumuşak doku defektinin eşzamanlı rekonstrüksiyonu 
için kimerik flep olarak ALT flep ile vaskülarize iliak kemik alınabilir. Tensör 
fasya lata iliak kreste kan beslemesini korumak için dahil edilmiştir.(18) Bu 
yaklaşım, büyük miktarlarda vaskülarize olmayan kemik grefti veya kadavra 
kemik grefti kullanımında enfeksiyon riskini azaltabilen 1-aşamalı total 
rekonstrüksiyona izin verir.
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4.7.  Ana Arter Rekonstrüksiyonu için Akışlı Flep

ALT akış flebi ile iskemik alt ekstremite kurtarılabilir veya dolaşımında düzelme 
sağlanabilir. Hem proksimal pedikül hem de distal akıntı mikroanastomoz için 
iyi bir çapa sahip olduğundan, anterior tibial arter veya posterior tibial arterdeki 
segmental defektler yeniden yapılandırılabilir. Anastomoz, travma bölgesi 
dışında da yapılabilir. Bu yaklaşım özellikle revaskülarizasyon ve kapsamın 
yeniden yapılandırılmasının aynı anda gerekli olduğu durumlarda faydalıdır. 
15 cm uzunluğa kadar segmental vasküler defektler, geçişli ALT flebi ile 
köprülenebilir.(6) Bununla birlikte, inen dalın uzunluğu, alt bacaktaki daha uzun 
vasküler defektlerin revaskülarizasyonu için yetersiz olabilir. Revaskülarizasyon 
sağlamak için bazen damar grefti kullanmak akıllıca olabilir.

4.8.  Eşzamanlı Kapsama ve Fonksiyonel Kas Rekonstrüksiyonu

Rektus femoris, LCFA’nın inen dalı tarafından da beslendiği için, fonksiyonel 
bir kas transferi olarak hizmet etmek için rektus femoris ALT flep hasatına dahil 
edilebilir. Alt ekstremite ön kompartman kas kaybında, hastalar ayak bileklerini 
ve ayak parmaklarını uzatamaz hale gelirler, bu nedenle bu yaklaşım eşzamanlı 
fonksiyonel ve kapsama rekonstrüksiyonu için yararlıdır. Deri küreğinin, 
altında rektus femoris kası olan en blok bir miyokütan flep olarak toplanması 
önerilmez. Bunun yerine, rektus femoris kasına ve derisine ayrı dallara sahip 
kombine bir flep tasarımı, flep içi için daha güvenilir ve çok yönlü bir tasarımdır. 
Nörotizasyon, rektus femorise giden sinir, alt ekstremitenin ön kompartmanında 
kalan anahtar motor sinire birleştiğinde gerçekleştirilir. Rektus femoris pedikülü, 
rektus femoris pedikülünden ayrı olarak ortaya çıkabilir. LCFA’nın inen dalı ve 
dolayısıyla başka bir bağlantı damarı ile ikinci bir vasküler anastomoz yapılması 
gerekebilir.

4.9.  Estetik Yumuşak Doku Büyütme ve Yüzey Yenileme

ALT flep, yumuşak doku büyütme ve ezilme yaralanmalarından kaynaklanan alt 
ekstremitelerdeki ciddi skarların değiştirilmesi için de kullanılabilir.

5.  Postoperatif Bakım ve Beklenen Sonuç

Flebin postoperatif takibi, anastomozun endotelizasyonu stabilize olana 
kadar ilk 3 gün boyunca hasta sıkı bir yatak istirahati rejimindeyken özel bir 
flep ünitesinde gerçekleştirilir. Üçüncü günden sonra uzuv bağımlı olarak 
zamanla kademeli olarak artan bir protokol başlatılır. Ardından fizyoterapistler 
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yardımıyla yürüyüşe başlanır ve altta yatan kemik yaralanmasına bağlı olarak 
ağırlık vermeye başlanır. Flep herhangi bir zamanda tehlikeye girerse, cerrahlar, 
özellikle ilk 3 gün içinde, flebi yeniden keşif için geri almak için düşük bir 
eşiğe sahiptir.(19) Geniş spektrumlu antibiyotikler, gönderilen kültürlerin 
rehberliğinde gözetim altında verilir. Yaralar iyileştiğinde kompresyon giysileri 
kademeli olarak uygulanır.

Lin ve ark.ları, LCFA sistemine dayalı bir dizi 44 flep rekonstrüksiyonu 
sonuçlarını rapor ettiler.(18) Rekonstrüksiyon hedefleri, yara örtüsünü 
sağlamanın yanı sıra, ön kompartman işlevli kas transferi ve tibia ve kalkaneus 
kemiği rekonstrüksiyonları gibi karmaşık prosedürleri de içeriyordu. Bu serbest 
fleplerin başarı oranı %97.7 idi. Dört flep yeniden eksplorasyona tabi tutuldu ve 
ardından 1 flep başarısız oldu.(19) Alt ekstremite rekonstrüksiyonları için diğer 
46 ALT flep serisinde, fleplerin çoğu kalça/kalça, kasık, uyluk, diz, alt bacak 
ve ayak/ayak bileğindeki defektler için pediküllü bir şekilde (%63) tasarlandı. 
Toplam flep başarısızlık oranı %4 idi ve 8 flepte (%17) kompresyon veya büküm 
dahil olmak üzere pedikül krizi için yeniden ameliyat gerekti.(20)

6.  Flep Varyasyon Yönetimi

ALT flep, çeşitli anatomisi ile bilinir ve rekonstrüktif mikrocerrahlar senaryoya 
uyum sağlayacak teknikleri öğrenmelidir. ALT flep perforatörleri LCFA’nın inen 
dalından çıkmadığında, ayrı perforatörün flep içi anastomozları gerekebilir. 1’i 
LCFA’nın inen dalından ve diğeri transvers daldan kaynaklanan 2 perforatör 
seçildiğinde, biri transvers daldan bölünebilir ve flep süper şarjı için ana inen 
sirkumfleks femoral arterin başka bir dalına mikrocerrahi olarak anastomoz 
yapılabilir. Vastus lateralis (VL) ve deri kürek gibi çeşitli bileşenlere pediküller 
veya perforatörler ayrı ana pediküllerden kaynaklanıyorsa, intraflep tekniği 
rekonstrüktif ihtiyaçlara uygun bir neokimerik ALT flep oluşturmak için 
kullanılabilir. İntraflap anastomozu, kimerik flepte 1 bileşenli pedikül diseksiyonu 
sırasında motor sinirleri ve kas besleyici arterleri koruduğu için donör saha 
morbiditesini azaltma avantajına da sahiptir. ALT flepte güvenilir olmayan veya 
bulunmayan perforatörlerin insidansı %4.8 idi.(17) İnen daldan hiçbir perforatör 
veya uygun olmayan bir perforatör tespit edilmezse, oblik veya transvers daldan 
perforatörler araştırılır. Fasya gerektiğinde, bir sonraki en iyi seçim bir tensör 
fasya lata flebidir. Hala uygun bir perforatör eksikliği varsa, anteromedial uyluk 
flebinin perforan damarlarını belirlemek için diseksiyon medial olarak uzatılabilir. 
Diğer bir seçenek ise karşı uyluk mevcut olmadığında uzak flep (serbest stil 
perforatör flep) veya derin femoral arter perforatör flep alınmasıdır.(21,22)
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7.  Tartışma ve Sonuç

Yeterli debridman ve temiz bir yara yatağı alt ekstremitede flep 
rekonstrüksiyonunun temel gereksinimleridir. Son zamanlarda, negatif basınçlı 
yara tedavisi, granülasyon dokusu büyümesi için daha iyi bir ortam sağlayan 
daha rahat bir yara örtüsü olarak önerilmektedir. Bununla birlikte, erken flep 
rekonstrüksiyonu hala tercih edilen stratejidir. Her debridman prosedürü 
sırasında, ameliyat öncesi planlama için defekt boyutu, yeri ve eksik doku 
bileşenleri kaydedilmelidir.

Pediküllü bir flep gerekliyse, perforatör konumu potansiyel flep hareketlilik 
arkını etkileyebilir veya dikkatlice seçilmiş bu perforatör konumlarına dayalı 
olarak flep ilerleterek veya döndürerek pedikül gerilimini azaltabilir. Serbest 
flep belirtilirse, optimal alıcı damar seçimi önemlidir.(23)

Fizik muayene, ultrasonografi Doppler çalışması veya BT anjiyografi, 
alıcı damar mevcudiyetini belirlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, son 
seçime, iyi kan fışkırması görülene kadar defekte komşu en yakın damar diseke 
edilerek intraoperatif olarak karar verilmelidir. Alt ekstremitenin subakut veya 
geç evre rekonstrüksiyonunda, damar çevresindeki fibrozis damar diseksiyonunu 
bozabilir. Bu gibi durumlarda cerrahlar distaldeki travma bölgesinden sağlıklı 
proksimal dokulara doğru damar diseksiyonuna damar ucu belirlenene kadar 
başlamayı tercih ederler.(24)

Bir şablonun kullanılması, ALT flep tasarımını kolaylaştırmada başka bir 
yararlı yardımcıdır. Şablon üzerindeki tek bir naylon dikiş, kanat tasarımını 
planlarken yanlışlıkla yanlış tarafı yukarıya doğru çevirmekten kaçınabilir. 
Cerrahlar ayrıca, yerleştirmeyi kolaylaştırmak için damar anastomozunun 
olası yönünü şablon üzerinde işaretler. Şablonda, bölünmüş veya kimerik 
flep tasarımında oryantasyonu netleştirmek için perforatörlerin, kasın veya 
yuvarlanmış fasyanın konumu işaretlenebilir. Bu yöntem, zayıf flep bileşeni 
ekinin neden olduğu komplikasyonları azaltmamızı sağlar.

ALT flebi, alt ekstremitenin bir en temel ve destekleyici flebidir. Flep, lokal 
ada pedikül flebi veya serbest flep olarak tasarlanabilir. Ek olarak, flepteki birçok 
doku bileşeni aynı vasküler pedikülden kaldırılabilir, bu da onu yüzey veya ölü 
boşluk obliterasyonu ve tendon, bağ, kemik veya majör arter rekonstrüksiyonu 
için çok yönlü hale getirir. Rekonstrüktif cerrahlar, bu flep uygulamalarının 
sınırlarını zorlamak için ALT flep anatomisine ve flep varyasyonunun yönetimine 
aşina olmalıdır.
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1. Giriş

COVID-19 hastalığının klinik durumu; asemptomatik olabileceği 
gibi, ventilasyon ihtiyacı olan ciddi solunum yetmezlikleri, septik 
şok ve multi organ yetmezliğine kadar uzanan mortal bir tablo 

oluşturabilmektedir (1). Hastalığın etken virüsü olan SARS-CoV-2 vücutta 
hücrelere yayılım olarak ; solunum yolu, kalp ve damarların endotel tabakası 
ve bağırsakta bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE-2) reseptörlerini 
kullanır (2). Yapılan çalışmalar da hiperkogülasyonun nedeni olarak ACE-2’nin 
aşırı ekspresyonunun etkisi olabileceği belirtilmektedir (3,4). Bu yazıda Covid-
19’un pozitif çıkmasından 2 hafta sonra sağ kolda gelişen akut arter tıkanıklığı 
ile acil servise başvuran bir olguyu sunmayı amaçladık.

2. Olgu sunumu

Yetmiş yaşında erkek hasta sağ kolda 24 saat önce başlayan ve giderek 
şiddetlenen ağrı, uyuşukluk hissi şikayetleriyle acil servise başvurmuş olup 
öyküsünde 3 yıl önce koroner bypass operasyonu oğlunu ve yaklaşık 2 hafta 
önce de Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Hastaya yapılan fizik 
muayene sonrasın da sağ kol brakial arter (BA), radial arter (RA) ve unlar 
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arter (UA) nabızlarının alınamadı. Sağ kolda soğukluk, solukluk ve güç kaybı 
görüldü. El doppleri ile nabızları değerlendirilen hastanın sağ kol BA’da bifazik, 
RA ve UA’da monofazik akım görüldü. Laboratuvar incelemelerinde; glukoz: 
118 (70-100) mg/dL, beyaz küre: 11,9 (4,60-10,20) K/uL, hemoglobin: 13,6 
(12,20-18,10) g/dl, trombosit : 260000 K/uL, C-reaktif protein: 86 (0-5) mg/L, 
D-dimer: 1400 (0-500) ugFEU/L, uluslararası standardize oran (INR): 1,09 
(0,80-1,30), protrombin zamanı: 11,2 (7,00-12,90) saniye, fibrinojen: 376 (200-
400) mg/dL; arter kan gazında; pH: 7,37 (7,35-7,45), paO2:92 (80-100) mmHg, 
paCO2: 38 (35-45) mmHg, HCO3: 24 (22-26) mmol/L bulundu. Alınan PCR 
testi negatif olarak geldi. Çekilen bilgisayarlı tomografik anjiografisinde (BT); 
sağ kol aksiler arter distalinden itibaren akım gözlenmediği görüldü. Bakılan 
Akut arter tıkanıklığı ile uyumlu bulguları olan hasta  operasyona alındı. 
Operasyonda sağ kol brakial bölgeden yapılan yaklaşık 5 cm’lik insizyon ile cilt 
ve cilt altı geçildi. Ardından brakial artere ve bifurkasyon bölgesine ulaşıldı ( 
Radial arter ve unlar arter ayrım bölgesi). Brakial arter, radial arter ve unlar arter 
ayrı ayrı dönülerek kontrol altına alındı. 1cc heparin uygulandıktan 1 dakika 
sonra vasküler klempler arterlere konuldu. Ardından bifurkasyon bölgesinin 
hemen proksimaline arteriotomi yapıldı. Fogarty kateteri yardımıyla trombüsler 
brakial arter proksimalinden ve distalde de radial arter ve unlar arterden bol 
miktarda çıkarıltıldı (Resim 1-2). Akım yeniden sağlandıktan sonra vasküler 
klempler kaldırılarak arteriotomi bölgesi 6/0 prolen ile kapatıldı. Kanama 
kontrolü yapılarak, cilt cilt altı kapatılarak operasyona son verildi (Resim 3). 
Servis takiplerinde ekstremite nabızları palpabl olan ve ek problemi olmayan 
hasta medikal tedavisi düzenşenerek postoperatif 2. gün taburcu edildi. 

Resim 1: Ulnar arter ve radial arterden çıkartılan trombüsler.
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Resim 2: Brakial arter ve proksimalinden çıkartılan trombüsler.

Resim 3: Anastamoz sonrası son görünüm.

3. Tartışma

Akut arteryel tıkanıklıkların da hastanın yaşı ve eşlik eden hastalıklara bağlı 
olarak tüm extremitenin herhangi bir arterinde olabilmektedir. Etyolojik durum 
yapılacak müdahale açısından önem arz etmektedir. COVID-19 hastalığında 
oluşan komplikasyonlardan biri olan arteryel tromboembolizmin mekanizması 
henüz netlik kazanmamış olsa da etken virüsün yol açtığı endoteldeki hasar ve 
enfeksiyonla bağlantılı sitokin fırtınasının neden olduğu hiperkoagülasyon bu 
duruma yol açan ana etken olduğu düşünülmektedir. Enfeksiyon geliştiğinde 
artan fibrinojen, D-dimer ve C-reaktif protein düzeyleri de hiperkoagülasyonu 
desteklemektedir (4). Oluşan sitokin fırtınasının, hastaların yeteri dozda 
antikoagülan tedavi alsa da atipik bir hiperkoagülasyon ve tromboz oluşumuna 
sebep olabileceği fikri ileri atılmıştır (5,6). Viral enfeksiyonların; hem vasküler 



82    TIP VE SAĞLIK BILIMLERINDE

dokuda hem de myokardiyal dokuda oluşan hasarı doğrudan tetiklemesinin 
yanında önceden var olan vaskülitik durumları da kötüleştirdiği bilinmektedir 
(7). Arterial tromboembolizm hastalarının birçoğunun altta yatan komorbiditeleri 
olduğu ve COVID-19 hastalığının şiddetini artıran mevcut kronik hastalıklarının 
olduğuna dair bulgular gösterilmiştir (7). 

4. Sonuç

Sunduğumuz olguda aterosklerotik kalp hastalığı nedeniyle koroner arter bypass 
hikayesi olan ve antiagregan, antikoagülan tedavi almasına rağmen covid 19 
sonrası gelişen üst ekstremite akut arterial tıkanıklığını görmekteyiz. Her ne 
kadar akut arter tıkanıklıklarına yaklaşımda en sık nedenler olan aterosklerotik 
plaklar ve emboli kaynaklı kardiyak sebepler hastaya ve tedaviye yaklaşımda 
öncelikli düşündüğümüz etyolojik sebepler olsa da son yıllarda çağımızın 
önemli bir salgını olan ve periferik arteryal ve venöz sistemi etkileyen Covid 
19’unda hasta anamnezinde sorulması gerektiği kanatindeyiz.

Sonuç olarak; ekstremitelerde gelişen akut arter tıkanıklıklarında  
iskeminin COVID-19 hastalığının bir komplikasyonu olabileceği akılda 
tutulmalıdır. Böylece hızlı bir şekilde teşhis ve tedavisi aşamasına geçilebilir 
diye düşünmekteyiz.
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1. Giriş

Kardiyak travma sonrası oluşan yaralanmalar, meydana geliş şekillerine 
göre künt veya penetran olarak iki sınıfta toplanabilir. Penetran 
yaralanmalar sıklıkla delici kesici alet veya ateşli silahlar sonucu 

oluşan yaralanmalar olarak bilinmektedir (1). Penetran yaralanmalardan 
etkilenme düzeyi sıklık sırasına göre sağ ventrikül, sol ventrikül, sağ atrium ve 
sol atrium şeklindedir (2). Yaralanma sonrasında başvuran hastalarda yapılan 
muayene sonrası hemodinamik açıdan değerlerinin normal olması, kalpte 
oluşan bir yaralanmanın gözden kaçabilmesine ve dolayısı ile zamanında 
yapılması gereken müdahalenin gecikmesine, hastada hayati bir tehlikenin 
oluşmasına sebep olabilmektedir (3). Bu yazıda vital değerleri normal olan ancak 
ekokardiyografide bulgu veren sol ventrikül apeksi yaralanması ile sonuçlanan 
kesici delici alet yaralanması olgusunu literatür eşliğinde irdelemeyi amaçladık.

2. Olgu sunumu

On yedi yaşında erkek hasta acil servisimize bıçakla yaralanma sebebiyle 
getirildi. Bilinç açık, kooperasyon ve oryantasyonu tamdı. Kan basıncı 100/60 
mmHg, kalp hızı 110 dakika idi. Yaralanma yeri sol midklaviküler hat 5. 
interkostal aralık idi. Yapılan detaylı fizik muayene sonrası çekilen kontrastlı 
BT’sinde (Bilgisayarlı tomografi) 4 mm perikardiyumda mayi tespit edildi. 
Yapılan ekokardiyografisinde sol ventriküle basan kardiyak tamponand ile 
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uyumlu görünüm tespit edilmesi  nedeni ile acil şartlarda operasyona alınduı. 
Genel anastezi altında median sternotomi yapılarak perikard açıldı ve kalbe 
ulaşıldı. Bol miktarda hemorajik mayi boşaltıldıktan sonra kanama odağı 
bulundu. Apeksin anteriorundan başlayan posteriora doğru uzanan yaklaşık 
4x2 cm boyutunda 1-2 cm derinliğinde olan lasere alan görüldü ancak aktif 
kanama saptanmadı. Mevcut yaralanmanın her iki kenarı plegitli süturlarla 
desteklenerek defekt tamir edildi (Resim 1). Kanama kontrolü yapıldıktan sonra 
mediastene ve sol toraksa  birer adet dren yerleştirilerek sternum çelik teller 
yardımıyla yaklaştırılarak kapatıldı. Ardından cilt cilt altı usulüne uygun şekilde 
kapatılarak operasyona son verildi. Hasta entübe vaziyette düşük doz inotropik 
destek altında yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Hemodinamik olarak stabil 
seyreden hasta postoperatif 6. Saatte ekstübe edildi. Postoperatif 2. gününde 
servis takibine alındı. Hemodinamik olarak problem olmayan hasta medikal 
tedavisi düzenlenerek önerilerle postoperatif 4. gün şifa ile taburcu edildi.

Resim 1: Kesici delici alet yaralanması tamir sonrası intraoperatif görünüm.

3. Tartışma

Toraks bölgesi yaralanmaları sıklık sırasına göre künt (%70) ve penetran (%30) 
yaralanmalar şeklinde oluşmaktadır (4). Penetran toraks yaralanmaları ise, ateşli 
silahlar ve delici kesici aletler sebebiyle oluşmaktadır. Dünyada penetran toraks 
yaralanmalarının etyolojisine bakıldığında gelişmiş ülkelerde ilk sebep ateşli 
silah yaralanmaları iken gelişmekte olan ülkelerde ise ilk sırada delici kesici alet 
yaralanmalarının yer aldığı görülmektedir (5,6). Penetran kardiyak yaralanmalarda 
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dokuların etkilenim düzeyleri sıklık sırasına göre; sağ ventrikül, sol ventrikül, 
sağ atrium, sol atrium şeklindedir. Serbest duvarlar daha sık etkilenmekle 
birlikte zaman zaman, papiller kaslar, korda tendinealar, kapak yapıları, koroner 
arterler, atrial ya da ventriküler septum da hasar oluşabilmektedir (2,5,6). Bizim 
olgumuzda sol ventrikül apeks bölgesinde yaralanmayla acil servise getirildi. 
Penetran kardiyak ve toraks yaralanmalarında mortaliteyi belirgin derecede 
azaltmak için hızlı tanı ve tedavi stratejisi oldukça önemli bir yoldur. Ölümlerin 
çoğu hastaneye ulaşamadan genellikle yolda ya da olay yerinde yaşanmaktadır. 
Hastanın genel durumu; ek yaralanma olup olmamasına, yaralanmanın şekline, 
hastaneye ulaşım süresine, kardiyak tamponadın gelişip gelişmemesine ve 
ameliyata başlayana kadar geçen zamana göre farklılık gösterebilmektedir (7). 
Hastaneye ulaşabilmiş ve hızlıca tanısı konularak vaktinde operasyona alınmış 
hastaların %74’ü hayatta kalabilmektedir (8). Bizim olgumuzda hastaneye erken 
şeiklde getirilmiş, vital bulguları stabil ancak ekokardiyografisinde tamponand 
belirtilerinin başlamasına bağlı olarak acil şartlarda operasyon planlandı. Sol 
taraf anterolateral torakotomi ile yaklaşım şekli, sağ ve sol ventrikül ile pulmoner 
artere kolay ulaşılabildiğinden vital bulguları unstabil olan hastalarda sıklıkla 
uygulanan yaklaşımdır (9). Ancak kalp ve büyük damarlara erişimin daha kolay 
olması ve gerekli durumlarda kardiyopulmoner bypass’a geçiş kolaylığı nedeni 
ile median bölgeden sternotomi yaklaşımı da kullanılan diğer bir yöntemdir 
(10,11,12). Biz de kardiyopulmonere geçiş ihtimaline karşın median sternotomiyi 
tercih ettik. Basit miyokardiyal laserasyonlar olduğunda kontrollü bir şekilde 
dikişler tek tek geçilerek miyokard dokusu tam kat  onarılabimektedir. Yine atrial 
yaralanmalarda klemp uygulanarak primer sütür uygulanabilir. Koroner arterlere 
yakın laserasyonlar olduğunda sütürler koroner arter akımına engel olmayacak 
şekilde dikkatli biçimde geçilerek onarım yapılmalıdır. Koroner arterlerde 
oluşan yaralanmalar da ise koroner arterlere bypass uygulanması gerekebilir. 
Çok büyük defektli miyokardiyal yaralanmalarda ise kardiyopulmoner bypassa 
geçmek gerekebilir (13). Sunduğumuz olguda miyokardiyal defektin büyük 
olmaması nedeniyle onarım kardiyopulmoner bypass’a gerek kalmadan 
çalışan kalpte yapılmıştır. Penetran kalp yaralanmalarında kardiyak arrest 
gelişen ve acil müdahale gereken hastalarda mortalite oranı % 54-94, kardiyak 
arrest gelişmeden müdahale edilebilen olgularda bu oran %13.5-40 arasında 
seyretmektedir (14,15,16). Hastamızın başvuru anında hemodinamisi stabil 
olmasına rağmen yaralanmanın lokalizasyonu ve ekokardiyografi bulguları 
nedeniyle acil operasyon planlanarak hızlı bir şekilde ameliyathaneye alınan 
hastaya gereken kardiyak onarım yapıldı. 
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4. Sonuç:

Kardiyak yaralanmalar da şekline ve sebebine bakılmaksızın hastanın ivedi 
şekilde acil servise transferi mortaliteyi doğrudan etkileyen en önemli 
faktktörlerin başında gelmektedir. Acil servislere getirilen bütüm penetran 
yaralanmalar ilk müdahalede aksi ispatlanıncaya kadar kardiyak yaralanma 
olarak değerlendirilmeli, hemodinamik açıdan stabil olsalar bile mevcut 
görüntüleme yöntemleri, ekokardiyografi bulguları ve giriş yeri gibi faktörler 
göz önünde bulundurularak cerrahi girişimin muhakkak akılda tutulmasının 
mortaliteyi azaltma yönünde önemli olacağını düşünmekteyiz.
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1. Giriş

Günümüz tıp dünyasında, gelişen teknoloji ile birlikte, radyologların 
orbital lezyonların ayırıcı tanısını yaparak, tedavi planlanmadaki 
katkıları ve radyoloji ünitelerinin orbital görüntülemedeki rolü, giderek 

önem kazanmaktadır. Deneyimli hekimlerce yapılan B-Mod ultrasonografi 
(USG)’de, glob (bulbus okuli), optik sinir ve kılıfı, orbital kaslar ve renkli 
Doppler USG ile orbital vasküler yapılar kolaylıkla değerlendirilebilmektedir. 
Bilgisayarlı tomografi (BT), travma olgularında orbital kemik yapıların 
bütünlüğünü incelemede gold standart olarak tercih edilirken (1), neoplazik 
süreçlerin değerlendirilmesinde, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
ön plana çıkmaktadır. Göze ait bazı patolojiler ise kranial MRG incelemeleri 
sırasında rastlantısal olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burada nöroektodermal kaynaklı bu özel organa ait temel patolojilerin 
tanısında, radyolojik modalitelerin uygulanma pratiği ve rolü ele alınmaktadır.

1.1. Orbita USG

Orbital USG incelemeleri, 7,5-11 mHz’lik frekans aralığındaki lineer 
transduserler kullanılarak yapılmaktadır. Transduser mümkünse steril malzeme 
ile kaplanarak ve hastanın gözü kapalı iken yapılan işlemin öncesinde, hastaya 
inceleme sırasında gözünü açmaması ve oynatmaması söylenmelidir. Gözde 
kontakt lens varsa çıkarttırılmalıdır. İncelemeci işlem sırasında, orbitaya 
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kontrolsüz bası yapmamaya özen göstermelidir. İşlem sırasında glob ve çevre 
yumuşak dokular belli bir sıra ile gözden geçirilmelidir (Şekil 1). 

Şekil 1. Orbita USG incelemesi, transduser kaplanarak ve hasta gözü kapalı 
iken karşıya bakar şekilde göz hareketleri sabitlenerek yapılmaktadır.

Orbitanın renkli Doppler USG ile değerlendirilmesi de aynı teknik şartlarda 
yapılmaktadır. Hasta uyumu kadar, uygulayıcının orbital vasküler anatomiye 
hakimiyeti, inceleme süresi ve kalitesini etkileyen majör faktörlerdir. İnceleme 
sırasında bakılan üç arterden Oftalmik arter (OA), optik foramen’den orbital 
boşluğa girdikten sonra, optik sinirin inferiorundan oblik seyir göstererek, 
anteriorda mediale doğru uzanmaktadır. Santral retinal arter, OA’dan çıktıktan 
sonra, optik sinir trasesi boyunca takip edilebilmektedir. Optik diskin her iki 
tarafındaki retina boyunca lateral ve medial santral retinal arterlerin kanlanması 
da kolaylıkla değerlendirilebilmektedir. Spektral incelemede, OA akımları 
yüksek hızlı ve yüksek dirençli akımlar olup ortalama piksistolik hız değerleri 
30-35 cm/sn’dir. Santral retinal arterlerde akım hızları ve direnci OA’ya göre 
daha düşükken (10-12 cm/sn), retinal arterlerde de benzer şekilde görece düşük 
hız değerleri elde edilmektedir (2). Süperior oftalmik ven (OV) orbitanın süperior 
ve medial kesiminde seyreder ve kolaylıkla görülebilirken, inferior OV’ yi 
saptamak daha güçtür, olguların ancak % 50 sinde saptanabilmektedir. Doppler 
USG ile göz içi kitlelerin vaskülaritesi kolaylıkla değerlendirilebilmektedir.

1.2.  Orbita BT

BT, travmatik veya non-travmatik olmak üzere gözün tüm acilleri için birinci 
basamak görüntüleme yöntemi olarak kabul edilmektedir (1). MRG’den 
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daha hızlı görüntü elde etme ve daha yüksek uzaysal çözünürlük sunarken, 
kırıkların, radyoopak yabancı cisimlerin ve kalsifikasyonların değerlendirilmesi 
için de en uygun modalitedir. İşlem sırasında hasta masaya supin pozisyonda 
yatırılır. Kesitler orbitomeatal hatta paralel olmalıdır. İnfraorbitomeatal hat ile 
glabellomeatal hat arası tarama yapılır. Kesit kalınlığı 0,625 mm olarak, aksiyel 
ve koronal planlarda görüntü elde edilir. BT’de intravenöz kontrast madde 
kullanımı tercih edilmemektedir.

1.3.  Orbita MRG

Orbital MR, hastayı iyonize radyasyona maruz bırakmadan, orbital yapılara 
yönelik yüksek yumuşak doku duyarlılığı ve mükemmel kontrast çözünürlüğü 
ile değerlendirilebilmesini sağlamaktadır. Ancak orbitada metalik yabancı cisim 
varlığında oküler yapılara zarar verme riski nedeniyle kontrendikedir. Çekimler 
hasta supin pozisyonda, baş hasta hareketini minimize edecek şekilde her iki 
yandan stabilize edilerek yapılır. Çekim, optik sinir düzlemi boyunca T1 ve T2 
ağırlıklı, oblik aksiyel ve sagittal görüntüleri ve koronal T2 ağırlıklı görüntüleri 
ve intravenöz kontrast madde verilmesi gereken durumlarda, aksiyel ve koronal 
yağ baskılı sekanslar incelemeye dahil edilerek gerçekleştirilir.

2. Orbital Radyolojik Anatomi

Orbitayı radyolojik olarak değerlendirilmesi; glob, konal alan, intrakonal alan 
ve ekstrakonal alan olarak dört ayrı başlık halinde yapılmaktadır (Şekil 2).     

Şekil 2. Orbitanın bölgesel anatomisi.
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1. Glob: Glob içeriği üç katmanla sınırlanır; Sklera ve kornea en dış katmanı 
oluştururken uvea, siliyer cisim önde ve koroid arkada olmak üzere orta 
katmanı oluşturur ve retina en iç katmanı oluşturur. Bu üç katman iç içedir 
ve sağlıklı bir gözde BT görüntülemede ayırt edilemez; bu nedenle tek 
bir katman olarak görselleştirilirler. Lens, globu aköz hümörle dolu bir ön 
segment ve glob hacminin büyük kısmını oluşturan vitröz cismi içeren arka 
segment olarak ayırmaktadır. Ön segment ayrıca iris tarafından ön ve arka 
kamara olarak ikiye ayrılır. Ön kamaranın sık rastlanan patolojileri katarakt, 
hemoraji iken arka kamara için glokom, silyer melanom sayılabilir. Retina 
ve koroid dekolmanı, lens dislokasyonu radyolojik olarak ayırt edilebilen 
patolojilerdir. Persistan hiperplastik primer vitröz (PHPV), retinoblastom 
ve koryoid melanom da radyoloji pratiğinde yeri olan oküler patolojilerdir. 

2. Konal alan: Oküler kaslar ve kaynaklandıkları Zinn fasiası’ndan oluşur. 
İntrakonal alan ile ekstrakonal alanı birbirinden ayırmaktadır. Bu bölgenin 
radyolojik patolojileri; Tiroid oftalmopatiler (Genellikle inferior ve medial 
rektus kasları tutulur), psödotümör (İdiyopatik orbital inflamasyon) ve 
orbital kas tutulumunun nadir nedenlerinden lenfomalar’dır.

3. İntrakonal alan: Konal alan içerisinde kalan bölge olarak tanımlanmaktadır.  
OA, internal karotid arterin, supraklinoid segmentinden (C6) orijin alır ve 
optik sinirin inferolateralinde, optik kanaldan geçerek öne doğru uzanır. Tüm 
orbital yapıların kanlanması OA ve dalları tarafından sağlanmaktadır. 
Süperior OV, yukarıdaki süperior rektus kası ile OA ve optik sinir arasında 
yer alır ve süperior orbital fissürden orbitayı terkeder (3).

 Bu bölgenin radyolojik patolojileri kapiller hemanjiomlar, venöz vasküler 
malformasyonlar, karotidokavernöz fistül, orbital varisler ve 3., 4. ve 6. 
kraniyal sinirlerin şıvannomlarıdır. Optik sinir ve kılıfına ait patolojilerden 
optik sinir gliomu, optik sinir menenjiomu ve optik nevritler (Sıklıkla 
Multiple Skleroz, Nöromyelitis Optika ve Lupus’a bağlı otoimmün 
kaynaklı) radyolojik olarak değerlendirilebilmektedir. 

4. Ekstrakonal alan: Orbital kasların dışındaki alandır. Patolojiler 
travmatik ve non-travmatik olarak iki ana başlıkta toplanamaktadır. 
Travmatik patolojiler: Blow-out ve Blow-in fraktürlerdir. Non-Travmatik 
patolojiler olarak, Trigeminal sinirin 1.ve 2. dallarının şıvannomları, 
komşu sinüslerdeki enflamasyona bağlı apseleşmeler, Multipl miyeloma, 
kemik metastazları, sfenoid kanadın fibröz displazisi gibi orbitanın kemik 
lezyonları ve lakrimal gland patolojileri sayılabilir.
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3.  Bölgelere Göre Orbita Radyolojisi

3.1.  Glob

3.1.1. Travmatik patolojiler

Travma nedeniyle çekilen kranial BT değerlendirmeleri, üç boyutlu 
rekonstrüksiyon tekniği sayesinde sağlanan, yüksek uzaysal çözünürlük ile, 
yalnızca kırığın lokalizasyonunu tespitte değil kırık rekonstrüksiyonlarının 
cerrahi planlaması için de tercih edilen birincil görüntüleme yöntemidir (4).  
Glob rüptürü, darp gibi travmatik durumlar, komşu kemik yapılar ve ektrakonal 
alanların sıklıkla birlikte etkilendiği durumlardır ve zamanında teşhis edilip 
uygun şekilde yönetilmezse önemli fonksiyon kayıplarına neden olabilir. 
Travma sonrası çekilen BT’lerde globta deformite, glob içi hava dansiteleri 
ve hemorajiye bağlı hiperdens görünüm rüptür ile uyumlu bulgulardır. Glob 
içi yabancı cisimler raporlanırken, dansitesi ve lokalizasyonu cerraha yol 
göstermesi açısından belirtilmelidir. Travmaya bağlı bir diğer durum olan lens 
dislokasyonu, travmaya bağlı gelişebileceği gibi bağ dokusu hastalıkları da 
dislokasyona predispozan kabul edilemektedir (Şekil 3). 

Şekil 3. Travmalı olguda sol vitrea içerisine dislokasyon gösteren optik lens 
(ok) ve sol bulbusta post-travmatik ödeme sekonder boyut artışı.

Travmaya bağlı gelişebilen bir diğer durum olan koroid dekolmanının, sıklıkla 
diabetik retinopatiye bağlı ortaya çıkabilen retina dekolmanından radyolojik 
ayrımı önemlidir. Dekolmanların ayrımında retina dekolmanına özgü sonografik 
bir bulgu olan, göz kapalı iken hastaya komut verilerek glob hareket ettirildikten 
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sonra içerideki ayrışmış hareketli membranların harekete devam etmesi, akut 
dönemde saptanabilen bir bulgudur (5). Ayrıca, retina dekolmanında retinal 
yaprakların Ora serrata seviyesinde sonlanması, koroid dekolmanının ise Ora 
serrata’yı geçerek lens posterioruna dek uzanması ve ayrıca retina dekolmanının 
optik diskte kesintiye uğraması tanıda yol göstericidir (Şekil 4-6). 

Şekil 4. Vitröz membranların dekolmanının sonografik görünümü.

Şekil 5. Optik sinir seviyesinde kesintiye uğrayan (asteriks) ve Ora serrata 
seviyesinde sonlanan (oklar), retina dekolmanının BT görüntüsü.
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Şekil 6. Sağ bulbus okulide subretinal hemorajinin eşlik  
ettiği akut retina dekolmanının BT görüntüsü.

3.1.2. Non-travmatik patolojiler

Glob deformitelerinden en sık karşılaşılan stafilom, oküler uveo-skleral 
tabakanın zayıflığı ve incelmesi nedeniyle edinilmiş bir kusurdur. Daha 
sık görülen posterior stafiloma, sıklıkla ilerleyici miyopi sonucu ortaya 
çıkmakta olup glokom, geçirilmiş cerrahi veya radyoterapiye sekonder de 
gelişebilmektedir. Ön stafilomlar daha nadir olup sıklıkla gözün korneoskleral 
yüzeyinin enfeksiyonları sonucu ortaya çıkmaktadır (Şekil 7).

Şekil 7. Sağ bulbusta posterior stafilom ile uyumlu deformite ve boyut artışı.
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Orbital kalsifikasyonların, en sık görülenlerinden optik disk drusen genellikle 
semptom vermezken, göz muayenelerinde papil ödemi ile karışabileceğinden 
dolayı görüntüleme sırasında rastlanıldığında mutlaka raporlanmalıdır. Optik 
disk drusen USG’de optik disk lojunda milimetrik boyutta kalsifikasyon olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8. Optik drusenin sonografik görünümü (ok).

Çocuk hastalarda orbital kalsifikasyonlar, aksi ispatlanana kadar retinoblastom 
olarak değerlendirilmelidir. Fizik muayenede lökokori ile prezente olan 
retinoblastomların %90’ı kalsifik olup sıklıkla hayatın ilk bir yılında ortaya 
çıkarlar ve çoçukluk çağı tümörlerinin %11’ini oluştururlar. Bilateral olanlar 
genellikle herediterdir ve bu durumdan 13. kromozom üzerindeki kanser 
supressör genin eksikliği sorumlu tutulmaktadır. Lezyonlar MRG’de T1 ağırlıklı 
serilerde vitröz’e göre hiperintens iken, T2 ağırlıklı serilerde hipointens olarak 
izlenmektedir. Lezyon küçükse kontrast tutulumu homojen olup, boyut artışı 
ile ortaya çıkan nekroz, kanama gibi komplikasyonlara sekonder kontrastlanma 
heterojen olabilmektedir. Lezyonlar sıklıkla kısıtlanmış difüzyon göstermektedir. 
Bilateral retinoblastomu olan olgularda “3. Göz” olarak kabul edilen pineal 
bezde gelişebilecek germinoma riski açısından, kranial MRG ile araştırılmalıdır. 
Göz koruyucu tedavilerde, cevabı değerlendirmede difüzyon MRG inceleme 
önerilmektedir (6). Globun yarısından fazlasını kaplayan retinoblastomlarda 
enükleasyon önerilmektedir.
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Lökokorinin diğer sebebi PHPV; embriyonik vitreus ve hyaloid 
damarlanmadaki yetersiz regresyon nedeniyle oluşan bir oküler gelişim 
bozukluğudur (7) (Şekil 9). Olguların çoğunda tek tarafta göz boyutunda azalma 
izlenmektedir. USG’de, lens kapsülünün arka yüzeyinden optik diske uzanan 
hipoekojenik bant şeklinde izlenmektedirler. MRG’de hyaloid damarı temsil 
eden boru şeklinde bir yapı; T1 ve T2 ağırlıklı serilerde huni şeklinde hiperintens 
izlenen retina dekolmanı; subretinal alanda hemoraji varlığı nedeniyle sıvı-sıvı 
seviyelenmesi, mikro-oftalmi ve vitreus hemorajisi izlenmektedir (8). Çocukluk 
çağında lökokoriye neden olan retinoblastomlardan ayrımında, karakteristik 
retrolental boru şeklindeki yapının varlığı (Cloquet kanalı), kalsifikasyonun 
olmaması ve retinoblastomun karakteristik MRG sinyali faydalı olmaktadır. 

Şekil 9. Aksiyel T2 ağırlıklı kesitte, sağ bulbus boyutunda azalma ve 
retrolental alanda hyaloid damarı temsil eden boru şeklindeki hipointens  

lineer yapı (ok) PHPV’yi temsil etmektedir.

Lökokorinin bir diğer sebebi olan Coats hastalığı subretinal alanda anormal 
gelişim gösteren vasküler yapılarla karakterize, kan- retina bariyerindeki sızıntı 
nedeniyle subretinal hemorajilerin izlendiği bir durumdur. Sıklıkla tek taraflı 
olup, erkeklerde ve 6-8 yaş arasında daha sık saptanmaktadır.  BT’de hiperdens 
orbita ve MRG’de hemorajiye bağlı T1 ağırlıklı serilerde yüksek sinyal 
intensitesi izlenmektedir. Kısmi veya tam körlükle sonlanabilmektedir.

Radyoloji pratiğinde ön kamara patolojilerinden en sık karşımıza çıkan 
katarakt, çoğunlukla senil hastalarda BT’de hiperdens lens şeklinde rastlantısal 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksine, travmatik kataraktta ise BT’de dansitesi 
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azalmış bir lens ve ön kamaradaki kana bağlı Hifema olarak tanımlanan artan 
dansiteyi görebilmekteyiz. 

Arka kamaranın sık patolojileri, glokom, üveit ve silyer cisim melanomudur. 
Silier cisim melanomları ve koroidal melanomlar, ultrasonografide solid 
görünümlü, renkli Doppler USG’de internal vaskülaritesi bulunan, lobüle 
konturlu lezyonlardır (Şekil 10). Koroidal melanomlar yetişkin gözünün en sık 
primer tümörüdür. MRG’de melanosit içeriği nedeniyle T1 ağırlıklı serilerde 
genellikle hiperintens, T2 serilerde ise hipointens sinyal paterninde izlenirler. 
Kontrastlı serilerde zengin vasküler yapısı nedeniyle iyi kontrastlanırlar. 60 yaş 
üstü, orbitanın anterior kesiminde yerleşimli ve ekstraorbital uzanım gösteren 
melanomların prognozu kötüdür. En sık uzak metastazları karaciğere olup 
genellikle 10- 15 yıl sonra ortaya çıkarlar (9).

Şekil 10. Orbital renkli Doppler USG’de internal vaskülaritesi bulunan 
melanoma ait görünüm.

Yetişkin gözündeki kitlelerin en sık ikinci sebebi metastazlar iken, bunları 
hemanjiomlar, leiomyomlar gibi nadir patolojiler takip eder. Orbital metastazların 
en sık iki sebebi meme ve akciğer kanserleridir (10).

Arka kamaranın bir diğer patolojisi olan glokom tanısının görüntüleme ayağı 
oftalmologların yönettiği, yüksek rezolüsyonlu, ultrason biyomikroskopisi ve 
optik koherens tomografisi ile yapıldığından, radyoloji yalnızca ortaya çıkan 
morfolojik değişiklikleri kabaca tanımlamada rol oynamaktadır. Konjenital 
glokomda izlenen buftalmus deformitesi, artan intraorbital basınca bağlı, kitle 
olmaksızın glob boyutunda artışa bağlı ortaya çıkmaktadır. Bebek ve küçük 
çocuklarda görülür.
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3.2.  Konal alan  

3.2.1. Tiroid oftalmopati

Graves oftalmopatisi, erişkinlerde proptozun en sık nedenidir. Graves hastalığı 
olan hastaların, yaklaşık %40’ında gelişir. Proptozisin kesitsel görüntülemede 
değerlendirilmesi zordur ve görüntünün doğru düzlemde elde edilmesi 
önemlidir; kesit düzlemi optik sinirin ve lensin başına paralel olmalıdır. Çekim 
sırasında hastanın gözleri açık olmalı ve göz hareketi olmadan ileriye bakmalıdır. 
İnterzigomatik çizgiden globun ön yüzeyine olan mesafenin üst sınırı 23 
mm’dir, bu değerin üzeri proptozis olarak değerlendirilmelidir (11). Hastalığın 
aktif döneminde kaslarda kalınlaşma ve pik dönemde optik sinir çevresindeki 
yağlı dokularda silinme gözlenirken, inaktif dönemde kas boyutları ve BT 
dansiteleri azalmaya başlar. İnaktif dönemin fibrozis izlenen ileri zamanlarında 
kas boyutları belirgin azalır.  Aktif dönemde karakteristik radyografik belirtiler, 
orbital kasların hipertrofisine sekonder proptozis ve orbital yağın büyük ölçüde 
genişlemesi şeklindedir. En sık tutulan kaslar inferior ve medial rektus kaslarıdır. 
USG’de aktif dönemde ödem nedeniyle orbital kaslar hipoekojen izlenirken, 
geç inaktif dönemde fibrotik kas dokusu, heterojen tarzda hiperekojen olarak 
izlenmektedir. Aktif dönemde MRG’de, tendon insersiyonlarının korunarak 
kasların kalınlaşması, retrobulber orbital yağ miktarında artış, kontrast tutulumu 
ve ödemli orbital kaslarda T2 ağırlıklı serilerde hiperintensite izlenebilmektedir 
(12). Geç inaktif dönemde ise kaslarda fibrotik doku baskın olduğu için T2 
hiperintensitesi kaybolur (13).

3.2.2. Orbital inflamatuar psödotümör

Etiyolojisi henüz tanımlanmamıştır. Sıklıkla tek taraflıdır, fokal intraorbital lezyon 
olarak veya lenfomaya benzer infiltratif özelliklerle ortaya çıkabilir. MRG’de, 
orbital kasların, tendonların ve komşu yağın enflamasyonunu destekler şekilde, 
T1 ve T2 ağırlıklı serilerin her ikisinde de hipointensite ve kontrast tutulumu 
izlenmektedir (14). Tendon insersiyolarının kalınlaşması ve periorbital diğer 
yumuşak dokularında tabloya dahil olması ile tiroid oftalmopatiden ayrılabilir. 
Bununla birlikte radyolojik olarak lenfomadan ayırımı güçtür.

3.3.  İntrokonal alan  

Diensefalonun bir uzantısı olan optik sinire ait patolojilerden, NF1’li çocuklarda 
ortaya çıkan optik sinir gliomlarının aksine, optik sinir meninjiomları genellikle 
yetişkinlerde görülür (ortalama başlangıç   yaşı 40’tır). Optik sinir menenjiomları 
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tipik olarak optik sinir kılıfındaki araknoid hücrelerden kaynaklı kitleler 
olup, optik sinire göre T1 ağırlıklı serilerde izo- hipointens iken T2 ağırlıklı 
görüntülemede izo-hiperintenstirler. Aksiyel serilerde, kontrast tutmayan 
optik sinir ve kontrastlanan meningiomun oluşturduğu “ tramvay izi işareti “ 
radyolojik bulgulardan biridir. % 95’inde görme kaybı izlenmekte ve proptozise 
neden olabilmektedir (Şekil 11). 

Şekil 11. Sol optik sinir menenjiomunun postkontrast aksiyel ve koronal 
kesitlerde izlenen “tramvay izi işareti”(ok).

Demyelinizan hastalıkların optik siniri tutma paternleri farklılık göstermekte 
olup; Nöromyelitis Optika’da optik sinirin kiazma öncesi proksimal kısmı, 
kiazma ve traktus tutulumu, anti-MOG’da optic disk tutulumu ve Multipl 
Skleroz’da sinirin orta kesiminde tutulum izlenmektedir (15).

Optik sinirin etkilendiği bir diğer antite intrakranial hipertansiyon olup, 
optik sinir kılıfında kalınlık artışı, tortiyozite, sinirin skleral yüzeyinde düzleşme, 
MRG’de saptanabilen bulgulardır (Şekil 12).

Şekil 12. Klinik olarak lomber ponksiyonla doğrulanmış intrakranial 
hipertansiyon tanılı olgunun orbita MRG’sinde, optik sinir kılıfında kalınlık 

artışı ve sinirin skleral yüzeyinde düzleşme.
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3.4.  Ekstrakonal Alan 

3.4.1. Travmatik patolojiler

3.4.1.1. Blow-out ve Blow-in fraktürler

Blow-out kırıkları, orbitaya doğrudan travma nedeniyle orbita içi basıncında ani 
bir artış ve kemik parçalarının maksiller sinüse kaudal olarak yer değiştirdiği 
kırıklar iken Blow-in fraktürleri, kemik fragmanların içe yer değiştirmesine bağlı 
olarak intraorbital boşlukta bir azalmaya neden olur ve genellikle proptozis ile 
ilişkilidir (Şekil 13). Blow-out fraktürlerinde, fraktür hattına sıkışabilen inferior 
rektus kası varlığının tariflenmesi tedaviye yaklaşımda önemlidir.

Şekil 13. Sağ inferior orbital rimde maksiller sinüs  
lümenine yer değiştiren (ok) Blow-out tipi fraktür.

3.4.1.2. Orbital kompartman sendromu

Orbital kompartman sendromu, ciddi bir oftalmolojik acildir. Sıklıkla 
travmaya sekonder retrobulber kanama, daha az olarak da enfeksiyon veya 
sinüs cerrahisinden sonra ortaya çıkabilir. Akut intraorbital basınç yükselmesi, 
optik sinir ve bulbusun perfüzyonunun bozulmasına ve iskemisine neden 
olabilir.  Semptomlar görme keskinliğinde azalma, belirgin proptozis ve artmış 
intraorbital basınç bulgularını içerir. Bu durum öncelikle klinik bir tanıdır ve 
sadece 60-100 dakikalık yüksek basınç durumu, kalıcı görme kaybına neden 
olabilir (16). Görüntülemede, globun posterior konturunun çadırlanması ve optik 
sinirin gerilmesi ile şiddetli proptozis olarak ortaya çıkacaktır. Tanı durumunda 
dekompresyon amaçlı acil orbitotomi endikasyonu vardır.
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3.4.2. Non-Travmatik Patolojiler

3.4.2.1. Primer kitleler

Çocukluk çağında bu bölgenin en sık gözlenen kitleleri, konjenital dermoid kistler 
olup sıklıkla ektraorbital kaynaklı ve yüzeyel yerleşimli lezyonlardır. Sıklıkla 
yaşamın ilk on yılında ortaya çıkarlar. Orbital kitlelerin % 2’sini oluştururlar. 
% 80’i  zigomatikofrontal sütürden kaynaklı lakrimal fossada yerleşimli olup 
daha az sıklıkla frontoetmoidal  veya frontolakrimal sütürlerden kaynaklı orbita 
medialinde lokalizedirler. Dermoid kistler ve epidermoid kistler her ikisi de, 
embriyonel hayatın erken dönemlerinde kapanan nöral tüpe sıkışan ektodermal 
dokulardan kaynaklı kistik lezyonlar olup dermoid kistler epidermoid kistlerden 
farklı olarak kıl kökü, yağ bezi gibi mezodermal dokuları da içermektedir (17). 
BT’de ekstrakonal alanda yerleşimli, kontrastlanma göstermeyen, düzgün kenarlı, 
kistik ve/veya solid komponentli kitlelerdir. Bunlar tipik olarak yumuşak doku, sıvı 
ve yağ (sebum) bileşenleri ile heterojendir; bazen kalsifikasyonlar mevcut olabilir.

Erişkinde izlenen en sık ektrakonal kitleler lakrimal gland kaynaklı 
lenfomalar olup bunu pleomorfik adenomlar izler (Şekil 14). Lakrimal gland 
lenfomaları renkli Doppler USG’de yüksek oranda vaskülarizasyon gösteren, 
septalı ve düşük ekojenitede nodüler formda lezyonlar olup difüzyon ağırlıklı 
MRG’de çok düşük oranda görünür difüzyon katsayısı gösterirler.

             

Şekil 14. Sol lakrimal glandda düzgün konturlu, homojen kontrastlanan 
patolojik tanısı non-Hodgkin lenfoma olan kitlenin (asteriks) postkontrast 

koronal ve T2 aksiyel görünütleri. Kitle komşu lateral rektus ve oblik kaslarda 
itilmeye neden olmaktadır (Ok).
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3.4.2.2. Orbital metastazlar

Orbital metastaz, tüm orbital lezyonların %2’sini temsil eder ve meme en yaygın 
primer bölgedir. Meme metastazları sıklıkla rektus kasları ve fasiyal planlar 
boyunca yaygın ve düzensiz büyüme ile kendini gösterir (18).

3.4.2.3. Tolosa-Hunt sendromu 

Ağrılı oftalmopleji ile ortaya çıkan, kavernöz sinüs ve süperior orbital fissürün 
tutulduğu idiopatik granülomatöz bir hastalıktır. BT’de etkilenen tarafta kavernöz 
sinüs bölgesinde asimetrik genişleme izlenebilir. Tanı için MRG’de kavernöz 
sinüste, orbital apekste veya superior orbital fissürde T1 ve T2 ağırlıklı serilerde 
hipointens izlenen lezyonlar, kavernöz sinüste genişleme, kavernöz sinüs lateral 
duvarında bombeleşme, internal karotis arterin kavernöz segmentinde basıya 
bağlı daralma, kontrastlı serilerde kavernöz sinüste kontrastlanma varlığı ve 
optik sinir tutulumu varsa sinirde kontrastlanma saptanabilir (19). Sarkoidoz, 
tüberküloz menenjit gibi granülomatöz hastalıklar, menenjiom, lenfoma veya 
kavernöz sinüs trombozu gibi benzer klinik özellikler gösteren durumlar ayırıcı 
tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.

3.4.2.4. Periorbital sellülit ve periorbital apse 

Orbitanın enfeksiyonları, kalıcı görme kayıpları ve intrakraniyal tutuluma 
yol açabileceğinden oftalmolojik aciller başlığı altında değerlendirilmektedir. 
Enfeksiyonun yaygınlığını belirlemek, apseyi lokalize etmek ve tedavi 
yaklaşımını saptamada kesitsel görüntülemenin rolü oldukça önemlidir. 

Orbital sellülit, tipik olarak kırmızı göz, proptozis ve ağrılı oftalmopleji 
ile prezente olur. Preseptal ve postseptal ayrımının yapılabilmesi tedavinin 
planlanmasında önemlidir. Orbital septum, kesitsel incelemelerde çıplak gözle 
seçilememesine rağmen, orbitanın periostundan orbikülaris okuli kaslarının 
arkasındaki göz kapaklarının tarsal plakalarına kadar uzanan bir zardır ve 
yeri, orbitanın üzerinden geçen hayali bir çizgi ile tahmin edilebilir. Bu yapı 
enfeksiyonun yayılmasına karşı doğal bir bariyer görevi görür. Preseptal sellülit 
ayaktan antibiyotik tedavisi ile düzelirken, septumun da olaya dahil olduğu orbital 
sellülitlerde hasta yatırılarak intravenöz antibiyoterapi ile tedavi edilmelidir. Bu 
durumda septumun anatomik lokalizasyonun radyolog tarafından dikkatlice 
değerlendirilmesi ve raporlamada detaylı olarak tanımlanması gereklidir (Şekil 
15).
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Şekil 15. Sağ orbitanın anteriorundaki yumuşak dokuda kalınlık ve dansite 
artışı (ok) ile ortaya çıkan preseptal sellülite ait görünüm.

Orbital sellülitin ciddi komplikasyonlarından biri de apsedir. Periorbital 
apseler, sıklıkla komşu sinüslerden  en sık olarak ta etmoid hücrelerdeki 
enflamasyonun yayılımı ile ortaya çıkmakta (20) olup BT ve MRG’de 
periorbital yumuşak dokuda kalınlık artışı ile proptozis izlenmektedir. Orbital 
apse, tipik olarak, difüzyon ağırlıklı MRG’de santralde difüzyon kısıtlanması 
ve kontrastlı serilerde periferal kontrast tutulumu bulguları göstermektedir. 
Bununla birlikte periferal kontrastlanma herzaman izlenmeyebilir ve bu 
durumda periorbital flegmon olarak değerlendirilmelidir. Çocuk hastalarda, 
enfeksiyonunun yayılmasına yatkın orbita duvar yapısı nedeniyle hastalık çok 
daha hızlı ilerleyebileceğinden tanı ve tedavi yönetiminde hızlı bir şekilde 
tanımlanmalıdır (21, 22).

3.4.2.5. Sfenoid kanadın fibröz displazisi

Fibröz displazi bir veya birden fazla kemiği etkileyebilen, idiyopatik 
bir iskelet sistemi gelişim anomalisidir. BT’de medullar kemikte dansite 
artışı gösteren bu ekspansil etkili kemik lezyonu sıklıkla proptozise neden 
olmaktadır (Şekil 16).
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Şekil 16. Sağ sfenoid kemiğin büyük kanadında fibröz displaziye ait medüller 
genişleme ve buzlu cam dansitesi gösteren ekspansil görünüm (asteriks).

4.  Sonuç

Orbital patolojilerin radyolojisinde, anatomik kompartmanlara, hastanın yaşına, 
kliniğine ve predispozan durumlara göre yapılan değerlendirmeler, incelemenin 
duyarlılığını arttırmaktadır. USG çoğu zaman ulaşımı kolay, pratik bir inceleme 
metodu iken, vasküler patolojilerin hızlıca değerlendirilmesinde, renkli Doppler 
USG oldukça işlevseldir. Travma olgularında BT’de elde edilen üç boyutlu 
rekonstrüktif görüntüler, planlanacak olan cerrahi tedavi için vazgeçilmezdir. 
Yüksek yumuşak doku rezolüsyonu nedeniyle orbital kitlelerin ayırıcı tanısında 
ve preoperatif  dönemde değerlendirilmesinde MRG tercih edilmelidir. Doğru 
zamanda, doğru modalitenin seçimi, tedavi başarısında büyük role sahip 
olduğundan, orbital radyolojide temel amaç olmalıdır.
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1. Giriş

Parabiyoz kan dolaşımının paylaşılmasını sağlayan iki canlı hayvanın 
cerrahi bir birleşimi olup, bir organizmanın yapışık partneri üzerindeki 
etkilerini, kan ve vücut sıvılarının etkileşimini araştırmak için sıklıkla 

kullanılan deneysel bir tıbbi modeldir. Bir hayvandan diğer hayvanı etkileyen 
dolaşım faktörlerini test etmek için iki hayvanın parabiyozla eşleştirilmesi, en 
az 150 yıldır bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. Parabiyoz son yıllarda 
tıbbi araştırmalarda, özellikle yaşlanma, sinirbilim, bağışıklık, endokrinoloji 
ve onkoloji gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmakta olup bu alanlarda 
ilerlemelere yol açmıştır (1). 

Parabiyoz kelimesinin kökeni Yunanca ‘yan yana’ anlamına gelen para ve 
‘yaşam’ anlamına gelen bios’tan gelmektedir. Bazı memeli türlerinde monozigotik 
ikizlerde embriyoların anormal gelişimi nedeniyle doğal bir parabiyoz formu 
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oluşabilirken, insanlarda siyam ikizleri olarak da bilinen yapışık bireyler 
gelişebilir (2). Hayvanlarda parabiyoz ilk olarak 1860’larda Fransız fizyolog 
Paul Bert tarafından organ naklini anlamak ve kolaylaştırmak amacıyla beyaz 
albino sıçanlar kullanılarak gerçekleştirildi (3). Model iki sıçanın deri ve kas 
duvarlarının birleşmesinden oluşuyordu. Bu çalışmayla birbirine cerrahi olarak 
bağlı iki sıçanda uygun bir çapraz dolaşım sisteminin gelişimi ve yeni kılcal 
damarların oluşumu gösterildi. O zamandan beri parabiyoz, tıbbi araştırmalarda 
önemli bir teknik haline geldi. Bugüne kadar PubMed arama motorunda 
yapılan taramada parabiyoz ile ilgili 2100’den fazla makale yayınlandığı göze 
çarpmaktadır.

Paul Bert tarafından önerilen orjinal protokolde iki hayvan, deri ve kas 
duvarının bağlanmasıyla birleştirilir (3). Ancak bu yöntem, hayvanlarda 
önemli bir gerginliğe neden olmuş ve yaranın enfeksiyonu nedeniyle yüksek 
ölüm oranıyla sonuçlanmıştır. O zamandan beri parabiyoz tekniği birkaç grup 
araştırmacı tarafından revize edilmiştir ve en yaygın olanı Bunster ve Meyer 
tarafından 1933’te önerilen protokoldür (4). Hayvanlar için daha iyi destek 
oluşturan ve daha az ağrıya neden olan bu yöntem; skapula eklemlerinin, vücut 
boşluklarının ve cildin birleştirilmesini içermektedir. Yöntem ameliyat sonrası 
minimal bakım gerektirir ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltır. Kamran ve 
arkadaşlarının önerdiği diğer bir alternatif, Bunster ve Meyer tekniğinin daha az 
invaziv olan ve daha sıkı birleştirmeye izin veren bir modifikasyonudur. Burada 
fareler deriyle olduğu kadar dirsek ve diz eklemleriyle de birbirine bağlıdır. Bu 
birleşme cildin uzamasını engeller ve bu nedenle daha az ağrı ve komplikasyona 
neden olur (5).

Parabiyoz prosedürü tamamen risksiz değildir. Parabiyotik deneylerin 
en büyük zorluklarından biri, operatif ve perioperatif mortalitedir (6). Modern 
yöntemlerle, birleştirilen hayvanların %90’ından fazlası prosedürden kurtulur, 
ancak asıl tehlike bir ila iki hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Bu dönem vasküler 
anastomozların tek, ortak bir dolaşım sistemi oluşturmak için olgunlaştığı 
zamanla çakışır ve vakaların yaklaşık %20-30’unda hayvanların bağışıklık 
sistemleri, genellikle bir veya iki hayvanın ölümüyle sonuçlanan bir savaşa girer. 
Bilim adamları, bunun meydana gelme şansını en aza indirmek için farelerin 
ve sıçanların doğal soylarını bir araya getirmeyi önerir (1). Parabiyoz modeli 
günümüzde tercihen farelerde kullanılmasına rağmen, embriyonik dokularda 
gelişim süreçlerini incelemek için amfibi ve balıkda da kullanılmıştır (7, 8).

Kanın veya bileşenlerinin transfüzyonu eski çağlardan beri bir gençleştirme 
yöntemi olarak düşünülmüş ve her daim ilgi çekici bulunmuştur. Son 20 yılda 
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parabiyoz modeli kullanılarak özellikle yaşlanma ve kök hücreler üzerine 
yapılan araştırmalar insanoğlunun gençleşme faktörlerine olan ilgisini daha da 
arttırmaktadır (9-12). Çeşitli fizyolojik ve patolojik süreçlerin araştırılmasına 
olanak sağlayan parabiyoz modeli; endokrin faktörlerinin, büyüme ve seks 
hormonlarının işlevini incelemek ve endokrin bezler arasındaki iletişimi anlamak 
için (13), ayrıca neovaskülarizasyonda progenitör hücrelerin aktivasyonu 
ve entegrasyonunu (14), hematopoietik kök hücrelerin göçünü (15), lenfosit 
trafiğini (16), dolaşımdaki inflamatuar veya kök hücrelerin tümör metastazı (17, 
18) ve nörodejeneratif hastalıktaki rolü ve kinetiğini araştırmak için de (19) 
kullanılmıştır. Bu bölümde çeşitli tıbbi araştırmalarda parabiyoz uygulaması, 
parabiyoz hayvan modelinin oluşturulması ve ayrıntılı deney protokolünden 
bahsedilecektir.

2. Tıbbi Araştırmalarda Parabiyoz Modeli

Tümöre neden olan virüsleri keşfiyle 1966 yılında Nobel ödülü kazanan Peyton 
Rous, tümöre dirençli sıçanlarda dolaşan anti-kanser antikorlarının, dirençli 
olmayan yapışık partneri üzerinde tümör duyarlılığını etkileyip etkilemediğini 
incelemek için parabiyozu kullanmıştır. Yaptığı deneylerde bu tür koruyucu 
hümoral anti-kanser faktörlerini tanımlamayı başaramasa da parabiyoz ilk 
çalışmalarında başarıyla gerçekleştirilmiştir (20). Parabiyoz modeli 1952 yılında 
Finerty tarafından yazılan kapsamlı bir derlemede hipofiz bezi ve gonadlar 
arasındaki hormonal iletişimi anlamak için önemli bir araştırma aracı haline 
gelmiştir (13). 

Parabiyoz başlangıçta hormon, kanser ve transplantasyon araştırmaları 
için kullanıldı. Ayrıca leptin ve atriyal natriüretik faktörün (ANF) keşfinde 
kritik bir rol oynadı (21-23). Tümör kaynaklı anoreksi patogenezi (24, 25) 
ve transplantasyon tolerans mekanizmasını (26, 27)  göstermek için de çeşitli 
parabiyoz hayvan modelleri kullanılmıştır.

Son yirmi yıl içinde parabiyoz, modeli yaşlanma ve kök hücreler üzerine 
yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaya başladı. Örneğin, Conboy 
ve arkadaşları tarafından progenitör hücre aktivitesinde yaşa bağlı düşüşün, 
yaşla birlikte değişen sistemik faktörler tarafından modüle edilebileceği 
gösterildi  (9). Kısa bir süre sonra, bu tür modellerin kullanımı, Wnt sinyal 
yolu (28) ve kemokin ligandı (CCL)-11 gibi “yaşlanmayı önleyen” faktörler 
dahil olmak üzere yaşlanmanın sistemik mekanizmalarının keşfedilmesine 
yardımcı oldu (11). Ayrıca önemli bazı çalışmalarda büyüme farklılaşma faktörü 
(GDF)-11 dolaşımdaki gençleştirici bir faktör olarak tanımlandı (10, 29, 30). 
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Son zamanlarda, sitodinamiklerin kantitatif analizi ile yaşlanan hücrelerin 
birikmesine yol açan yaşa bağlı birkaç mekanizma tanımlandı (31). Hücresel 
yaşlanmanın kısmen dolaşımdaki geronik faktörler tarafından düzenlendiği 
ve heterokronik parabiyoz ile gençleştirici etkilerin olası aracılarından birinin 
yaşlanan hücre yükünün azaltılması olduğu gösterildi (32).

Parabiyotik modellerin yardımıyla sinirbilim alanındaki çalışmalarda 
da önemli ilerleme kaydedilmiştir. Nöroinflamasyonda farklı rollere sahip 
miyelomonositik hücrelerin tanımlanması (19, 33), merkezi sinir sistemindeki 
makrofajların kökeni ve farklılaşması (34), dolaşımdaki mutant Huntingtin 
proteininin patojenik rolü (35) dahil olmak bir dizi çalışma yapılmıştır. 
Heterokronik parabiyoz modeli kullanılarak tasarlanan preklinik bir çalışmada, 
amiloid plaklarının birikimi, sinaptik ve nöronal proteinlerin kaybı ve davranışsal 
eksiklikler görülen mutant APP genini (amiloid prokürsor protein yapımını 
sağlayan gen) barındıran yaşlı farelerde, genç kan plazmasına maruz kalmanın 
bilişsel bozulmayı ve Alzheimer hastalığı tipi patolojiyi iyileştirebileceği 
kanıtlanmıştır (36). Ayrıca izokronik parabiyotik fare modelleri kullanarak 
periferik sistem ile beyindeki amiloid β (Aβ) ve tau proteini gibi ana patojenik 
maddeler arasındaki ilişki ortaya konmuştur (37-39).

Parabiyoz modeli ayrıca immünolojik araştırmalara da katkıda bulunmuştur. 
Yetişkin timik progenitörlerin aktivasyonunda P selektin’in düzenleyici rolünün 
keşfi (40),  periferik lenfoid organlardaki dendritik hücrelerin kökeni (41), timus 
içindeki progenitörlerden timik B hücrelerinin gelişimi (42), doğal öldürücü 
hücre aktivitesini kısıtlayan interlökin (IL)-17 mekanizması (43) ve kronik 
lenfositik koriomenenjit enfeksiyonu sırasında lenfoid dokularda yerleşik ve 
göç eden CD8+ T hücrelerinin özellikleri (44) ve bunlara ek olarak osteopetroz 
tedavisi (45) ve ampütasyon sonrası uzuv rejenerasyonu (46) dahil olmak üzere 
birçok önemli bulgu parabiyoz modellerinin yardımıyla kanıtlanmıştır.

Son zamanlarda parabiyoz modeli ile yapıla çalışmalar vasküler sistem 
fizyolojisi alanında da umut vadedicidir. Heterokronik parabiyontlarda 
dolaşımdaki anti-geronik faktörler, yaşlanan damar sistemi üzerinde gençleştirici 
etkiler göstermektedir. Genç kana maruz kalan heterokronik parabiyontlarda 
oksidatif streste azalma, mitokondriyal gençleşme ve endotelyal fonksiyonda 
iyileşme olmak üzere vasküler yaşlanma üzerine olumlu etkiler görülmektedir 
(33). Bunun yanında 2021 yılında yayınlamış olduğumuz makalemizde 
parabiyoz modeli kullanarak genç plazmasına maruz kalan yaşlı dişi farelerde 
endotel disfonksiyonunun düzeldiğini gösterdik (47). Çalışmamız (Şekil 1’de 
özetlenmiştir) parabiyoik yaşlı ve genç dişi farelerin plazma faktörlerinin 
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vasküler tonusa etkisini gösteren ilk çalışmadır. 3., 5., 7. ve 9. haftalarda 
parabiyoz protokolü kullanarak birleştirdiğimiz fareleri feda ettikten sonra izole 
ettiğimiz torasik aort halkalarında vasküler kasılma ve gevşeme yanıtlarını 
değerlendirdik. Çalışmamızda, yaşlı heterokronik parabiyont farelerde anlamlı 
olarak bozulan endotel bağımlı gevşeme yanıtının düzeldiğini ve fenilefrin (PE) 
kasılma yanıtının azaldığını tespit ettik. Ayrıca potasyum klorür (KCl) kasılma 
yanıtının ve endotel bağımsız gevşemenin göstergesi olan sodyum nitroprussid 
(SNP) gevşeme yanıtlarının değişmediğini gösterdik. Literatürde Parabiyoz 
modeli kullanarak vasküler kasılma ve gevşeme yanıtlarındaki değişim sürecini 
de ortaya koyan ilk bizim çalışmamızdır. Endotel bağımlı gevşeme yanıtındaki 
değişimi fareleri 3.,5.,7. ve 9. haftada feda ederek test ettik. Endotel bağımlı 
gevşeme yanıtının 9. haftada yaşlı heterokronik farelerde anlamlı bir şekilde 
düzeldiğini gösterdik. Heterokronik yaşlı farelerin endotel bağımlı gevşeme 
yanıtındaki düzelmeden nitrik oksit yolağının önemli katkısına ek olarak 
siklooksijenaz (COX) yolağından kaynaklanan vazodilatör mediyatörlerin de 
katkısı olduğunu tespit ettik (47).
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Şekil 1. Heterokronik yaşlı farelerde endotel bağımlı gevşeme (47). 
(İllüstrasyon Can Gelgin tarafından yapılmıştır.)

3. Deneysel Parabiyoz Protokolü

Parabiyoz yöntemi, iki hayvanın uygun şekilde cerrahi olarak bir araya 
getirilmesiyle ortak kan dolaşımı birliği sağlanmasıdır. Bu yöntem ile oluşan 
ortak kan dolaşımı çözünebilir plazma faktörlerinin değiş tokuşuna olanak 
sağlamaktadır. Parabiyoz yöntemi ile oluşturulan paylaşımlı dolaşım sistemi, 
yaşlılık, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, obezite gibi patolojik ve fizyolojik 
süreçlerin araştırılmasına olanak sağlar. 
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Parabiyoz yöntemi ile heterokronik ve izokronik olmak üzere iki farklı 
hayvan modeli oluşturulabilir (Şekil 2). İzokronik hayvan, aynı özelliğe sahip 
iki hayvanın parabiyoz yöntemi ile birleştirilmesidir. Örneğin genç iki farenin 
veya yaşlı iki farenin birleştirilmesiyle izokronik genç veya izokronik yaşlı 
hayvanlar elde edilmiş olur. Heterokronik hayvanlar, farklı özelliklere sahip 
iki hayvanın parabiyoz yöntemiyle birleştirilmesidir. Örneğin yaşlı ve genç 
hayvanların birleştirilmesi sonucunda heterokronik yaşlı ve heterokronik genç 
hayvanlar elde edilmiş olur (48). Farklı yaşlardaki iki hayvanın parabiyotik 
eşleşmesi olan heterokronik parabiyoz, hücre ve doku yaşlanması süreci, yaşa 
bağlı hastalıkların gelişimi veya organizmanın uzun ömürlülüğü de dahil olmak 
üzere yaşlanma ile ilgili diğer parametreler üzerindeki sistemik etkileri test 
etmek için deneysel bir sistem sağlar (1).

Parabiyoz yönteminde sıklıkla yaşlı ve genç fareler kullanılmaktadır 
ve yaşlılık sürecinde rol oynayan faktörlerin ortaya konmasında değerli bir 
metoddur. Yaşlı ve genç fareleri parabiyoz yöntemi ile bir araya getireceksek 
dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi yaş aralığıdır. Yaşlı farelerin 
18-24 ay aralığında seçilmesine genç farelerin de 2-4 ay aralığında olmasına özen 
gösterilmelidir (49). Yaşlı ve genç fareler vücut boyutları arasında uyumsuzluklar 
göstermektedir. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada vücut ölçüleri yakın fareleri 
seçmeye özen göstersek de ölümler olmuştur (47). 2021 yılında Yang Xiang ve 
arkadaşlarının yayınladıkları detaylı derlemede parabiyoz modelinde uygulanan 
cerrahi prosedüre detaylı bir açıklama getirilmiştir (50). Heterokronik parabiyoz 
modelinde hayvanlar dizlerinden ve dirseklerinden birbirlerine bağlandığında 
genç farelerde ölümlerin çok olduğu belirtilmiştir. Ölümlerin önüne geçebilmek 
adına farelerin sekiz uzuv üzerinde yerde bağımsız, özgür ve sabit bir şekilde 
durabilmelerini ve kaçınmalarını sağlamak için deri kesiğinin genç farelerde 
hafifçe dışa doğru ve yaşlı farelerde hafifçe aşağı doğru olması gerektiği 
vurgulanmıştır. Bununla birlikte, heterokronik parabiyoz modellerinde genç 
eşlerin hayatta kalması için cerrahi insizyonların ve dikişlerin yeri de önemli 
olabilir (50). 

Karşılaşılabilecek diğer bir sorunda iki fare arasında birleştirilen 
torakoabdominal alanda deliklerin veya ayrılmaların olmasıdır. Bunun önüne 
geçebilmek için farelerin derilerinde 0,8-1 cm’lik derin kesilerin oluşturulması 
önemlidir (50).

Deneysel parabiyoz protokolünü operasyon öncesi, sonrası ve operasyon 
süreci olmak üzere 3 aşamada ele alınmalıdır  (47, 50). Bunlar: operasyon öncesi 
hazırlık süreci, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası iyileşme sürecidir.
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Şekil 2. Yaşlı ve genç hayvanlara ait örnek parabiyoz süreci ve deney sonunda 
elde edilen gruplar; IP-G: İzokronik-Genç, IP-Y: İzokronik-Yaşlı, HP-G: 
Heterokronik-Genç, HP-Y: Heterokronik-Yaşlı (İllüstrasyon Can Gelgin 

tarafından yapılmıştır.)

3.1. Operasyon Öncesi Hazırlık Süreci

1.  Gruplandırmaya uygun olacak şekilde fareler kafeslere ikişer ikişer 
yerleştirilir ve en az 1 hafta birlikte yaşamalarına izin verilir. Bu 
süreç oldukça önemli ve atlanmaması gereken bir süreçtir. Birbiri ile 
anlaşamayan, kavga eden uyumsuz farelerin çalışmaya alınması uygun 
olmayacaktır. Her kafeste 2 hayvan olmasına dikkat edilmelidir. Operasyon 
sonrası süreçte de her bir kafeste 1 çift parabiyotik hayvan olacak şekilde 
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planlama yapılmalıdır. Alışma sürecinde hayvanların su tüketimlerinin 
kayıt edilmesi de önemlidir.

2.  Hayvanlar sevoflurane (% 2-4) gaz anestezisi ile uyutulduktan sonra 
operasyon süresince her bir hayvanın ağız ve burnunu içine alacak maske 
yardımıyla anestetik madde inhalasyonu yapılmalıdır. Tüm operasyon 
boyunca hayvanlar derin anestezi altında olmalıdır.

3.  Fareler anestezi altındayken sırt üstü yatırılarak bir farenin sol tarafı ile 
diğer farenin sağ tarafı dirseğin yaklaşık 1 cm yukarısından dizin 1 cm 
aşağısına doğru iyice tıraş edilmelidir. Traş işleminde makine veya hassas 
tüy dökücü krem kullanılabilir. Traş makinesi kullanılan fakat pürüzsüz 
bir şekilde tüysüz bir alan elde edilemeyen hayvanlarda, traş makinesi 
ve tüy dökücü krem birlikte kullanılarak tamamen tüysüz bir alan elde 
edilmelidir.

3.2.  Ameliyat Süreci

1.  Hayvanlar yan yana, tıraş bölgeleri yukarıya bakacak şekilde Şekil 3’de 
gösterildiği gibi operasyon masasına yerleştirilir. Operasyon süresince 
hayvanların vücut ısılarının korunması açısından ısı pedlerinin üzerinde 
tutulması önemlidir. 

2.  Standart ameliyatta kullanılan aseptik prosedür uygulanmalıdır.
3.  Hayvanların traş edilen bölgeleri keskin bir bistüri yardımı ile dirseğin 

0,5 cm üzerinden başlayarak diz ekleminin 0,5 cm altına kadar derin cilt 
insizyonları açılır ve bir çift kavisli pens ile deri fasyasından ayırılır. Daha 
sonra farelerin birbirinden ayrılmalarını önlemek için cilt kesilerinin 0,8-1 
cm aralığında olması önemlidir.

4.  Hayvanların diz ve dirsek eklemleri eşleştirilerek ipek iplikle (3-0) 
birleştirilir. Yaşlı ve genç fareleri birleştiriyorsak bu hayvanların vücut 
boyutları farklı olduğu için birleştirme işleminde güçlük yaşanabilir (5, 
47). Bu nedenle vücut uyumsuzluğuna bağlı ölümlerin önüne geçmek için 
Xiang ve arkadaşlarının tarif ettikleri yöntem de uygulanabilir (50).

5.  Eklemlerin bağlanmasından sonra iki hayvan açılan cilt insizyonları 
boyunca dizlerinden dirseklerine doğru, sürekli olarak emilebilen ipek 
iplik (5-0) ile düzgün bir şekilde birleştirilir. 

6.  Birleştirme işleminin sonrasında dehidratasyonu önlemek için genç 
farelere 0,3 ml, yaşlı farelere ise 0,5 ml subkutan olarak serum fizyolojik 
uygulaması yapılır.

7.  Ameliyat sonrasında ağrı kesici olarak farelere 5 mg/kg dozunda meloxicam 
subkutan olarak uygulanır.
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Şekil 3. Tıraş olmuş hayvanlar yan yana yerleştirilir.

3.3.  Ameliyat sonrası iyileşme

1.  Ameliyatı izleyen 3 gün boyunca her bir hayvana 5 mg/kg dozunda 
meloxicam ve genç farelere 0,3 ml, yaşlı farelere ise 0,5 ml serum fizyolojik 
uygulanır. Hayvanların 2 hafta süresince her gün sallanma, uyuşukluk, 
kuyruk çiğneme gibi acı belirtileri açısından izlenmesi önemlidir ve acı 
belirtisi saptanan hayvanlara ekstra ağrı kesici uygulaması yapılması 
farelerimizin konforları için önemlidir.

2.  Operasyondan sonrasında bakteriyel enfeksiyonları önlemek için 10 gün 
süresince 2 mg sülfa/ml + 0.4 mg trim/ml Sulfamethoxazole/Trimehorprim 
dozlarına uygun bir şekilde bactrim günlük içme sularına ilave edilir. 
Baktirimli içme suları günlük taze olarak hazırlanmalıdır. 

3.  Parabiyotik sürece uyum aşamasında farelerin gıdaya ulaşma zorluluğunu 
en aza indirmek için antibiyotik süspansiyonu ile nemlendirilmiş gıda 
peletleri 10 gün boyunca kafes tabanına yerleştirilir. 1-2 hafta içerisinde 
parabiyotik hayvanlar normal olarak hareket etmeye başlalarlar.
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4.  Kan kimerizmi ameliyattan 10-14 gün sonra oluşur. 14 günün sonunda 
hayvanların kuyruklarından kan örneği alınarak flow-sitometrik analiz ile 
kimerizasyon olup olmadığı teyit edilebilir.

5.  Farelerin birleşiminden 2 hafta sonra ortak damarlanma görülebilir (Şekil 4).

Şekil 4. Parabiyoz uygulamasından sonra oluşan ortak damarlanma

4. Sonuç

Parabiyoz deney modeli en az 150 yıldan bu yana kullanılmaktadır. Son yıllarda 
dikkate değer biyolojik ve tıbbi keşiflere yol açmıştır. Parabiyoz modelinin 
başarısı göz önüne alındığında daha yaygın kullanılmaması şaşırtıcıdır. Protokol 
uygun iyileştirmeler yapılarak ve dikkat edilmesi gereken hususlar göz önünde 
bulundurularak gerçekleştirildiğinde, fareler anormal davranışlar göstermez 
ve hayatta kalma oranı yeni fizyolojik durumdan etkilenmez. Ayrıca fareler 
ameliyattan sonra hızlı bir şekilde hareketlilik kazandıkları için eşli yaşama 
önemli ölçüde uyum sağlarlar. Çalışmalar daha çok yaşlanma mekanizmaları 
ve bu süreçte meydana gelen olaylara odaklansa da gerek genetik gerekse de 
diğer alanlarda meydana gelen teknolojik gelişmeler parabiyoz modelinin 
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farklı patolojik ve fizyolojik süreçleri açığa çıkarmakta da kullanılabileceğini 
göstermiştir. Son dönemlerde dolaşımda bulunan, hücreler ve dokular üzerinde 
“yaşlanmayı geciktiren” veya “yaşlanmayı önleyici” faktörlerin belirlenmesi 
bu alanda araştırmaların artmasına ve bu modelin popüler olmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca yaşlı bireylerde yaşlanmaya bağlı endotel disfonksiyonu, 
sarkopeni gibi önemli fizyolojik değişikliklerin geri döndürebilme olasılığı 
da parabiyoz çalışmalarının değerini arttırmaktadır. Özellikle genç farelerin 
heterokronik eşleşmelerde yaşlı dokular üzerinde sahip olduğu dikkate değer 
gençleştirici etki göz önüne alındığında, parabiyozun önümüzdeki yıllarda 
daha fazla önem kazanacağı ve birçok hastalığı iyileştirmeye yönelik çabamızı 
hızlandıracağı tahmin edilmektedir.
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1. Giriş

Adipokinler veya adipositokinler yağ dokusu tarafından salgılanan, 
iştah ve tokluk, yağ dağılımı, insülin sekresyonu ve duyarlılığı, 
enerji harcaması, endotelyal fonksiyon, inflamasyon, kan basıncı ve 

hemostazın düzenlenmesine katkı sağlayan sitokinlerdir.Sistemik düzeyde 
adipokinler, beyin, karaciğer, kas, damar sistemi, kalp, pankreas, bağışıklık 
sistemi ve diğerleri olmak üzere hedef organlardaki farklı biyolojik süreçleri 
düzenler veya modüle eder (1). Beyinde lateral hipotalamustan salgılanan peptid 
yapıda bir nörotransmitter olan oreksin A, oreksijenik (yemek yemeyi uyaran) 
nöronların merkezi sinir sisteminin pek çok farklı bölgesine ulaşması sebebiyle 
çeşitli fizyolojik fonksiyonlar üzerinde etki göstermektedir. Yeme davranışının 

* Bu çalışma, Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü için hazırlanmış olan
‘Yüksek yağlı diyet ile beslenen ratlarda oluşturulan oksidatif strese karşı resveratro-
lün koruyucu etkisi, oreksin A ve nesfatin 1'in serum düzeylerinin belirlenmesi’ başlık-
lı doktora tezinden üretilmiştir.
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düzenlenmesi, duygudurum, ödüllendirme sistemi ve enerji homeostazında 
da önemli rol oynamaktadır (2-4). Obezite ve dismetabolik durumları ve bazı 
adipokinlerin üretimini düzenleyen, insülin ve kortikosteroid düzeyleriyle ilişkili 
olan nesfatin 1 ise, anoreksijenik (yemek yemeyi durduran) yakın zamanda 
keşfedilen bir adipokindir (5-8). Dolayısıyla yağ dokusundan salgılanan bu iki 
önemli adipokinin mekanizmalarının açıklanması büyük önem taşımaktadır.

2.  Adipokinler

Adipokinler, glukoz metabolizması, yağ dağılımı, enerji homeostazı ve endotel 
fonksiyonu gibi önemli süreçlerin düzenlenmesine katkıda bulunan, yağ dokusu 
tarafından üretilen parakrin ve endokrin özelliklere sahip hormonlardır (9, 10). 
Obezitenin, yağ dokusunda bozulmuş adipokin salgılanması ile bağlantılı olduğu 
ve bunun, insülin direncini ve aterogenezi artıran düşük dereceli bir inflamasyon 
durumuna yol açtığı bildirilmiştir (9-12). Aynı zamanda obezite, oksidatif stres, 
kronik iltihaplanma ve tip 2 diyabet gibi gruplaşmış komplikasyonlara sebebiyet 
veren bir durum olarak bildirilmiştir (11, 12). Vücudun enerji homeostazı 
için yağ asidi ve glukoz metabolizmasının düzenlenmesinde yağ doku büyük 
öneme sahiptir (12, 13). Memelilerde iki tip yağ dokusu mevcuttur: beyaz yağ 
dokusu ve kahverengi yağ dokusu (14). Beyaz yağ dokusu fazla enerjinin lipid 
olarak depo edilmesinde ve enerji yoksunluğunda lipidlerin yıkımında görevli 
ve adrenerjik uyarım denilen enerjiyi termojenez adı verilen ısı biçiminde 
dağıtabilir (9, 14). Kahverengi yağ dokusu ise glukoz alımını artırarak kan 
şekeri seviyelerinin azalmasında ve insülin duyarlılığının artmasında görevlidir. 
Sonuçta her iki dokuda metabolizmanın homeostazı için gereklidir. Beyaz yağ 
dokusu adipokinler adı verilen birkaç adipoz dokuya özgü salgılanan proteinin 
keşfi sayesinde yaygın olarak bir endokrin organı olarak kabul edilmektedir 
(14). Bunlar arasında vücuttaki enerji dengesi ve besin alımı iştah mekanizması 
üzerinde etkilerinin olduğu bildirilen oreksin A, vücut ağırlığını kontrol ederek 
gıda alımını engellediği bildirilen nesfatin 1 vardır (15, 16).

2.1.  Oreksin A/ Hipokretin 1

Oreksin A’nın Keşfi ve Yapısı: 1998’in başında, iki araştırma grubu, iki yeni 
hipotalamik nöropeptidin keşfedilmesini bağımsız olarak rapor edilmiştir (17, 
18). Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve komplementer deoksiribo nükleik 
asit (cDNA) klonlama teknikleri kullanılarak hem birbirleriyle hem de bağırsak 
hormonu olan sekretinle önemli amino asitleri paylaşan iki peptidin (hipokretin-1 
ve hipokretin-2’nin) varsayılan öncülü olan prohipokretini kodlayan bir 
hipotalamik spesifik mesajcı ribonükleik asit (mRNA) tarif edilmiştir (17). 
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Hipokretin protein ürünleri, nöraxis boyunca dorsal ve lateral hipotalamustaki 
nöronal perikarya ile sınırlandırılmıştır. Bu raporun ortaya çıkmasından çok kısa 
bir süre sonra, önceden tanımlanmış bir G proteinine bağlı orphan reseptörü için 
birbirine yakın iki ilgili peptit ligandı (oreksin A ve oreksin B) keşfi yayınlanmıştır. 
Bu çok detaylı çalışmada, yazarlar sadece iki yeni peptitin yapılarını değil, 
prohormonlarının (prepro-oreksin) ve reseptörlerin (oreksin 1 (OX1R) ve 
oreksin 2 (OX2R)) yapılarını da belirlemişlerdir (18). Üstelik fare beynindeki 
peptitlerin ve reseptörlerinin doku dağılımını belirlemiş olup esas olarak, işlevsel 
ve davranışsal önemi ile ilgili ilk bilgiler kaydedilmiştir (17, 18). Preprooreksin 
mRNA’sının hipotalamik ifadesi göz önüne alındığında, oreksinlerin sindirim 
davranışının düzenlenmesine de katkıda bulunabileceğini bildirmişlerdir (18).

İnsanlarda prepro-oreksin geni, kromozom 17q21 üzerinde, 1432 baz 
çiftini kapsayıp, 2 ekson ve 1 intron içermektedir (19). Prepro-oreksinin cDNA 
sekansı, oreksin A ve oreksin B’nin aynı polipeptitten proteolitik işlemle 
üretildiğini göstermektedir. Oreksin A, 3562 kilo dalton (kDa), 33-amino asit 
peptidinden oluşmaktadır (yapısı birkaç memeli ve amfibiyen türünde tamamen 
korunmaktadır). Oreksin B ise sırasıyla % 46 özdeş 2937 kDa olan bir amino 
asit peptididir. Rat beyninde, prepro-oreksin mRNA ve immünoreaktif oreksin, 
çeşitli hipotalamik çekirdeklerin yanı sıra çeşitli ön beyin, orta beyin ve beyin 
sapı lokuslarına ait alanlarda, periferik, lateral ve dorsal hipotalamideki farklı 
nöron bölgelerinde lokalizedir (17-27).

Şekil 1. Oreksin A ve oreksin B’nin moleküler yapısı ve  
aminoasit dizilimi (28)
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Oreksinler, aynı zamanda, memeli türleri arasında oldukça korunumlu OX1R 
ve OX2R olarak adlandırılan yakın ilişkili iki G-proteinden bağlanan reseptörü 
etkinleştirirler. Oreksin A, OX1R ve OX2R’de eşit afiniteye sahipken, oreksin B 
ise OX2R’ye göre yaklaşık 10 kat daha büyüktür (18, 29, 30). Oreksin reseptör 
mRNA’nın erken haritalanması ve daha yeni immünohistokimyasal çalışmaları 
her iki reseptörün rat beyninde yaygın, diferansiyel dağılıma sahip olduğunu 
ortaya koymuştur (31-35). Örneğin, OX1R ekspresyon seviyeleri hipotalamusta 
yüksektir oysaki OX2R’nin hipotalamik ifadesi paraventriküler çekirdekte 
(PVN) en yüksektir. Hipotalamus dışında, OX1R’nin en yüksek yoğunluğu, 
talamus, hipokampus, dorsal tegmental çekirdek, ventral tegmental alan, dorsal 
rafe çekirdeği ve omurilikte belirgin seviyelerde bulunan lokus coeruleusunda 
bulunmaktadır. Aksine OX2R, korteks, amigdala, trigeminal çekirdek, pontin 
retiküler çekirdekler ve ventral koklear çekirdek VI katmanında en kuvvetle 
ifade edilir. Peptit dağılımı ile ilgili çalışmalarla uyumlu olarak, hem oreksin 
reseptörleri için mRNA hem de bağırsaklarda ve hipofiz bezinde tespit edilmiş 
ve kahverengi yağ dokusunda OX1R ve adrenal medullada OX2R varlığına dair 
ilave kanıtlar bulunmaktadır (36-39).

Şekil 2. OX1R ve OX2R’nin gösterimi (40)

Son zamanlarda, prepro-oreksin peptitlere veya bunların reseptörlerine yönelik 
spesifik antikorların kullanımı da dahil olmak üzere birkaç ilave strateji 
geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bu alandaki en önemli teknik ilerleme OX1R 



ADIPOZ DOKUDAN SALGILANAN IKI ÖNEMLI ADIPOKIN: OREKSIN . . .     131

antagonisti olan SB-334867 (2-metilbenzoksazol-6-il)-3’ün seçici oreksin 
reseptör antagonistlerinin geliştirilmesidir. Bu bileşik, OX1R’de nanomolar 
afiniteye sahiptir, OX2R ve geniş bir alanda diğer G-proteine bağlı reseptörler 
üzerinde en az 50 kat seçiciliğe sahiptir (30, 41, 42, 43).

Oreksinler ve Besin Alımı: Vücuttaki enerji dengesi ve besin alımı, iştah 
mekanizması ile kontrol edilir. Vücut için gerekli enerji miktarını merkezi ve 
periferik fizyolojik sinyallerden oluşan iki mekanizma kontrol etmektedir. Bu 
sistem vücudun dış çevrede ihtiyaçlarının ve taleplerinin olduğunu bildiren 
davranıştır. Açlık ve tokluk, rutin beslenme enerji alımı davranışını belirleyen 
olaylardır. Besin alımında görevli peptidler üretildikleri yere göre iki gruba 
ayrılırlar. Peptidlerin bazıları merkezi sinir sisteminde üretilirken diğer peptidler 
ise sindirim kanalında üretilirler. Peptidler gıda alımındaki görevlerine göre ise 
oreksijenik ve anoreksijenik peptidler olarak gruplandırılmaktadır. Açlık hissinin 
başlamasıyla besin alımını uyaran peptidler oreksijenik olarak adlandırılırken, 
doyma hissiyle besin alımını durduran peptidler ise anoreksijenik olarak 
adlandırılır (16).

Oreksin A’nın glukoz tarafından modüle edilen nöronları içeren lateral 
hipotalamik alan (LHA) üzerindeki etkileri intraserebroventriküler (i.c.v.) 
enjeksiyonu ile kanıtlandığı gibi, beslenme davranışlarını ve enerji tüketimini 
düzenlediği görülmüştür. Yüksek glukoz ve leptin konsantrasyonları, 
oreksijenik nöronları hiperpolarize etme eğilimindeyken, düşük glukoz ve 
ghrelin konsantrasyonları onları depolarize eder. Bu nedenle, oreksijenik sistem 
besin alımına göre enerji dengesini ve öğünler nedeniyle glukoz seviyelerindeki 
fizyolojik farklılıkları düzenler (44).

Tablo 1. Oreksijenik ve anoreksijenik peptitlerin bazıları (45)

Oreksijenik Peptidler Anoreksijenik Peptidler
Ghrelin Leptin
Nöropeptit Y (NPY) İnsülin
Agouti-ilgili peptit Glukagon benzeri peptit-1 

Melanin konsantre edici hormon (MCH) Kolesistokinin (CCK)
Oreksin A Kokain- amfetamin düzenleyici transkript 
Galanin α- Melanosit uyarıcı hormon (α- MSH)
Opioidler Serotonin
Kannabioidler Kortikotropin salgılatıcı faktör

Nesfatin 1
Bombesin
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Yüksek yağlı diyet ve düşük yağlı diyetle iki hafta boyunca beslenen farelerde 
yapılan bir çalışmada, oreksin antagonisti verilerek oreksin düzeylerinde 
herhangi bir değişiklik olmadığı, her iki grupta da gıda alımı ve vücut ağırlığının 
düştüğü görülmüştür (46). Bir diğer çalışmada ise sekiz hafta boyunca yüksek 
yağlı diyetle beslenen farelerin oreksin salgılanan nöronlarında dikkate değer 
oranda azalma olduğu bildirilmiştir (47). İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan 
farmakolojik, anatomik çalışmalar ve elektrofizyolojik veriler oreksinlerin 
uyanıklıkta etkisi olduğunu göstermektedir (48-50).

Çalışmalarda dinlenme zamanlarında oreksin A enjekte edilen ratlarda 
uykuya geçiş süresinin uzadığını ve sonuç olarak da oreksinin sirkadiyan ritimde 
rol oynadığı belirtilmiş ve embriyonejik dönem ve postnatal ilk haftalarda, 
hipotalamusta oreksin mRNA’nın olmadığı kaydedilmiştir (17, 51). Yapılan 
bir çalışmada rat hipotalamusunda prepro-oreksin mRNA’nın 0 ile 15. günlere 
kıyasla 15 ve 20. günlerde düzeyinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir 
(52). Bu çalışmanın aksine, yapılan başka bir çalışmada ise yetişkin ve bebek 
ratların beyin omurilik sıvısı oreksin düzeyinin benzer olduğu saptanmıştır (53). 
Analizlerde uyanıklıkta yüksek olan oreksin A salınımının, norepinefrin ve 
serotoninle inhibe olduğu, dopaminle oreksin nöronlarının hiperpolarize olduğu 
gözlenmiştir (54, 55). Bu nöronların uyku ile olan ilişkisi düşünüldüğünde 
oreksinin uyku düzeni üzerine olan etkisi net olarak anlaşılmaktadır.

Rat beynindeki geniş ekstra-hipotalamik alanda oreksinler, serebral korteks, 
hipokampus, amigdala, septum, medial talamik çekirdekler, periakuaduktal gri, 
raphe çekirdeği, ventral tegmental alan, soliter kanal çekirdeği ve omurilik 
bulunmaktadır. İnsan olmayan primatlar ve insanlar için de çok benzer oreksin 
dağılım modelleri bildirilmiştir (56). Testislerde (18), periton bezinde (38) 
çoğu periferik dokuda (örneğin kalp, karaciğer, böbrek, akciğer) saptanamamış 
olsa da oreksin-immüno-reaktif nöronlar enterik sinir sistemi ve bağırsak ve 
pankreasın endokrin hücreleri tespit edilmiştir (36, 57, 58, 59).

2.2.  Nesfatin 1/Nükleobindin-2 (NUCB2)

Nesfatin 1’in Keşfi ve Yapısı: 2006 yılında Oh-I ve ark. tarafından keşfedilen, 
öncü protein nükleobindin-2’den (NUCB2) türetilen nesfatin 1, 82 aminoasite 
sahip bir polipeptittir (15). Nesfatin 1, öncül protein NUCB2 tarafından işlenen 
ve NUCB2 geninin kodladığı, hipotalamusta yeni bir tokluk molekülü olarak 
tanımlanan bir nöropeptittir (60, 61). Anoreksijenik bir etkiye sahiptir ve gıda 
alımını, enerji homeostazını, su alımını ve vücut sıcaklığını düzenlemek gibi 
hipotalamik yollarda önemli bir rol oynar (62, 63). NUCB2 geni prohormon 
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konvertaz enzimi ile posttranslosyonel olarak bölünerek; nesfatin 1 (1-82 
aminoasit), nesfatin-2 (85-163 aminoasit) ve nesfatin-3 (166-396 aminoasit) 
olmak üzere 3 tip nesfatin proteini kodlar (Şekil 3). Toplamda 396 aminoasit 
içeren 3 segmentli nesfatin, 24 aminoasitlik öncü sinyal taşır (15, 64). Nesfatin 
1’in ratlarda i.c.v. uygulanması ile gıda alımını, dolayısıyla da vücut ağırlığını 
azalttığı gösterilmiştir ve anoreksijenik etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (65-
67). Ancak nesfatin-2 ve nesfatin-3’ün herhangi bir anoreksijenik etkileri 
hakkında böyle bir bilgi kaydedilmemiştir (64, 68).

Şekil 3. Öncü NUCB2’den nesfatin 1 üretiminin şematik gösterimi. 
Kısaltmalar; aa: aminoasit, NUCB2: nükleobindin-2, PC: prohormon/

proprotein konvertaz, SP: sinyal peptidi (69)

Nesfatin 1 üç segmentten oluşmaktadır. İlk segment N23 olarak adlandırılan 
1. aminoasit ile 23. aminoasit arasındaki kısımdır. İkinci segment M30 olarak 
adlandırılır ve 23. aminoasit ile 53. aminoasit arasındaki aminoasitleri içerir. 
Son olarak üçüncü segment ise C29 olarak adlandırılır ve 53. aminoasit ile 82. 
aminoasit arasındaki amino asitlerden oluşur (Şekil 3) (66, 69).

Nesfatin 1; ön beyin, arka beyin, beyin sapı, omurilik, yağ dokuları dâhil 
olmak üzere çeşitli dokulardan salınır (70). Başlangıçta, nesfatin 1 hipotalamus 
rat PVN’sinin gen ve protein seviyelerinde ifade edildiği bildirilmiştir ancak 
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periferik dokularda da yaygın bir lokalizasyona sahiptir (15). Nestafin 1’in 
lokalize olduğu dokulardan bazıları şunlardır: mRNA yağ dokusu, yumurtalık, 
uterus, testis, kardiyomiyositler, epididim ve pankreas beta hücreleridir (71-
73). Ayrıca nesfatin 1 immünoreaktivitesi duodenumun yanı sıra özofagus, 
karaciğer, ince bağırsak ve kolonda da görülebilir. Nesfatin 1’in beyin dağılımı 
ile ilgili nöroanatomik çalışmalar, iştahın düzenlenmesinde yer alan ve enerji 
homeostazının hipotalamik düzenleyicileri ile birlikte ifade edilen bölgeleri 
kapsayan bir lokalizasyona sahiptir (73).

Nesfatin 1’in PVN’nin yanı sıra hipofiz bezi, kavisli çekirdek (ARC) ve 
nükleus tractus solitarus gibi merkezi sinir sisteminin birçok farklı bölümünde 
yer alır. Ayrıca nesfatin 1’in merkezi amigdaloid çekirdeğinde, ventro lateral 
medullada, ön beyin ve orta beyin çekirdeğinde, serebellumda ve ratların 
torakolomber sempatik ve sakral parasempatik omurilik preganglionik 
çekirdeğinde lokalize olduğu bildirilmiştir (72).

Şekil 4. Nesfatin 1/NUCB2’nin etki alanlarının gösterimi (74)

Bir çalışmada anti-apoptotik yola dâhil olan C-Raf-ER1/2’nin, 1-metil-4-fenil-
1,2,3,6-tetrahidropiridinin neden olduğu toksisite oluşturulan fare modelinde 
nesfatin 1’in nöroproektif etki gösterdiği bildirilmiş ve böylece Parkinson 
hastalığında terapötik etki gösterebileceği düşünülmektedir (75). Nesfatin 1 
hipotalamik nöronlarda kalsiyum (Ca+2) akışını bir G-protein bağlı reseptörü 
ile etkileşime girerek uyarır (76). Shen ve ark. (2017) protein kinaz A (PKA) 
yolunun nesfatin 1’in anti-apoptotik etkisine katılıp katılmadığını gözlemlemek 
için yaptıkları çalışmada PKA yolunun nesfatin 1’in anti-apoptotik etkisinde yer 
almayacağını gözlemlemişlerdir (75).
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Nesfatin 1 ve Besin Alımı: Nesfatin 1 pek çok doku ve organda lokalize 
olmasına rağmen esasen görevi iştahı engellemektir. Bu işlevi ile ilgili yapılan 
bir çalışmada karanlıkta ratlara i.c.v. yolla uygulanan nesfatin 1’in gıda alımını 
engellediği bildirilmiştir (15). Bir başka rat çalışmasında ise karanlık evrede 
doza bağımlı olarak (0,3 nmol) gıda alımını ve beslenme sıklığını azalttığı 
kaydedilmiştir (77).

Pek çok çalışma nesfatin 1 seviyesinin gıda alımı sonrasında yükselip ani bir 
şekilde düştüğünü göstermiştir. Bu etkisiyle leptin bağımsız çalışan bu hormon, 
ARC’de nöropeptit-Y/AGRP nöronlarının inhibitör hiperpolarizasyonuna ve 
PVN’de bir başka tokluk hormonu olan alfa-melanosit uyarıcı hormon sinyali 
ile ilişkilidir (65, 68). Alfa-melanosit uyarıcı hormonun merkezi enjeksiyonu, 
PVN’de nesfatin 1 gen ekspresyonundaki artış, nesfatin 1’in hipotalamusta 
melanokortin sinyali ile ilişkisini kanıtlar (8). Benzer çalışmalarda, PVN, 
ARC, LHA, medüller gibi gıda alımını düzenleyen hipotalamik ve arka beyin 
bölümlerinde nesfatin 1’in lokalize olduğu bildirilmiştir (78). Nesfatin 1 hem 
ekzojen hem de endojen yollarla kan-beyin bariyerini geçerek beyne ulaşabilir 
(79, 80). Bu özelliği vücut ağırlığının denetlenmesinde anoreksijenik etki 
göstermesinin ve besin alımını azaltması yönünde etki göstermesinin en önemli 
kanıtıdır.

Obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet, hiperlipidemi gibi metabolik 
durumlar, yağ dokusu kaynaklı proteinlerin ekspresyonunu değiştirebilir. 
Kore’de yapılan bir çalışmada, 42 obez ve 36 sağlıklı bireyin (kontrol grubu) 
serum nesfatin 1, açlık kan şekeri, lipid profili, açlık insülini ve insülin 
dirençleri homeostaz modeli değerlendirmesi metabolik parametreler olarak 
ölçülmüştür. Çalışma sonucunda serum nesfatin 1 düzeylerinin obez bireylerde 
kontrol grubuna göre anlamlı oranda daha düşük olduğu bildirilmiştir (81). 
Kronik beslenme alım kısıtlamaları olan bireylerin ve anoreksiya nervoza tanılı 
bireylerin sağlıklı bireylere oranla plazma nesfatin 1 düzeyleri anlamlı derecede 
düşük bulunmuştur. Plazma nesfatin 1 düzeylerinin VKİ, insülin direnci, açlık 
kan şekeri ve açlık insülin düzeyleri ile vücut ağırlığı ve yağ kütlesi ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir (82).

Başka bir deyişle nesfatin 1’in gıda alımını azaltıcı etkisi, yağ asitleri 
hipotalamustaki merkezi devreleri sinyallerle etkiler. Nöronların negatif 
enerji dengesine etki eden devreler α-MSH, kolesistokinin (CCK), kokain 
ve amfetaminle düzenlenmiş transkript (CART) ve pro-opiomelanokortin 
(POMC)’dir. Nöronların Pozitif enerji dengesine etki eden devreler, nöropeptid 
Y (NPY ) ve agouti ile ilişkili peptit (AGRP)’tir. Böylece nesfatin 1’in enerji 
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denegesine doğrudan etki ederek iştahı inhibe edebilir ve bunun sonucu olarak 
yağ asitleri deposunda azalmaya neden olur. Aynı zamanda sempatik sinir 
sistemi ve otonom sinir sistemi ile etkileşime girebilir (83).

Şekil 5. Nesfatin 1’in, gıda alımı ve gıda alımını  
azaltıcı yöndeki alanlarla ilişkisi (83)

Nesfatin 1 ve oksitosin her ikisi de yutma refleksini inhibe eden adipokinlerdir. 
Yapılan bir çalışmada oksitosin reseptörlerine uygulanan blokajın nesfatin 1’in 
yutma refleksini inhibe edici etkisini engellediği bildirilmiştir (84). Bir başka 
çalışmada ise ratlarda intraperitonal (ip) yolla enjekte edilmiş oksitosin, PVN, 
ARC ve LHA’da aktif nesfatin 1 nöronlarının sayısında artışa neden olmuştur. 
Sonuçta hipotalamus ve beyin sapındaki nesfatin 1 eksprese eden nöronların, 
oksitosinin periferik seviyesini ve ratlarda beslenmeyi baskılamada etkili 
olabileceğini göstermiştir (85).
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1. Giriş

Doğal immün sistem, endojenik hasar veya patojen istilası üzerine 
hızlı bir savunma mekanizmasını harekete geçirir ve bu da adaptif 
immün sistemin antijene özgü yanıt başlatmasını sağlar. Doğal immün 

sistemin kısa süreli aktivasyonu organizma için faydalı olup doku onarımı 
için sitoprotektif mekanizmalar sağlar. Bununla birlikte, bağışıklık sisteminin 
sürekli veya aşırı aktivasyonu organ yapısı ve işlevinde geri dönüşü olmayan 
değişikliklere yol açabilir (1) Toll benzeri reseptörler (Toll Like Receptors-TLR) 
patojenlerde yapısal olarak korunmuş olan ‘patojen ilişkili moleküler paternleri 
(PAMP)’ ve konakta endojen hücrelerden ya da çevreden kaynaklanan ‘tehlike 
ilişkili moleküler paternleri (DAMP)’ algıladığında aktive olan doğal bağışıklık 
savunması için önemli reseptörlerdir (2). İsimlerini, Drosophila’nın embriyonik 
gelişimi ve dorsoventral polarizasyonu sırasında tanımlanan toll geni tarafından 
kodlanan toll proteinine benzerliklerinden almışlardır (3). Toll geni tarafından 
kodlanan bu proteinin hücreler üzerinde bir reseptör olarak hizmet ettiği (4) ve 
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mantarlara ve bakterilere karşı Drosophila immün savunması için kritik olduğu 
gösterilmiştir (5,6). Tipik TLR’ler, lösin açısından zengin tekrarlar (LRR’ler) 
motifi, transmembran alanı ve sitoplazmik Toll/IL-1 reseptörü (TIR) alanı olmak 
üzere üç yapısal alan içeren tip I transmembran proteinleridir. LRRs motifi 
patojen tanımadan sorumlu iken TIR alanı sinyal transdüksiyon adaptörleri ile 
etkileşime girer ve sinyalleşmeyi başlatır (7).

ŞEKİL 1. İnsanda TLR yapısı (8)

Şimdiye kadar insanda 10 TLR (TLR1–TLR10) ve farede 13 TLR (TLR1–
TLR13) tanımlanmıştır. İstisnalar dışında çoğu memeli türünün benzer bir TLR 
homolog repertuarını paylaştığı görülmektedir (9,10). Memelilerde, TLR’ler 
endoplazmik retikulumda (ER) sentezlenir ve hücredeki nihai hedeflerine, yani 
plazma veya endozomal membranlara taşınır (11). İnsanlarda bulunan TLR’ler 
hücresel lokalizasyonlarına ve algılanan ligandlara bağlı olarak fonksiyonel iki 
alt gruba ayrılır. Birinci grup, hücre zarlarında lokalize olan ve ağırlıklı olarak 
lipidler, lipoproteinler ve proteinler gibi bakteriyel bileşenleri tanıyan TLR1, 
TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 ve iyi karakterize edilememiş olan TLR10’dan 
oluşur. Diğer grup ise mikrobiyal nükleik asitleri tanıyan endolizozomlarda 
lokalize olan TLR3, TLR7, TLR8 ve TLR9’dan oluşur. 
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Şekil 2. TLR ailesi üyeleri ve konumları (8)

TLR’ler, makrofajlar, dendritik hücreler, doğal öldürücü (NK) hücreler, T 
lenfositler ve B lenfositler gibi immün sistem hücreleri üzerinde eksprese 
edilebildiği gibi epitel hücreler, endotel hücreler ve fibroblastlar gibi immün 
sistem dışındaki hücrelerde de eksprese edilebilirler (12). TLR’lerin kendinden 
olan (self) ve kendinden olmayan (non-self) antijenlerin tanınması, istilacı 
patojenlerin tespiti, doğal ve edinsel immün sistemin köprülenmesi, sitokin 
üretimi, hücrelerin çoğalması ve hayatta kalmasının düzenlenmesi gibi çok 
sayıda rolü tanımlanmıştır (13-16) Uygun ligandların TLR’lere bağlanması, 
konak savunma mekanizmalarını başlatan, çeşitli sitokinlerin ve kemokinlerin 
üretimi ile sonuçlanan spesifik hücre içi sinyal kaskadlarını tetikler (1). Salınan 
sitokinler, ek inflamatuar sitokinlerin ve inflamatuar aracıları sentezleyen 
enzimlerin indüklenmesine aracılık eder (17). TLR sinyalinin hücreyi hangi 
yönde etkileyeceği, uyaranın doğasına, aktive edilmiş TLR’ye ve hücre içi 
sinyal kaskadının adaptör molekülüne bağlıdır (18). Enflamatuar yanıtların 
uyarılmasında TLR’ler, sinyal iletimini esas olarak MyD88 (miyeloid diferansiye 
primer cevap proteini) veya TRIF (TIR alanı içeren adaptör indükleyici IFNβ) 
adaptörlerine bağlı olarak 2 ana yol aracılığıyla gerçekleştirir (19,20).



146    TIP VE SAĞLIK BILIMLERINDE

Şekil 3. TLR sinyal yolakları (8)

MyD88’e bağlı yanıt, TLR3 dışında hemen hemen tüm TLR’ler tarafından 
kullanılır. TLR’ler PAMP’leri veya DAMP’leri algılarken, TIR alanlarını 
dimerize eder. MyD88 molekülünün uyarılması, MyD88 ve TLR’nin TIR 
alanlarının birleşmesine neden olur, bunu hem MyD88 hem de IRAK-4’ün (IL-
1R ile ilişkili kinaz) ölüm alanlarının etkileşimi izler. Bu etkileşim Myddosome 
kompleksi adı verilen bir kompleksin oluşumuna ve IL-1 reseptörü ile ilişkili 
kinaz-1 (IRAK-1)’in otofosforilasyonuna yol açar (21). Daha sonra, tümör 
nekroz faktörü (TNF) reseptörü ile ilişkili faktör 6 (TRAF6) aktive edilir, bu da 
TAK1 ve TRAF6’nın K-63’e bağlı poliubikutinasyonu yoluyla TAK1/TGF-β 
ile aktive olan kinaz (TAB) kompleksini aktive eder (22). Bunu, IkB kinaz 
(IKK) aracılı fosforilasyon ve I kappa B alfa’nın (IκBa) degredasyonu izler. Bu 
inhibitörün degradasyonu, en sonunda, inflamatuar sitokinleri kodlayan genlerin 
transkripsiyonunu indükleyen transkripsiyon faktörü nükleer faktör kappa beta 
(NF-κB)’nın nükleer translokasyonuna yol açar (23). 

TRIF’e bağlı sinyalleşmenin, yalnızca TLR3 ve TLR4 tarafından sürdürülen 
bir TLR sinyali kolu olduğu kabul edilir; NF-KB, aktive edici protein-1 (AP-1) 
ve interferon (IFN) düzenleyici faktör (IRF) aile üyelerini içeren transkripsiyon 
faktörleri TRIF’ye bağlı yol ile aktive edilebilir ve sonucunda tüm proinflamatuar 
sitokinlerin ve/veya tip I IFN’nin (IFN1) üretimini indükleyebilir (24).

TLR3, çift sarmallı RNA’nın (dsRNA) tanınmasıyla etkinleştirilir, bunu 
TRIF’in toplanması izler. TRIF, sinyal yolunda bir dal oluşturan sırasıyla TANK 
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bağlayıcı kinaz 1’i (TBK1) ve reseptör etkileşimli serin/treonin kinaz 1’i (RIPK1) 
aktive eder. TRIF/TBK1 sinyal kompleksi, IRF3’ü fosforile ederek çekirdeğe 
yer değiştirmesine ve IFN1 üretimine izin verir. RIPK1’in aktivasyonu ise, 
MyD88’e bağımlı yolak ile aynı şekilde bir dizi sinyal transdüksiyon olayına 
neden olur (12) TLR4, memelilerde bir lipopolisakkarit (LPS) reseptörü olarak 
işlev görür. TLR4-MD2-LPS kompleksi endositoz yoluyla hücreye girdikten 
sonra, TRIF ve TIR alanı içeren adaptör molekülü 2 (TICAM2, TRAM olarak 
da bilinir) adaptörleri ile etkileşime girer. Bu TRIF’ye bağlı yol, sadece IFN1 
üretimini indüklemekle kalmaz, aynı zamanda IRF7 ve geç faz NF-KB’yi de 
aktive eder (25). Sonuç olarak, TLR sinyali, inflamatuar yanıtı düzenleyen 
genlerin indüklenmesine veya baskılanmasına yol açar.

TLR aktivasyonu, istilacılara karşı bir savunma mekanizması olarak görev 
yapar ve hasarlı dokuyu onarmak için konakçı tarafından sinyal kaskadlarını 
uyarır (1) bu da çeşitli inflamatuar sitokinlerin ve bağışıklık modülatörlerinin 
salınmasına yol açar (26). Aşırı TLR aktivasyonu, sürekli proinflamatuar 
sitokinler ve kemokin üretimi ile immün homeostazı bozar ve sonuç olarak, 
lupus eritematöz ve romatoid artrit dahil olmak üzere otoimmün hastalıklar 
(27) kanser (28), sepsis (29), alzheimer (30) ve tip 1 diyabet (31) gibi birçok 
hastalığın gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunur.

2.  TLR ilişkili hastalıklar

2.1.  Otoimmün hastalıklar

Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin düzensizliği ile karakterize edilen 
ve nihayetinde kendi antijenine karşı toleransın kırılmasıyla sonuçlanan bir 
kronik sistemik inflamatuar bozukluklar ailesidir. Bu hastalıkların çoğunluğunun 
kesin etiyolojisi ve patogenezi hala net olmasa da, genetik, çevresel ve 
hormonal faktörler dahil olmak üzere karmaşık unsurlar, hastalığın gelişimine 
yol açan otoimmün süreçleri tetikleyebilir. Patogenezde kontrolden çıkmış 
bağışıklık tepkilerinin rolü ile ilgili olarak, hem doğal hem de adaptif bağışıklık 
sistemindeki anormal süreçlerin, hastalığın başlamasına ve sürdürülmesine 
katıldığı gösterilmiştir (32). Çeşitli çalışmalar, TLR’lerin otoimmün hastalıkların 
patogenezinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. TLR’lerin aktivasyonu, 
otoimmün hastalıklarda özellikle sitokin üretiminde etkilidir.  IRAK, TRAF 
ve SOCS gibi TLR yolu ile ilişkili proteinler, bu hastalık grubunda sıklıkla 
düzensizdir. Tek nükleotid polimorfizmi (SNP) değerlendirmesi ile birlikte 
TLR ile ilişkili gen ekspresyon profili analizi, otoimmün hastalıkları tetikleyen 
patomekanizmanın açıklanmasında önemli olabilir. 



148    TIP VE SAĞLIK BILIMLERINDE

Sistemik lupus eritematozus (SLE), metillenmemiş sitozin-fosfat-guanozin 
(CpG) motifleri gibi DNA ile ilişkili antijenleri ve tek sarmallı RNA (ssRNA), 
küçük nükleer RNA, U11 gibi RNA ile ilişkili antijenleri tanıyan otoreaktif 
B hücrelerinin varlığı, T hücre yanıtında bozulma ve otoantikor oluşumu ile 
karakterize edilir (33). Otoantikorların üretimi ile bağlantılı SLE’de endozomal 
TLR7 ve 9’un aşırı eksprese edildiği gösterilmiş (34) ve ayrıca, seviyelerinin 
IFN-α üretimi ile ilişkili olduğu bulunmuştur (35). TLR7’nin aşırı ekspresyonuna 
yol açan genetik veya çevresel sinyaller (cinsiyet, diyet ve tip I interferonların 
seviyesi dahil sitokin ortamı gibi) bireylerin SLE’ye duyarlılığını arttırır. 
Fizyolojik koşullar altında, TLR7 sinyali, bireyleri SLE gelişiminden koruyan 
TLR9 tarafından inhibe edilir. Buna karşılık, TLR9 işlevinin bozulması, TLR7 
sinyalini destekleyebilir ve SLE’nin gelişimini kolaylaştırabilir. 

Romatoid artrit (RA), dünya çapında yaygın bir otoimmün 
bozukluktur. Hastalık öncelikle sinovyal eklemleri etkiler ve bunun sonucunda 
kronik inflamatuar süreç eklem dokusunun tahrip olmasına neden olur 
(36). TLR’ler ve SNP’lerle ilgili yapılan çalışmaların sonuçları bölgelere 
göre farklılık göstermekle birlikte (37-39) insan RA örneklerinde TLR’ler 
üzerinde yapılan fonksiyonel çalışmalar, bu reseptörlerin artan aktivasyon 
durumunu tanımlamıştır. Çoğu TLR tarafından kullanılan adaptör protein olan 
MyD88’in, RA sinovyal membran kültürlerinde doku yıkımından ve yeniden 
şekillenmesinden sorumlu olan matris metalloproteinaz (MMP) üretiminde esas 
olduğu öne sürülmektedir (40). Bu nedenle, TLR’lerin RA’daki inflamatuar ve 
yıkıcı süreçlerde potansiyel katılımı vardır. Ayrıca TLR3, kronik inflamasyona 
neden olan RA sinovyal sıvıları (SF’ler) üzerinde NF-κB ligandının (RANKL: 
receptor activator of NF-κB ligand, ayrıca osteoklast farklılaşma faktörü olarak 
da bilinir) reseptör aktivatörünün yukarı regülasyonu yoluyla osteoklastogenezi 
teşvik edebilir (41). RA nekrotik sinovyal sıvı hücrelerinin, romatoid sinovyal 
fibroblast (RASF)’larda TLR3’ü aktive edebilen endojen TLR3 ligandı olarak 
RNA’yı saldığı gösterilmiştir (42). 

2.2.  Kanser

1858’de Rudolf Virchow ilk kez inflamasyon ve kanser arasında bir bağlantı 
olabileceğini önermiş (43) ve bu gözlem, insan kanserlerinin yaklaşık %18’inin 
kronik enflamasyonlardan kaynaklandığını gösteren bir açıklamanın temelini 
oluşturmuştur (44). TLR’ler, antijen sunan hücreler (dendritik hücreler ve 
makrofajlar gibi) ve ayrıca ana rolleri konakçıyı mikrobiyal enfeksiyondan 
koruma olan fibroblastlar ve epitel hücreleri tarafından ifade edilir (45). 
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Bununla birlikte, fonksiyonel TLR’ler kanser hücrelerinde de mevcuttur ve 
bunların ekspresyonu, genellikle hastalık prognozu ile ilişkilendirilmiştir. 
TLR’lerin anormal ekspresyonunun ve düzenlenmesinin, kanser hücrelerine 
sadece bağışıklık sisteminden kaçma fırsatı vermekle kalmayıp, aynı zamanda 
proliferasyon ve anjiyogenezi güçlendirerek onları desteklediği bir süredir 
bilinmektedir. İnflamatuar hücreler, gelişmiş mutajenez, proliferasyon ve 
metastaza yol açabilen büyüme ve hayatta kalma faktörleri, proanjiyogenik 
faktörler, hücre dışı matris modifiye edici enzimler ve reaktif oksijen türleri 
(ROS) salgılar (46,47). 

Bir çalışmada, LPS tarafından TLR4 stimülasyonunun, immünosupresif 
sitokinlerin üretimini arttırdığı gösterilmiş ve bunun muhtemelen tümör immün 
kaçışına katkıda bulunduğu ve akciğer kanseri hücrelerinde apoptoza karşı 
direnci indüklediği bildirilmiştir (48). 

Tümör hücrelerinde TLR’nin aktivasyonu, tümörijenik etkiler (kanserin 
pozitif düzenlenmesi) ve antitümör etkileri (kanserin negatif düzenlenmesi) olmak 
üzere ikili rol oynayabilir. 

2.2.1. TLR aktivasyonunun tümörojenik etkileri

TLR’lerin ligandlar aracılığıyla tümör hücrelerinde aktivasyonu ve bunların 
sitokin ve kemokin üretimini içeren sonraki sinyalleşme basamakları, tümör 
istilasını, tümör hücresinin hayatta kalmasını (apoptoz direnci), kemorezistansı, 
tümör ilerlemesini ve metastazı teşvik edebilir. Tümör hücreleri, bağışıklık 
hücreleri tarafından sürekli gözetim altındadır. Bu nedenle, tümör hücrelerinin 
ilerlemek için bu bağışıklık gözetiminin üstesinden gelmesi gerekir (49). Tümör 
hücrelerinde eksprese edilen TLR’ler, NFκB sinyalleme kaskadını yukarı regüle 
edebilir ve tümör oluşumuna ve tümör hücresi proliferasyonuna katkıda bulunan 
proinflamatuar sitokinler, kemokinler ve antiapoptotik proteinler üretebilir. Ek 
olarak, TLR’ler, tümör mikro-ortamında bağışıklığı artırmak için daha fazla 
immün sistem hücresini tümör mikroçevresine toplayabilir. 

Tümör-bağışıklık hücre etkileşimi üç aşamada gösterilir; Öncelikle kanser 
hücreleri TLR sinyalizasyonunu kullanarak, kemokinlerin üretimi yoluyla 
bağışıklık hücrelerini tümör mikro-ortamına çeker. Daha sonra bağışıklık 
hücrelerinin farklılaşmasını düzenleyen sitokinlerin salgılanması yoluyla 
bağışıklık hücrelerini tümör destekleyici hücrelere doğru polarize eder. Ek 
olarak, tümör hücreleri, bağışıklık hücrelerini, tümör büyümesini ve metastazı 
kolaylaştıracak ve aynı zamanda bağışıklık toleransı kazanacak sitokin tipini 
üretmeleri için eğitebilir ve bu eğitimin sonucunda farklılaşmış bağışıklık 
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hücreleri, tümör mikroçevresinde büyüme hormonları, büyüme faktörleri, 
kemokinler ve sitokinlerin üretimi yoluyla tümör büyümesini ve bağışıklık 
toleransını destekler (49).

2.2.2. TLR aktivasyonunun anti-tümör etkileri

Mikrobiyal ürünlerin antitümör etkilerine dair bulgular Deidier’in (1725) 
kanser hastalarında enfeksiyonun habis hastalıkların remisyonu ile birlikte 
olabileceğini bildirdiği 18. yüzyılın başlarına dayanmaktadır (50). 1890’larda 
William B. Coley, bir bakteri toksin karışımının tekrarlanan enjeksiyonlarının 
etkili bir antitümör terapötik ajan olarak hizmet ettiğini gözlemlemiştir. Coley, 
bakterilerin bu etkiyi nasıl üretebildiğinin tam mekanizmalarını bilmese de, 
kanser tedavisi için bakteriyel toksinler üretmiş ve bu bakteriyel toksinlerin 
yumuşak doku sarkomlu hastalarda başarılı bir şekilde kullanıldığını bildirerek, 
kanser tedavisinde sentetik PAMP’lerin kullanılmasının temelini atmıştır (51).  
Günümüzde ise artık mikrobiyal türevli terapötiklerin, TLR sinyalini uyararak 
hem doğal hem de adaptif bağışıklık tepkilerini aktive ettiği ve bu yolla tümör 
immünoterapisini geliştirmek için çalıştığı bilinmektedir. Düşük virülanslı 
Streptococcus pyogenes (grup A) suşunun penisilinle öldürülmüş ve liyofilize 
bir preparasyonu olan OK-432, bir TLR4 agonistidir ve baş, boyun, servikal 
ve mide kanseri ve oral skuamöz hücreli karsinom dahil olmak üzere birçok 
malignite türünde immünoterapötik bir ajan olarak başarıyla kullanılmıştır (52-
55). Ayrıca TLR2/4 agonisti olarak görev yapan başka bir bakteri türü olan 
Mycobacterium bovis BCG, yüzeyel mesane tümörlerine karşı etkilidir (56). 

2.3.  Diyabet

Tip 1 diabetes mellitus, HLA (İnsan Lökosit Antijeni) lokuslarının genetik 
duyarlılığın çoğunu oluşturduğu, insülin üreten pankreas beta hücrelerinin 
immün aracılı yıkımının neden olduğu, hiperglisemi ve ciddi kronik 
komplikasyonlarla sonuçlanan otoimmün ve poligenik bir hastalıktır (57).  
Genetik faktörlerin yanında, büyük olasılıkla çevresel faktörler de, pankreas 
beta hücrelerine karşı T hücre aracılı otoimmün saldırı ile sonuçlanan hastalığın 
patogenezinde rol oynar (58). Bir dizi çalışma, TLR aracılı doğal bağışıklık 
yanıtlarının farelerde diyabetin indüklenmesine katkıda bulunabileceğini 
göstermiştir. Örneğin, apoptotik beta hücreleri, antijen sunan doğal bağışıklık 
hücrelerini TLR2 yoluyla aktive edebilir, bu da daha sonra NOD farelerinde 
adacık-spesifik diyabetojenik CD4+ T hücrelerini aktive eder (59). İnsülin üreten 
beta hücreleri de dahil olmak üzere fare ve insan adacık hücrelerinin TLR’leri 
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ifade ettiği ve TLR aktivasyonunun proinflamatuar kemokinlerin salgılanmasını 
arttırdığı gösterilmiştir. Bu bulgular, T1D gelişimindeki ilk olaylar arasında, 
mikrobiyal ürünler tarafından adacık TLR’lerinin tetiklenmesinin, T hücrelerini, 
makrofajları ve dendritik hücreleri çekebilen kemokinlerin salgılanmasını 
yukarı doğru düzenleyebileceğini düşündürmektedir. Bu hücre tipleri, T1DM 
patogenezinde yer aldığından, adacık proinflamatuar kemokinlerin TLR 
aracılı yukarı regülasyonu, T1DM gelişiminin erken adımlarında, pankreas 
adacıklarına lökosit infiltrasyonuna yol açan önemli bir olayı temsil edebilir 
(60). TLR2 ile ilgili yapılan çalışmalar doğal bağışıklık sisteminin karşılaştığı 
uyaranlara bağlı olarak TLR2’nin T1D gelişiminde hem patojenik (59) hem 
de önleyici (61,62) roller oynayabileceğini düşündürmektedir. Güney Afrika, 
Birleşik Krallık, Finlandiya ve Brezilya’dan farklı popülasyonlarda yapılan 
çalışmalarda TLR3 yolağındaki SNP’lerin veya TLR3 geni polimorfizmlerinin 
T1D ile güçlü bir ilişkisi olduğu gösterilmiştir (63-65). Ancak, T1D’li Polonyalı 
ve Norveçli hastalarda ve sağlıklı kontrollerde yapılan son çalışmalar, TLR3 
polimorfizmleri ile β hücrelerinin otoimmün yıkımı riski arasında bir ilişki 
bulamadığını bildirmiştir (66,67).  TLR4 ile ilgili yapılan çalışmalarda diyabetik 
olmayan kontrol deneklerine kıyasla hem diyabetik NOD farelerinden hem de 
T1D’li hastalardan alınan monositlerde TLR4 mRNA’sının arttığı gösterilmiş 
ve TLR4 sinyal yolunun diyabet gelişimi ile sıkı bir şekilde ilişkili olduğu 
bildirilmiştir (68,69). TLR9 ile ilgili yapılan hem fare hem de insan çalışmaları, 
TLR9’un T1D’deki patojenik rolünü güçlü bir şekilde desteklemektedir ve bu 
nedenle TLR9’un, insan T1D’sinde immünoterapötik müdahale için önemli ve 
etkili bir hedef olarak hizmet edebileceği düşünülmektedir (70,71).

2.4.  Alzheimer

Alzheimer, öncelikle serebral korteks ve hipokampus içindeki piramidal 
nöronların ilerleyici kaybı nedeniyle etkilenen hastalarda hafıza kaybının 
ve diğer bilişsel bozuklukların kademeli olarak başlaması ve ilerlemesi ile 
karakterize ilerleyici bir nörodejeneratif bozukluktur (72,73). Alzheimer 
patogenezinde ve ilişkili hafıza kaybında yer alan çeşitli mekanizmaların 
yanında, TLR›lerin ayrıca hastalığın patogenezinde ve ilişkili nöroinflamasyonda 
çok önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir (74). Alzheimer›in fare modellerinde 
TLR2, CD14 ve TLR7’nin yukarı regülasyonu gözlenirken, insan alzheimer 
vakalarının beyinlerinde TLR2 ve TLR4’ün yukarı regüle edildiği (74,75), daha 
spesifik olarak, yapılan çalışmalarda alzheimer’dan doğrudan etkilenen temporal 
korteks (TCX) bölgesinde, altı TLR geninde (1, 2, 4, 5, 6 ve 8) önemli bir artış 
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olduğu, serebellumda ise sadece TLR1, TLR4 ve TLR6 ekspresyonlarında artış 
gözlendiği bildirilmiştir (76). 

3.  Sonuç

TLR’ler doğal immün sistem yanıtında yer alan önemli transmembran 
proteinlerdir. Yapılan çalışmalarda aşırı TLR aktivasyonunun immün homeostazı 
bozarak otoimmün hastalıklar, kanser, sepsis, alzheimer ve tip 1 diyabet gibi 
birçok hastalığın gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Bu 
nedenle TLR sinyalizasyonunun sıkı bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 
TLR aktivasyonunu kontrol eden çeşitli düzenleyici faktörlerin, TLR’ye bağlı 
sinyallemenin negatif düzenlenmesinde yer aldığı bildirilmiştir. Ek olarak, TLR 
sinyalini hedefleyen antagonistler/inhibitörlerin terapötik strateji için potansiyel 
bir yöntem olabileceği düşünülmektedir.
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1. GİRİŞ

Klinik ve deneysel çalışmalarda kemik ve diş gibi sert 
dokuların histopatolojik analizinde uygulanan histokimyasal 
ve immunohistokimyasal teknikler doku histopatolojisinin 

değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapısal bozuklukları 
önlemek ve morfolojiyi koruma açısından uygun yöntemi seçmek oldukça 
önemlidir  (1, 2). 

Kemik ve diş gibi sert dokuların yanı sıra patolojik kalsifikasyonlar içeren 
damar ve tümör gibi kalsifiye olan biyolojik dokuların içeriğindeki, mineralize 
kalsiyum hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH2)) yapısal olarak mikrotomda kesit 
almayı zorlaştırarak mikroskobik incelemeyi engeller. Dekalsifikasyon 
(demineralizasyon), dokunun asit veya tuz içerikli çeşitli solüsyonlara etkin 
bırakılarak inorganik kalsiyum içeriğinin organik kollajen matriksinden, kalsifiye 
kıkırdaktan ve çevre dokudan uzaklaştırılması işlemidir (3-6). Dekalsifikasyon, 
kimyasal ajan kullanımının yanı sıra ısı ve elektrik akımı gibi teknikler yardımı 
ile de gerçekleştirilebilen çeşitli yöntemler içerir (7). Dekalsifikasyon işleminin 
amacı kalsiyum tuzlarını dokudan uzaklaştırarak doku morfolojisine zarar 
vermemek ve organik kısmı kesit almaya ve boyamaya hazır hale getirmektir 
(4, 8, 9). 

Dekalsifikasyon, fi ksasyon (t espit) iş leminden so nra pa rafin bloklama 
işleminden önce gerçekleştirilmelidir. Dokular dekalsifikasyon işlemine 
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başlanmadan önce uygun hacimde ve sürede fiksatif kullanılarak tespit 
edilmelidir. Fikse olmamış bir dokunun dekalsifikasyon sırasında zarar görme 
oranı yaklaşık 4 kat fazladır. Fiksatifin sert doku ile etkileşimini artırmak için deri 
ya da diğer yumuşak dokuların, dekalsifiye edilecek dokudan uzaklaştırılması 
gerekmektedir. Tamponlu formalin, kemik dekalsifikasyonunda genellikle 
tercih edilen bir fiksatiftir. Kemik iliğinin korunması gereken durumlarda ise 
çinko-formalin karışımı, Muller’ in sıvısı, Zenker’in sıvısı ya da Bouin fiksatifi 
kullanılabilir. Ayrıca, günümüzde ultrasonik özelliğe sahip çeşitli teknolojik 
dekalsifikatör sistemleri kullanılarak, fiksatiflerin ve dekalsifikasyon ajanlarının 
difüzyon süreçleri hızlandırılır ve kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat ve 
magnezyum fosfat kristalleri hızlıca parçalanır (9-11).

2. Dekalsifikasyon Teknikleri

Histopatoloji laboratuvarlarında dekalsifikasyon için uygulanabilen tek tip 
veya standart düzeyde bir çözüm veya protokol bulunmamaktadır (12). Dokuya 
uygun dekalsifikasyon tekniğinin seçiminde dekalsifikasyon süresi ile doku 
morfolojisinin korunması ve boyanma kalitesi arasındaki denge oldukça 
önemlidir. Temel olarak beş farklı teknik bulunmaktadır (13, 14).

• Asit dekalsifikasyonu
• İyon-değiştirici reçine
• Elektrolitik iyonizasyon
• Şelatlama metodu
• Yüzey dekalsifikasyonu

2.1. Asit Dekalsifikasyonu

En sık tercih edilen dekalsifikasyon yöntemidir. Asitler, çözülebilir kalsiyum 
tuzlarını oluşturarak dokudan uzaklaştırır. Formik asit, trikloroasetik asit 
ve pikrik asit zayıf (organik) asitler iken, hidroklorik asit ve nitrik asit güçlü 
(inorganik) asit grubundandır (9, 15, 16). 

Asit içeren dekalsifikasyon ajanlarının hidrolitik etki kaynaklı dokuya 
zarar verme olasılığı bulunmaktadır ve düşük pH ile asidite artışı ve uzun 
süren dekalsifikasyon süreci bu hasarı artırmaktadır. Asitler doku patolojisi ile 
ilişkili olmayan ödem, vakuolizasyon ve büzüşme gibi morfolojik değişimlere 
neden olabilir (17, 18). Hızlı dekalsifikasyon reaksiyonu, tam gerçekleşmemiş 
bir fiksasyonla birlikte dokunun yapısal bütünlüğüne zarar vererek boyanma 
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kalitesini etkileyebilmektedir. Nükleik asitler asit dekalsifikasyonuna karşı 
daha az tolerans gösterir (17). Hematoksilen ile çekirdek boyamasının belirgin 
olmaması ve asidik bir boya olan Eosinin dokuyu yoğun, tuğla kırmızısı renge 
boyaması bu olumsuz etkilerden bazılarıdır (9, 11).

2.1.1. Güçlü (inorganik) asitler

Güçlü asitler %5-10 konsantrasyonda basit sulu çözeltiler olarak kullanılabilirler 
ve hızlı reaksiyon gösterirler. Bu asitler dokuda şişmeye neden olabilir ve 
24-48 saatten daha uzun protokol süreçlerinde sitoplazmik ve nükleik boyama
kaybına neden olarak boyamayı olumsuz etkileyebilirler. İmmunohistokimyasal
boyamalarda antijenlere zarar verebilirler. Sulu nitrik asit, Perenyi’nin sıvısı ve
Formalin-nitrik asit solüsyonları sık kullanılan güçlü asit formülasyonlarıdır (9,
11, 15) (Tablo 1).

Tablo 1. Güçlü (İnorganik) asit içeren dekalsifikasyon solüsyonları ve 
özellikleri (9)’ dan uyarlanmıştır.
GÜÇLÜ (İNORGANİK) ASİTLER

Dekalsifikasyon 
ajanı

Hazırlanışı Avantaj Dezavantaj

Sulu Nitrik asit
Nitrik asit

Distile su

5 ml

100 ml

Hızlı reaksiyon
İyi çekirdek 
boyaması

Dokuya sarı renk 
verebilir

Nitrik asit-
formaldehit

Nitrik asit

Formalin

Distile su

10 ml

10 ml

80 ml

Hızlı reaksiyon
İyi çekirdek 
boyaması
Daha az şişme ve 
doku hasarı 
Daha az yıkanmaya 
ihtiyaç duyması

Nitrik asit 
kaynaklı nukleus 
boyanması 
etkilenebilir.

Von Ebner’ in 
solüsyonu

Doymus Sod-
yum klorid 

Konsantre Hid-
roklorik asit

Distile su

175 mg

15 ml

1000 ml’ ye 
tamamlanır

Hızlı reaksiyon
Dişlerin 
dekalsifikasyonu 
için uygun

Çekirdek 
boyamasında 
azalma 

Perenyi’ nin 
solüsyonu

Nitrik asit (%10)

Kromik asit 
( %0.5)

Absolu etil alkol

40 ml

30 ml

30 ml

Fibröz dokuyu 
yumuşatır.
Hücre morfolojisini 
korur

Yavaş reaksiyon 
gösterir.
Dekalsifikasyon 
sonlandırma 
noktasını 
belirlemek güçtür.
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2.1.2.Zayıf (organik) asitler

Asetik asit, formik asit, pikrik asit ve trikloroasetik asit zayıf asit grubundandır 
(Tablo 2). En sık kullanılan zayıf asit formik asittir. Formik asit ile hazırlanan 
solüsyonlar %5-10 konsantrasyonda, zararlı etkilere karşı koruma amaçlı 
olarak tamponlu şekilde kullanılabilirler ya da formalin içerirler. Asetik asit 
ve pikrik asit dokuda şişmeye neden olduğu için dekalsifikasyonda tek başına 
kullanılmaları önerilmemektedir. Bu asitler Carnoy’ in, Bouin’ in ve Zenker’ in 
fiksatifleriyle tercih edilmelidir (9, 19). Formik asit; hidroklorik asit ve nitrik 
asite göre daha yavaş etki gösterir ve immunohistokimyasal analizler için daha 
uygundur. Ancak protokol süresine bağlı olarak enzim yapısını etkileyebileceği 
için dekalsifikasyon sonlandırma noktası oldukça önemlidir. Sıvı formik asit, 
tamponlu formik asit ve formik asit-formalin solüsyonları zayıf asitlerdir 
(20, 21). Daha büyük kemiklerin dekalsifikasyonunda %15 sulu formik asit 
ve %4 hidroklorik asit-% 4 formik asit karışımı kullanılabilir (19) Modifiye 
Hammersmith metodu olan ve asetik asit-çinko-formalin fiksatifi ile sonrasında 
dekalsifikasyon ajanı olarak % 10 formik asit-%5 formaldehit kombinasyonunu 
içeren dekalsifikasyon yönteminde formik asitin kıkırdak ve kemik dokudaki 
proteoglikanların korunmasında etilendiamintetraasetik asite (EDTA) göre 
daha iyi olduğu belirtilmiştir (12). Diş numunelerinin kullanıldığı bir çalışmada 
% 5 Trikoloroasetik asitin süre faktörü göz önüne alındığında yumuşak doku 
bütünlüğünü korumada ve histolojik boyamalarda % 8 formik asit ve % 14 
EDTA’ ya göre daha etkili olduğu gösterilmiştir (22).
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Tablo 2. Zayıf (Organik) asit içeren dekalsifikasyon solüsyonları ve özellikleri 
(9)’ dan uyarlanmıştır.

ZAYIF (ORGANİK) ASİTLER
Dekalsifikasyon 

ajanı
Hazırlanışı Avantaj Dezavantaj

Formik asit
 % 10’ luk 
konsantrasyonunda distile 
su ile hazırlanır

Basit ve etkili bir 
solüsyondur

Yavaş reaksiyon 
gösterir

Gooding ve 
Stewart’ ın 
Solüsyonu 

Formik asit

Formalin

Distile su

5 ml

5 ml

90 ml

Laboratuvarda 
rutin işlemlerde 
tercih edilir

Oldukça yavaş 
reaksiyon 
gösterir

Trikloroasetik 
asit

% 10 Formol salin

Trikloroasetik asit

95 ml

5 gr

Küçük biyopsi 
materyalleri için 
uygundur
İyi çekirdek 
boyaması sağlar

Sert kemikler için 
uygun değildir
Yavaş reaksiyon 
gösterir

Kristensen’in 
solüsyonu

Formik asit 

Sodyum format

Distile su

18 ml

3.5 gr

82 ml

Format ile 
tamponlanmış 
etkili bir  formik 
asit solüsyonudur

Uzun süre 
sonra boyamayı 
etkileyebilir

Evans ve 
Krajian’ın 
solüsyonu

Formik asit 

Sodyum sitrat

Distile su

25 ml

10 gr

75 ml

Sitrat ile 
tamponlanmış 
etkili bir formik 
asit solüsyonudur

Uzun süre 
sonra boyamayı 
etkileyebilir

2.2. İyon-değiştirici reçine

Kemik dekalsifikasyonunu artıran ve doku yapısını koruyan bir yöntemdir. 
Polistiren sülfonat reçinesi bir organik asitle birlikte kullanılabilir. Dokunun 
reçine ile kontaminasyonu yöntemin dezavantajlarından biridir. Doğrudan 
kemiğe yerleşip dokuyu kaplayan reçine kemik yüzeyini kontamine edebilir. 
Nitrik asit, formik asit ve hidroklorik asit ile kombine edilebilen bu metotta 
EDTA da tercih edilebilir. EDTA/ reçine yönteminin tek başına EDTA ve formik 
asit solüsyonu kullanılan kemik demineralizasyonlarına göre daha etkin ve 
pratik olduğu gösterilmiştir (23).
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2.3. Elektrolitik iyonizasyon

Bu metotta doku elektrolizi bir hidroklorik ve formik asit solüsyonu içinde 
yapılır. Elektrolitik ortam sağlayan bu solüsyonlarda doku içeriğindeki kalsiyum 
katot plakasına doğru hareket eder. Bu yöntem oldukça hızlı olup birkaç saat 
sürmektedir. Dokuya zarar verebilir ve dekalsifikasyondan sonra dokuların 24 
saat yıkanması gerekmektedir (4, 9, 24, 25). 

2.4. Şelatlama metodu

Bu metotda kullanılan solüsyonlar metalleri absorbe eden organik maddelerdir. 
EDTA dekalsifikasyonda en çok tercih edilen şelatlayıcı ajandır (4, 26). pH’ 
sı 3’ün altında olduğu zaman kalsiyum bağlama özelliğini kaybeder, pH 7-7.6 
arasında etkinliği artar. pH 8 ve üzerinde optimal bağlantı sağlasa da daha 
yüksek pH alkali duyarlı protein bağlantılarına zarar verebilmektedir. pH 10 iken 
hızlı reaksiyon gösterir ancak alkali pH da bazı doku komponentleri olumsuz 
etkilenir (3). Hidroksiapetit kristallerinin kalsiyumu ile bağlanarak iyonize 
olmayan bir kompleks oluşturur. İnorganik ve organik asitlerden farklı olarak 
özellikle magnezyum ve kalsiyum gibi metalik iyonları bağlar. Yavaş reaksiyon 
özelliğine sahip EDTA, kalsiyumu yaklaşık birkaç hafta da uzaklaştırabilir. Doku 
bütünlüğünün korunması için uygun olan EDTA, hızlı preparasyon için tercih 
edilmemelidir (27).  İmmunohistokimyasal analizler, PCR, elektron mikroskobi 
ve FISH için uygun bir dekalsifikasyon solüsyonudur (9).

EDTA basit sulu, tamponlu veya formalinli hazırlanabilir. EDTA 
tetrasodyum çözeltisi (% 14) alkalidir ve pH’ sı 7.4 ‘e ayarlanmalıdır. Doku 
yapısı ve morfolojisi kritik öneme sahipse, oda sıcaklığında %10 EDTA 
kullanılması tavsiye edilmektedir (28). Yoğun kortikal kemikler yaklaşık 6-8 
haftada dekalsifiye olurken, daha küçük kemik spikülleri 1 haftadan daha 
kısa sürede dekalsifiye olurlar. Formalin-EDTA ve sulu EDTA sık kullanılan 
solüsyonlardır  (9, 29). 

İnsan kafatası kemik örnekleriyle yapılan karşılaştırmalı dekalsifikasyon 
çalışmasında EDTA’ nın (%10), hidroklorik asit (% 7) ve nitrik asit (%5) 
solüsyonlarına göre 3 mm’ den kalın ve yetişkinlere ait kemiklerde doku yapısını 
koruduğu ancak daha uzun süre gerektirdiği; nitrik asitin ise EDTA’ ya göre 
daha hızlı ve yüksek kalitede sonuç verdiği gösterilmiştir (8).

EDTA Solüsyonu Hazırlanışı:

EDTA 5.5 gr
Formalin 100 ml
Distile su 900 ml
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2.5. Yüzey Dekalsifikasyonu

Dekalsifikasyon işlemi sonrası bazı durumlarda, parafin blok halen küçük 
kalsifikasyon odakları içerebilir. Bu alanlar mikrotom bıçağına dirençlidir. 
Hematoksilen boyama sonrası bu odaklar kesitlerde çatlak ve koyu mor renge 
boyalı şekilde ayırt edilebilir. Bunu önlemek için parafin blok yüzeyi %1’ lik 
hidroklorik asit solüsyonuna 1 saat ya da %10’ luk distile su ile hazırlanmış 
formik asit veya %5’ lik nitrik asite 1 saat ya da daha fazla etkin bırakılır. Parafin 
bloğun dekalsifikasyon ajanına maruz kalan 30 µm’ lik üst kısmı dekalsifiye 
olur. Blok mikrotomda kesilmeden önce yıkanmalıdır ve kurutulduktan sonra 
kesit alınır (4, 9). 

Bu tekniklerin yanı sıra mikrodalga dekalsifikasyonu kullanılan hızlı 
yöntemlerdendir (30). Doku yüzdürme banyosunda nitrik asit ve formik asitle 
yapılan, diğer rutin tekniklere göre daha hızlı ve güvenilir olan dekalsifikasyon 
yöntemleri de belirtilmiştir (5, 31). 

3. Dekalsifikasyonu Etkileyen Faktörler

Başarılı bir dekalsifikasyon için doku boyutu, tipi ve mineralizasyonun 
derecesi, uygun fiksasyon işleminin gerçekleşmesi, dekalsifikasyon 
solüsyonunun tipi, hacmi ve uygulanma süresi dikkat edilmesi gereken önemli 
parametrelerdir (9). Yaklaşık 2-6 mm kalınlığında olan dokuların uygun tespiti 
ve tespit sonrası yıkama işleminin yapılması dekalsifikasyona başlamadan önce 
gerçekleştirilmelidir. Başarısız bir fiksasyon işlemi dokunun yumuşamasını 
ve boyanma kalitesini etkilemektedir. Tespit edilmeyen doku dekalsifikasyon 
ajanına maruz bırakılmamalıdır (11).

Dekalsifikasyon ajanının konsantrasyonu, sıcaklık ve ajitasyon 
dekalsifikasyon hızını etkileyen diğer unsurlardır.  Dekalsifikasyon solüsyonunun 
konsantrasyonu artarken reaksiyon hızı da artar, ancak dokuya zarar verme 
olasılığı fazladır. Sulu asit çözeltilerine eklenen tamponlar veya alkol ile bu sorun 
çözülebilir. Dekalsifikasyon ajanının yeterli hacimde olmaması durumunda 
günlük olarak yenilenmesi gereklidir. Dekalsifikasyon ajanının seçiminde, 
deney süresi, boyama prosedürü ve mineralizasyon derecesi dikkate alınmalıdır.

Sıcaklık artışı difüzyon hızını ve kimyasal reaksiyonu artırarak 
dekalsifikasyon sürecini hızlandırır, ancak bazı durumlarda asit kaynaklı 
zararlı etkileri de artırabilir (13, 32). Kemik ve yumuşak dokular yaklaşık 60 
°C’ de kısa sürede dekalsifiye olur. Asit dekalsifikasyonu için optimal sıcaklık 
derecesi tartışmalı olsa da 18-25 °C’ nin uygun olabileceği ifade edilmiştir. 
Bazı durumlarda dekalsifikasyon işlemini yavaşlatmak için numuneler +4 
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C ye kaldırılabilir (33). Formik asit (%10), nitrik asit (%5), EDTA (%10) ve 
hidroklorik asitin (%5) 4 °C, 25 °C ve 37 °C olmak üzere farklı sıcaklıklardaki 
dekalsifikasyon yetenekleri karşılaştırıldığında; rat ve fare tibiaları için 
dekalsifikasyonun en hızlı 37 °C nitrik asit solüsyonunda, en yavaş ise 4 °C’ de 
EDTA ile olduğu bildirilmiştir (34).

Uygulanan hafif ajitasyon ve kullanılan manyetik karıştırıcılar 
dekalsifikasyonu hızlandırırken, sonikasyon yöntemi ile yapılan şiddetli 
ajitasyonlar dokunun yapısına zarar verebilir (17).

Optimum hacimde kullanılan, uygun dekalsifikasyon ajanı ile başlatılan 
dekalsifikasyon sürecinin doğru zamanda sonlandırılması preparasyon işlemini 
etkileyen önemli bir faktördür. Uygun zamanda sonlandırılmamış asit 
çözeltileri ile yapılan dekalsifikasyon işlemi, asite olan maruziyeti arttırır ve 
doku aşırı dekalsifiye olarak yapısal hasara uğrar. Bu durumda sitoplazmik ve 
nüklear detayları incelemek zorlaşır (35). Solüsyon içerisindeki numunenin dış 
yüzeyi daha fazla asit maruziyetinden diğer bölümlere göre farklı boyanma 
özelliği gösterebilir ve çekirdek boyanması gerçekleşmeyebilir. Formik asit, 
nitrik asit ve hidroklorik asit kullanılan prosedürlerde dekalsifikasyonu 
sonlandırmadan önce dokuda günlük kontroller önerilir. EDTA ajanında 
haftalık kontroller yeterlidir. 

Dekalsifikasyon işleminin sonlandırılmasında, X-ray ile numune 
radyografisinin yanı sıra asit ve EDTA solüsyonları için kimyasal metotlar 
kullanılır (35). Bir diğer yöntem olan iğneleme, bükme, sıkma ve dilimleme gibi 
fiziksel ve mekanik testler dokulara zarar vererek yapısal değişimlere, artefakt 
oluşumuna ve yanlış değerlendirmelere neden olabilir (36). Küçük kalsiyum 
birikimleri bu aşamada gözden kaçabilir. Asit dekalsifikasyon ajanlarına 
uygulanan kimyasal testler ile kemikten salınan kalsiyum varlığı tespit edilir. 
Amonyum oksalat çözeltisi, nötralize amonyum hidroksit ile son dekalsifikasyon 
solüsyonuna eklenip karıştırılır ve beklenir.  Eğer kalsiyum varsa, kalsiyum 
oksalat çözeltisi oluşur ve solüsyon bulanıklaşarak dekalsifikasyonun 
tamamlanmadığı anlaşılır. Çökelti oluşmaması durumu ise tam dekalsifikasyonu 
göstermektedir (16, 27).  Büyük numuneler için ayrıca tartım metodu da 
kullanılabilir. Dekalsifikasyon işlemi tamamlandığında, doku örnekleri 
yıkanarak kullanılan ajanların dokudan uzaklaştırılması gerekmektedir (15).

4. Sonuç

Dekalsifikasyon işlemi histopatolojik analizlerde oldukça önemli bir teknik olup, 
preparasyon protokolleri laboratuvarlara göre farklılık göstermektedir. Takip 
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edilecek dokunun tipi ve adli vaka raporları gibi prosedür aciliyetinin önemli 
olduğu durumlar bu yöntemlerin belirlenmesinde önemli detaylardır. Uygulanan 
farklı yöntemlerin her birinin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Tüm 
bunlar araştırmacı tarafından göz önünde bulundurulmalı, teorik bilgiler ve 
pratik uygulamaların ışığında kaliteli bir dekalsifikasyon gerçekleştirmek 
için yöntemler arasında en uygun olan protokol seçilmelidir. Seçim sırasında 
dekalsifikasyon ajanının yapısal morfolojiye olan etkisi, yanlış değerlendirme 
ve yorumların önüne geçebilmek için göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni 
araştırmalarla birlikte, dekalsifikasyon ajanları modifiye edilmeli, farklı hayvan 
ve insan materyallerinde yeni protokoller kullanılarak, karşılaştırmalı histolojik 
analizlerle doku üzerindeki etkilerinin doğrulanması gerekmektedir.
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1.  Giriş

Günümüzde dövme uygulaması tüm dünyada oldukça yaygın hale 
gelmiştir. Dövme; renklendirici ve yardımcı maddelerden oluşan 
ürünlerin deride kalıcı bir iz veya görsel bir tasarım oluşturmak için 

deri içine enjeksiyonu ile yapılan uygulamadır (1). Dövmeler, elektrikli dövme 
makinesinde bulunan iğne ile dermise dövme mürekkebinin penetrasyonu ile 
oluşturulan kalıcı bir vücut süsleme şeklidir. Dövmenin yapılması sürecinde 
iğne cilde hasar vererek kan damarlarının etrafında kan pıhtılarının oluşmasına 
neden olmaktadır (2). Potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların vücutta kronik 
maruziyetine yol açan invaziv bir prosedürdür. Modern dövmeler dövme 
makinesiyle, pigmenti cilde kontrollü miktarlarda ve desenlerde aşılayan 
mekanize bir iğne kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Pigment daha sonra bu 
iğneyle epidermis ve dermiste dağıtılmaktadır (3). Kalıcı dövme, geçici dövme 
(kına tipi), kalıcı makyaj ve yapıştırma tipi olmak üzere dört çeşit dövme 
mevcuttur. Bu bölümde, kalıcı dövmeler ve içerikleri hakkında bilgi verilecektir.

Dövme mürekkepleri birçok bileşen içerir. Dövme mürekkeplerindeki 
pigmentler, dövme uygulaması için özel olarak üretilmemiştir. Bu bileşenler 
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polisiklik aromatik hidrokarbonları (PAH’lar), ağır metalleri ve istemeden 
mürekkeple eklenen veya ciltte bölünme, metabolizma ve fotodekompozisyon 
gibi farklı süreçlerle üretilen birincil aromatik aminleri (PAA’lar) içerir (4).

Titanyum, baryum, alüminyum ve bakır genellikle dövmelerde 
renklendirici olarak kullanılır; metalik olmayan renklendiricilerin kullanıldığı 
pigment mürekkeplarda eser miktarda antimon, arsenik, kadmiyum, krom, 
kobalt, kurşun ve nikel bulunabilir (5). İstenilen rengi, şeffaflığı veya floresansı 
elde etmek için bazı nano boyutlu metal oksitler (alüminyum oksit, titanyum 
oksit) de kullanılabilir. Kırmızı mürekkeplerin ortak bileşenleri civa ve 
kadmiyumdur. Sarı mürekkepler genellikle kurşun, kadmiyum ve çinko içerir. 
Turuncu mürekkepler genellikle kadmiyum içerir. Yeşil mürekkeplerin ortak 
bileşenleri kurşun, krom ve bakırdır ve beyaz olanlarda ise genellikle kurşun, 
çinko ve baryum bulunur (6).

Kullanılan renklendiricilerin %80’inden fazlası organik ve %60’ından 
fazlası, bazıları kanserojen aromatik aminler açığa çıkarabilen nitrojen 
pigmentleridir. Güneşe / ultraviyole radyasyona veya lazer ışınlarına maruz 
kaldığında bu pigmentler ciltte dönüşür ve aromatik aminler oluşabilir. 
Genellikle güneşe maruz kalma ile şiddetlenen ve öngörülemeyen bu 
reaksiyonlar, bazen altta yatan bağışıklık patolojileriyle ilgili olarak uzun süre 
sonra (on yıl) sonra ortaya çıkabilir. Oluşan bu türevlerin etki gözlenmeyen 
düzeyi (DNEL) (insanların maruz kalmaması gereken bir maddeye maruz 
kalma seviyesi) ve ayrıca dövme mürekkeplerinde kullanılan bileşenlerin, 
özellikle renklendiricilerin fototoksisite, absorpsiyon seviyeleri, dağılımı, 
metabolizması ve atılımı dahil olmak üzere günümüze kadar toplanmış verilerin 
risk değerlendirmesinde boşluklar vardır (7).

2.  Dövmenin Tarihçesi

Dövme yapma geleneği hayli eskidir. İlk dövmenin ne zaman ve nerede 
yapıldığına dair net bir bilgi olmasa da, ilk, Fransa, Portekiz ve İskandinavya’daki 
çeşitli mağaralarda dövme kullanıldığına dair izler bulunmuştur. Fransa’da, 
Chatelperron’daki “Grotte des Fees (Peri Mağarası)”nda bulunan çeşitli aletler 
ile siyah ve kırmızı pigment izleri dövmeye ilişkin ilk kanıtlar olarak kabul 
edilir. MÖ 3250 yıllarında yaşadığı sanılan bir buz adamın eklem ve akapunktur 
noktalarında dövmelere rastlanmış olması, o dönemlerde dövmenin tedavi 
amaçlı kullanıdığını düşündürtmüştür (8).

Dövme, yüzyıllardır, çeşitli anlamları içererek hemen hemen her millet 
tarafından kullanılmıştır; kimi toplumlarda soyluluk göstergesi iken daha 
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yaygın olarak kölelik, cezalandırma, askeri amaçları belirtmek için yapılmıştır. 
Eski Mısır’da bitki yaprakları kullanılırken, Danimarkalılar, İskandinav ve 
Saksonlar çivit otunu kalıcı vücut mürekkebi şeklinde kullanarak aile armalı 
çeşitli dövmeler yaptırmıştır.

Dövme bazı çağlarda yasaklanarak, bazı çağlarda alt kesimi, bazı 
dönemlerde bir ülkede mafyayı, diğer bir ülkede milliyetçiliği, yurtseverliği 
simgeleyerek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde ise daha yaygın olarak 
bireyselciliği temsil etmektedir.

3.  Dövme Mürekkeplerinin İçerikleri

Dövme mürekkepleri, içlerinde yüzden fazla bileşik içeren süspansiyonlardır. 
Kullanılan maddeler üreticiye göre değişmektedir. Bu mürekkeplerinin ana 
bileşenleri pigmentler, yardımcı maddeler ve bu maddelerin dağılımını sağlayan 
su, reçine, alkol ve gliserin gibi maddelerdir. Dövme mürekkeplerindeki 
yardımcı maddeler, mürekkeplerin daha iyi dağılmasını ve stabilizasyonunu 
sağlayan yüzey aktif maddeler ve polimerlerdir (9).

Pigmentler, çapları oldukça küçük olarak sentezlenen kimyasal maddelerdir. 
Dövme pigmentleri yanlış da olsa genellikle dövme mürekkebi olarak ifade 
edilir. Deride dövmenin kalıcılığı, erimeyen pigmentler kullanılarak sağlanır. 
Pigmentler genellikle mürekkep üreticilerine toz olarak satılmaktadır. Ancak, bu 
pigmentler, sadece dövme için üretilmemektedir (9).

Kalıcı dövme uygulamasında kullanılan mürekkepler; inorganik ve 
organik sentetik mürekkepler olmak üzere iki gruba ayrılır. İnorganik mürekkep 
türlerinin doğal oluşan minerallerden elde edilmesi bir avantaj iken organik 
sentetik mürekkepler ise daha geniş renk aralığında, daha parlak ve bazıları 
lazer ile kaldırılabilme özelliğine sahiptir (10).

Dövme mürekkepleri, genel olarak azo ve polisiklik pigmentlerden 
oluşmaktadır (11). Modern dövme mürekkepleri çoğunlukla organik pigmentler 
içermekle birlikte kromofor, gölgeleme sağlayan katkı maddeleri veya 
kontaminant olarak ağır metaller içermektedir. İnorganik pigmentler ise metal 
oksitlerden ve inorganik tuzlardan oluşmaktadır (12). Bunlar doğada sıklıkla 
bulunan minerallerdir. Ana inorganik pigmentler titanyum dioksit, baryum 
sülfat ve demir oksitlerdir. Titanyum dioksit ve baryum sülfat beyaz renkler 
için veya daha koyu tonları aydınlatmak için kullanılmaktadır. Demir oksitler 
kırmızı, kahverengi ve siyah renkleri elde etmek için kullanılmakta ve genellikle 
cildin gölgesine benzer renkler için tercih edilmektedir. Bu pigmentler sulu 
çözeltilerde çözünmez ve deride çöker (13).
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Ticari mürekkeplerin analizinde titanyum, baryum, alüminyum ve bakırın 
ağırlıkla renklendirici olarak kullanıldığı, antimon, arsenik, kadmiyum, krom, 
kobalt, kurşun ve nikelin kontaminant olma eğiliminde olduğu görülmüştür (5). 
Siyah ve renkli mürekkepler, kimyasal bileşimlerinde büyük farklılıklar gösterir. 
Farklı metaller de genellikle ya pigmentin bir parçası (örneğin titanyum, baryum, 
alüminyum ve bakır) veya kirletici maddeler (örneğin arsenik, kadmiyum, krom, 
kobalt, kurşun veya nikel) olarak bulunur (14).

Katkı maddeleri, yüzey aktif bileşikler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar 
(PAH) (%43), primer aromatik aminler (PAA) (%14), ağır metaller (% 9) 
nanopartiküller ve polimerler ve organik pigmentlerden (%6) oluşmaktadır (9, 15). 

3.1.  Dövme Mürekkeplerinin Renklerine Göre İçerikleri 

Dövme mürekkeplerini; siyah, beyaz ve çeşitli renkler olarak gruplandırabilir. 
Organik pigmentler geniş bir spektrumda renk verirler.

3.1.1. Siyah pigmentler

Geçmişte dövmelerin yapısında çoğunlukla inorganik tuzlar ve metal oksitler 
kullanılmıştır. Siyah mürekkep genellikle demir (II) oksit (FeO) veya karbon 
siyahı içerir (14). Siyah demir oksitlerin yerini koyu rengi nedeniyle karbon 
siyahı almıştır.  Karbon siyahı (Pigment Siyahı 6/7) gibi doğal kökenli 
pigmentler içerir. Bu pigment esas olarak elementel karbondan (>%97) oluşur. 
Tüketici Güvenliği Bilim Komitesi, kendi bilimsel görüşlerine göre, bu nano 
yapılı formdaki karbon siyahı pigmentin, tüketici ürünlerinde %10’a kadar 
olan konsantrasyonlarda güvenli olarak kabul edilebileceği sonucuna varmıştır 
(16). Çoğu siyah pigment genellikle hidrokarbonların kusurlu bir şekilde 
yakılmasıyla üretilir ve inorganik karbon parçacıkları hidrokarbon molekülleri 
(PAH) içerir (4). Baumer, dövme işlemi sırasında deriye enjekte edilen siyah 
dövme mürekkeplerinde yüksek miktarda PAH ve ftalat gibi diğer tehlikeli 
maddeler tespit etmişlerdir (17).

Uygun bir ekstraksiyon yönteminin oluşturulmasından sonra, dövmeli 
deri örneğinin analizinde, dövmeden yıllar sonra bile deride yüksek miktarda 
karbon siyahı ve PAH ortaya çıkarmıştır. Dövmeli bireylerin bölgesel 
lenf düğümleriincelendiğinde karbon siyahı ve PAH’ların ölçülebildiği 
gözlenmiştir (17).

PAH’ lar iki ya da daha fazla benzen halkasına sahip hidrofobik karakterli, 
yüksek oranda lipofilik özelliğe sahip organik bileşiklerdir. Yapısında dörtten 
az benzen halkası bulunduran PAH’lar hafif PAH, dört ve daha fazla benzen 
halkası bulunduran PAH’lar ise ağır PAH olarak tanımlanır. PAH’ların 
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molekül ağırlıkları arttıkça sudaki çözünürlükleri azalmaktadır. Ancak toksik 
ve kanserojenik özellikleri artmaktadır. Kirletici olarak kabul edilen PAH’lar: 
Antrasen (An), Asenaften (Ane), Asenaftelen (Anp), Benzo[a]antrasen (BaA), 
Benzo[b]floranten (BbF), Benzo[k]floranten (BkF), Benzo[g,h,i]perilen 
(BghiPy), Benzo[a]piren (BaP), Dibenzo[a,h]antrasen (DahA), Fenantren 
(Phe) , Floranten (Flu), Floren (Flr), İndeno[1,2,3-cd]piren(IcdP), Krisen (Chr), 
Naftalin (Np), Piren (Py)’dir (18,19).

3.1.2. Beyaz pigmentler 

Ana inorganik pigmentler titanyum dioksit (TiO2), baryum sülfat (BaSO4), 
beyaz renk veya daha koyu tonları aydınlatmak için kullanılmaktadır. TiO2, 
genellikle beyaz mürekkeplerde uygulanan ve diğer dövme pigmentlerinin renk 
gücünü değiştirmek için uygulanan etkili bir opaklaştırıcıdır (20). Ayrıca beyaz 
pigmentlerin içinde çinko oksite (ZnO) de rastlanmaktadır.

Doğal olarak meydana gelen TiO2; titania olarakta bilinmekte, doğada 
saf olarak bulunmamakta ve demir titanyum dioksit (Fe3TiO3) cevherlerinden 
üretilmektedir. Beyaz toz formunda bulunan TiO2 ürünün teknolojik özelliklerini 
geliştirmek için küçük miktarlarda alüminyum ve/veya silika ile kaplanabilen 
saf TiO2 içerebilmektedir. En yaygın kullanılan beyaz pigment olan TiO2 çok 
beyaz olup, çok yüksek bir refraktif indekse (n=2,4) sahiptir. Sahip olduğu 
yüksek refraktif indeks ve parlak beyazlıktan dolayı, pigmentler için etkili bir 
opaklaştırıcı olmaktadır. TiO2’ in önemli bir diğer avantajı da; UV ışık altında 
renginin solmamasıdır (21).

BaSO4 bileşiği, beyaz kristal, renksizdir ve suda çözünmeyen katı bir 
bileşiktir. Barit halinde bulunur. Dekoratif mürekkeplarda daha pürüssüz yüzey 
ve aşınma direnci için kullanılmaktadır.

ZnO suda çözünmeyen katı bir bileşik olup kauçuk, plastik, seramik, cam, 
çimento, yağlayıcı, mürekkep, merhem, yapıştırıcı, sızdırmazlık maddesi ve 
pigment olarak kullanılır. 

3.1.3. Renkli pigmentler

Renklendiriciler, dövme mürekkeplerinde ana bileşen olarak ağırlıkça %60, 
katkı maddeleri ise genellikle ağırlıkça %5’ten daha düşük konsantrasyonlarda 
yer alır. Mürekkepler ayrıca yabancı maddeler de içerebilir. Şu anda, dövme 
pazarı, küresel renklendirici üretiminin yalnızca marjinal bir kısmını temsil 
ettiğinden, dövme mürekkeplerinde kullanılan pigmentler, bu amaçlar için özel 
olarak üretilmemektedir. Ancak, vücut için uygun olmayan, saflığın aranmadığı 
kimyasaların kullanıldığı dövme boyaları üretilmesi ile sorun olarak ortaya 
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çıkmaktadır. Deri içi enjeksiyonları ve insan vücudunda uzun süreli kalıcılıkları 
dikkate alınarak bir risk değerlendirme prosedüründen geçmemeleri ciddi 
sorunlara neden olabilmektedir (7).

Dövme mürekkeplerinin çoğu azo veya polisiklik bileşiklerdir. (12). 
Renkli dövme mürekkeplerinin %80’inden fazlası endüstriyel organik 
pigmentler içermektedir (7). Organik pigmentler ile çok farklı renklere 
ulaşmak mümkündür. Bu pigmentler yüksek verim ve güçlü bir ışık emilimi 
sağlar. Deride parlak ve güzel renkler verir. Polisiklik pigmentler genellikle 
yoğunlaştırılmış aromatik veya heterosiklik halkadır. Azo pigmentleri, hala 
yaygın olarak kullanılmakta olup heterosiklik pigmentlere örnek olarak 
ftalosiyanin ve kinakridon verilebilir (9).

Azo pigmentlerinin sentezi karmaşık kimyasallar gerektirir. Sentez 
sırasında oluşan PAA’lar en önemli kirleticilerdir. Azo pigmentlerinin yerine 
renklendirici maddeler olarak farklı kimyasallar ortaya çıkmıştır. Bunlar perinon 
(P.O.43), antrakinonlar (örn., P.R.177), perilenler (örn., P.R.179) ve rodaminler 
(örn. Rodamin B) olarak belirtilmiştir. Kompakt polisiklik yapıları nedeniyle 
P.O.43 ve P.R.179 spesifik olmayan ayrışma ürünlerine yol açarken, P.R.177, 
1-amino-9,10-antrasendion oluşumu ile kolayca tanımlanabilmektedir. Benzen, 
bu polisiklik organik pigmentlerden yüksek sıcaklıklarda oluşan tek bilinen 
piroliz ürünü kanserojendir (22).

Günümüzde inorganik pigmentler kalıcı makyaj uygulamalarında farklı 
tonlar elde edilmek için tercih edilmektedir. Dövmelerdeki ana renklerin 
bileşenleri metallerdir. Ayrıca organik pigmentler ve metaller (Alüminyum, 
kalsiyum, kadmiyum vb.) genellikle renklerin farklı tonlarını, parlaklığını veya 
renk açma için kullanılmaktadır (23).

Genellikle titanyum, baryum, alüminyum ve bakır renklendirici 
olarak kullanılmaktadır. Metal içermeyen renklendirici mürekkeplerin ise 
eser miktarda antimon, arsenik, kadmiyum, krom, kobalt, kurşun ve nikel 
içerebildiği bildirilmektedir (7). Nano ölçekte bazı metal oksitler (alüminyum 
oksit, titanyum oksit) de istenen renge, saydamlığa veya fluoresansa ulaşmak 
için kullanılmaktadır. 

Çoğu renkli inorganik pigmentler, sarı (FeO(OH)), kırmızı (Fe2O3) ve 
siyah (Fe3O4) renklerde demir oksitlerle oluşturulur. Demir cevheri genellikle 
nikel gibi ağır metaller içerdiğinden, bunlar demir oksit pigmentlerinin ortak 
safsızlıklarını gösterir (9). Arl ve diğerlerinin yaptığı çalışmada değerlendirilen 
tüm mürekkeplerde Na konsantrasyonları yüksek bulunmuştur (15). Farklı 
renkte mürekkeplerin içerikleri Tablo 1’de verilmiştir.
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3.1.3.1. Kırmızı mürekkep içeriği

Kırmızı rengin yaygın bileşenleri civa ve kadmiyumdur (24). İnorganik 
pigment olarak Mn ve HgS bulunur (9, 12). Arl ve diğerleri, farklı renkte dövme 
mürekkepleri ile yaptıkları çalışmada, özellikle kırmızı renkli mürekkepte 
Al ve Ca konsantrasyonlarını yüksek bulmuşlardır (15). Ayrıca Co, dikromat 
bileşikleri de kırmızı renk oluşturmak için kullanılmaktadır (23). Kırmızı dövme 
mürekkepleri azo pigmentleri içerdiği de bilinmektedir (14).

Kırmızı pigmentli demir oksit sentetik ürünlerden en önemlisi sayılabilecek 
olan kırmızı demir oksit, dört yöntem ile elde edilebilmektedir. Bu yöntemlerin 
ilk üçü kalsinasyon prensibine göre yapılan yöntemler olurken, diğeri de 
kimyasal çözündürme yöntemi olarak değerlendirilebilmektedir. Bu yöntemler 
aracılığıyla da açık renkten koyu renge kadar fark etmeksizin farklı tonlarda 
kırmızı pigmentler üretilebilmektedir (25).

3.1.3.2. Sarı renkli mürekkep içeriği

Sarı renkli mürekkepler genellikle kurşun, kadmiyum ve çinko içermektedir 
(24). Temel olarak dikromat, kobalt, kadmiyum ve civa tuzları sarı renk için 
baz olarak kabul edilir. Ayrıca organik pigmentler ve metaller (Alüminyum, 
kalsiyum, kadmiyum vb.) genellikle renklerin farklı tonlarını, parlaklığını veya 
renk açma için kullanılmaktadır (23). Organik pigmentler, bir nitrojen grubu 
içeren azo pigmentlerini içerirler.

Sarı pigmentli demir oksitleri oluşturmak için üç yöntem kullanılabilmektedir. 
Bunlardan ikisi, üretim sırasında demir oksit tuzlarında çözülme sonucunda elde 
edilenlerdir. Diğeri ise renk değişimidir. Renk değişimi, tanelerin büyüklüğüne 
ve bu tanelerin reaksiyon zamanlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu 
nedenle de uzun bir reaksiyon süresi olan ve büyük tanelerden meydana gelen 
pigmentin rengi turuncu olurken, kısa reaksiyon süresi olan ve küçük tanelerden 
oluşan pigmentler sarı ve tonlarını vermektedir (25).

3.1.3.3. Yeşil renkli mürekkep içeriği

Yeşil renkli mürekkeplerin genel bileşenleri kurşun, krom ve bakırdır (24). 
Temel olarak dikromat, kobalt, kadmiyum, krom ve civa tuzları yeşil renkli 
dövme mürekkeplerinde bulunur (9, 23). Bauera ve diğerleri, iki yeşil dövme 
mürekkebinde analiz gerçekleştirdiler (26). Sarı bileşen söz konusu olduğunda, 
PY74 ve PY14, bir monoazo- ve bir diazo- bileşikleri referans numune 
olarak kullanılmıştır. Her iki mürekkep de pigment olarak PG36’nın varlığını 
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bildirmiştir ve karşılaştırmalı analiz için, bakır içeren ftalosiyaninler PG36 ve 
PG7’nin şu ana kadar dövme mürekkeplerinde bulunan tek yeşil renkli organik 
pigmentler olduğu için kullanılmıştır. Birincisi bir heksabromo dekakloro bakır 
ftalosiyanindir, ikincisi bir heksadekakloro bakır ftalosiyanindir. PG36’ nın 
kullanımı kısıtlanmamıştır, ancak PG7, Almanya’daki kozmetik yönetmeliğinde 
dövme mürekkeplerinde yasak pigmentler arasında listelenmiştir (26). Özetle; 
yeşil mürekkep krom(III) oksit (Cr2O3) ftalosiyaninler genellikle yeşilin farklı 
tonlarında bulunur denilebilir (14).

Arl ve diğerleri, yaptıkları çalışmada ise, yeşil dövme mürekkeplerinde 
yüksek düzeyde Cu, Ti, Al, Na ve Si içerirdiğini tespit etmişlerdir (15).

3.1.3.4. Mavi ve menekşe renkli mürekkep içeriği

Mavi renkli dövme mürekkebinin içeriği (CoAl2O4) olarak da bilinen kadmiyum 
selenide (CdSe) dayanmaktadır. Ftalosiyaninlerin genellikle mavinin farklı 
tonlarında bulunduğu gözlenmiştir (9, 14).

Menekşe renginde inorganik pigmentlerden Mn bulunduğu bildirilmiştir 
(12).

Tablo 1. Farklı Dövme Mürekkeplarının Içerik Örnekleri (10, 27, 28).

Dövme 
mürekkepleri

Pigmetler

Siyah Karbon, demir oksit, logwood extraktı, Hint kınası, manyetit

Kırmızı

Kadmiyum kırmızısı, demir oksit, demir sülfat, hematit, cıva 
sülfür, kadmiyum selenit, sienna, naftol, azo pigmentleri (pigment 
kırmızısı 210,170,112,122), kinakridonlar (Mor 19, kırmızı 122), 
kuinosiridon, diketop, antrakuin, antrokinon, hematit, civasülfür

Yeşil
Krom oksit, kurşun kromat, ferrosiyanür ve ferro-ferrik siyanür, 
kurkumin yeşili, ftalosiyanin mürekkepları, fitosiyanin, bakır

Mavi
Azur mavisi, kobalt ftalosiyanin, kobalt mavisi, kobalt alüminat, 
ferrik ferrosiyanür, indigoit, fitosiyanin, bakır, kobalt II alüminat

Mor
Manganez amonyum pirofosfat, çeşitli alüminyum tuzları, 
pigment menekşe 19, indigoit, dioksazin, ksanten, kuinakridon, 
dioksazin

Sarı
Kadmiyum sülfür, hardal sarısı, kurkumin sarısı, azo 
mürekkepları, limonit, antrakinon, kuinofitalon, demir ve çinko

Turuncu Azo mürekkepları, bakır, diketopirolopirol, benzimidazol
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4.  Dövme ve Sağlık

Dövme uygulamalarında her cm² alanına yaklaşık olarak 1 mg mürekkep 
enjekte edilmektedir (5). Engel ve diğerleri, domuzlarda Red 22 azo pigmenti 
kullanarak yaptıkları in vivo çalışmada dövmeli derideki ortalama pigment 
miktarını 2,53 mg/cm2 olarak hesaplamıştır. Çalışmada cm2’ye düşen miktarın 
dövme mürekkebinde bulunan pigmentin ağırlık/hacim miktarı ile ilişkili olduğu 
vurgulanmıştır (29). Bu nedenle dövmeli ciltte ve bölgesel lenf düğümlerinde 
metal içeren mürekkepler dövmeden yıllar sonra bile tespit edilebilir. Bu durum 
mürekkeplerdeki tüm kimyasallar ve birçok renkli dövmede bulunan azo veya 
polisiklik bileşikler için de beklenebilir (5).

Farklı dövme mürekkeplerine maruz kalan insan fibroblastlarında hücresel 
canlılık ve protein sentezi üzerine yapılan bir in vitro çalışma, yaygın olarak 
kullanılan siyah mürekkeb Strong Black’in toksik etkisinin olmadığını, ancak 
kırmızı mürekkep Biolip 27 ‘nin canlılığı önemli ölçüde azalttığını ve prokollajen 
ekspresyonunu azalttığını bildirmiştir (30). Başka bir çalışmada 19 farklı siyah 
dövme mürekkebi test edilmiş ve hem kimyasal yapılarında hem de in vitro insan 
keratinositlerinin mitokondriyal aktivitesini azaltma potansiyelinde önemli 
değişkenlik bulunmuştur (31). Yaygın olarak kullanılan dövme mürekkeplerinin 
kimyasal değişkenliği ve karmaşıklığının yanı sıra, dövmenin patofizyolojik 
etkilerini anlamak için başka bir zorluk, dövmenin farmakolojisinin, dövme 
kaynaklı yan etkiler bağlamı dışında, insanlarda in vivo olarak hiçbir zaman 
kapsamlı bir şekilde çalışılmamış olmasından kaynaklanmaktadır (14).

Dövme sonrasında ortaya çıkan en yaygın cilt reaksiyonları cildin dövme 
iğnesi aracılığıyla travmaya bağlı geçici bir akut inflamatuvar reaksiyonu, 
yüzeysel ve derin lokal enfeksiyonlar, sistemik enfeksiyonlar, alerjik kontakt 
dermatit, fotodermatit, granülomatöz ve likenoid reaksiyonlar, ve dövmeli 
bölgede lokalize cilt hastalıkları (egzama, sedef hastalığı, liken ve morfea) 
olduğu bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar, dövmenin yapılışından itibaren başlayan 
farklı semptomlara neden olabilmektedir. Bu inflamatuvar cilt reaksiyonlarının 
yanı sıra psödolenfomatöz reaksiyonlar ve psödoepitelyomatöz hiperplazi gibi 
kutanöz olguların gelişme olasılığı da bulunmaktadır. Neoplastik lenfoma, 
yassı epitel hücreli karsinom ve keratoakantom ise nadir görülen olumsuzluklar 
arasındadır (32). Akut lokal inflamasyon dövme yapıldıktan sonra en sık görülen 
komplikasyondur. Akut inflamasyon (spongiotik dermatit), kullanılan mürekkep, 
seyreltici, katkı maddeleri ve kullanılan cihazlardan kaynaklanmaktadır. Bu 
reaksiyonlar lenfositler, makrofajlar, eozinofiller ve plazma hücrelerinin bu 
bölgeye toplanmasıyla oluşturur. Klinik görünüm, veziküler dermatit olarak 
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tanımlanan, etkilenen bölgenin eritem ve ödemi şeklindedir. Daha kronik bir 
inflamatuvar dermatit prurigo nodularise dönüşebilmektedir (27).

Azo pigmentleri içeren kırmızı ve sarı dövmelerde ortaya çıkan 
alerjik reaksiyonların, güneş ışığına maruz kalma ve lazer ışınlamasına 
yönelik kanserojen primer aromatik aminlerin (PAA) salınması sonucunda 
oluştuğu bildirilmiştir. Bu durum, azo pigmentlerin kullanımında olumsuz 
bir etki yaratmıştır (22). Azo pigmentleri uzun süre UV radyasyonuna maruz 
kaldıklarında kimyasal olarak kararsız hale gelir ve bu da mürekkebin 
parçalanmasına, bozulmasına ve dağılmasına neden olur. Bu gibi durumlarda 
güneşe maruz kalma ve güneş yanığı, inflamatuar reaksiyon geliştirme riskini 
önemli ölçüde artırır. Ruiz –Villaverde ve diğerleri, sundukları rapordaki üç 
vakada, dövme mürekkeplerinin tam kimyasal bileşimini belirlemenin mümkün 
olmadığını belirtmişlerdir (33). 

Organik azo mürekkepların indirgeyici bölünmesinin bir sonucu olarak 
deri içinde PAA’lar oluşabilir. Çevre koruma kuruluşları tarafından oldukça 
kanserojen oldukları bildirilmektedir (4). Dövme mürekkeplerinin renklerine 
göre insan sağlığı üzerindeki etkileri Tablo 2’ de verilmiştir.

4.1.  Siyah pigment içeriklerinin insan sağlığına etkisi

Karbon siyahı: Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından karbon 
siyahının insanlar için muhtemel kanserojenler (grup 2B) içinde yer aldığı 
belirtilmişt (34). Bu değerlendirme, partikül inhalasyonuna bağlı olarak artan 
akciğer kanseri oluşumuna veya artan cilt insidansına dayanmaktadır. 

PAH’ lar: Siyah dövmelerde karbonla birlikte sıklıkla kullanılmaktadır.  
PAH’lara ait bazı in vitro çalışmalarda, ultraviyole radyasyonun emilmesi reaktif 
oksijen türlerinin salınmasına neden olduğundan karsinogenez ve mutagenez ile 
ilişkilendirilmiştir (35). Hayvan çalışmaları ve epidemiyolojik çalışmalar, PAH 
maruziyetini çeşitli organlarda (akciğer, deri ve mesane kanseri, nöral tüp defektleri) 
çoklu rahatsızlıklar ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu durum sıklıkla PAH 
metabolitlerinin mutajenik özelliklerine bağlanmıştır. PAH’lar ayrıca lenfositlerin 
fonksiyonel aktivasyonunu bozan ve makrofaj farklılaşmasını önleyen güçlü 
immünotoksik ajanlardır. Hayvanlar ve insanlar üzerindeki deneysel çalışmalarda, 
dizel egzoz bileşenlerinin özellikle fenantren ile PAH kaynaklı mekanizmalar 
yoluyla alerjik antikor (IgE) üretimini arttırdığı gösterilmiştir. Dolayısıyla siyah 
dövme mürekkeplerinin üretim süreci nedeniyle dizel egzoz bileşenleri ile siyah 
dövme mürekkeplerinin benzer PAH’lar içerdiği belirtilmiştir (36). 

Genel olarak insanlarda görülen kanser türlerinin, PAH bileşiklerinin 
DNA’ya bağlanmasıyla ortaya çıktığı düşünülmektedir. PAH bileşiklerinin 
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insanlar üzerinde tümör başlatıcı ve geliştirici özelliklerinin de bulunduğu 
bildirilmiştir. BaP bileşiği, mutajenik ve kanserojenik özelliklerinden dolayı 
hayvan çalışmalarında yaygın kullanılmaktadır. PAH sınırı, Avrupa Birliği 
tarafından dövme mürekkebi için 0.5 μg g-1 dir ancak yapılan dövme analizlerinde 
201 μg g-1 PAH bulunduğu belirtilmiştir (31).

4.2.  Beyaz pigment içeriklerinin insan sağlığına etkisi

TiO2: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından insanlar için 
inhalasyon yolu ile alındığında kanserojen olabilir (2B kategorisinde) olarak 
değerlendirilmiştir. EFSA’ nın raporuna göre E 171, genel olarak mikro 
boyutta TiO2 parçacıkları ile beraber %3.2 den daha az miktarda nanoparçacık 
içermektedir (37, 38). Konsantrasyon, partiküllerin artık akciğerlerden yeterince 
temizlenemeyeceği bir seviyeye ulaştığında, kanserojen mekanizmanın aşırı 
yük etkisi ile başladığı düşünülmektedir. Bu nedenle bu etkinin deri gibi diğer 
organlarda meydana gelmesi olası değildir (9).

BaSO4: BaSO4 ın suda çözünmemesi nedeni ile yutma güçlüğü olan 
hastalara BaSO4 süspansiyonu verilerek mide ve bağırsaklar için radyolojik 
çekim yapılır (39).

ZnO: Zorunlu elementlerden olan çinko pekçok merhemin bileşiminde 
kullanılmaktadır. Özellikle dış ortamla arada koruyucu nemli bir bariyer 
oluşturarak ciltte pişik ve tahrişi önlemeye yardımcı olarak kullanılır. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, kozmetik yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağında, ZnO nihai kullanıcının 
akciğerlerinin inhalasyon yoluyla maruziyetine yol açabilecek uygulamalarda 
kullanılmamalıdır maddesi yer almaktadır (40).

4.3.  Renkli pigment içeriklerinin insan sağlığına etkisi

Titanyum, baryum, alüminyum ve bakır genellikle dövmelerde renklendirici 
olarak kullanılır. Ancak; ametal renklendiricilerin kullanıldığı mürekkeplerde 
eser miktarda antimon, arsenik, kadmiyum, krom, kobalt, kurşun ve nikel 
bulunabilmesi daha tehlikelidir. İstenilen renge, şeffaflığa veya floresansa ulaşmak 
için nano ölçekli boyuttaki bazı metal oksitler (alüminyum oksit, titanyum 
oksit) de kullanılır. Mürekkeplerin metal ve metal nanoparçacık toksisitesi 
tesadüfen gözlemlenen bir sorundur ve ürünlerdeki pigmentler hakkında bilgi 
genellikle ticari sırdır. Bocca ve diğerleri, yayımladıkları makalede, dövme 
mürekkeplerinin deri döküntülerine, enfeksiyona ve iltihaba neden olduğunu, 
ancak daha da önemlisi, pigmentlerin ister deri ister lenf düğümlerinde ömür 
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boyu kalmasıyla uzun vadeli riskler hakkında cevaplanmamış bazı soruların 
bulunduğunu belirtmişlerdir (41).

Hemen hemen tüm renkli pigmentlerin içersinde bulunan demire karşı 
deride duyarlılık çok az bildirilmiş olmasına rağmen demirin oksit formlarının; 
ferrous ve ferrik asit, deri duyarllığı yapmakta olduğu tespit edilmiştir. Bu 
duyarlılık demirin kendisine karşı yada nikel ve kobalt duyarlılığında çapraz 
reaksiyon ile ortaya çıkabilmektedir (42). 

Ağır metaller, yani kadmiyum, kurşun, civa, antimon, berilyum ve arsenik 
kanser, nörodejeneratif hastalıklar, kardiyovasküler, gastrointestinal, akciğer, 
böbrek, karaciğer, endokrin ve kemik hastalıklarında etken olabilmektedir. Civa, 
kobalt sülfat, diğer çözünür kobalt tuzları ve karbon siyahı Grup 2B’ dedir, bu 
da insanlarda kansere 

Tablo 2. Farklı Renk Pigmentlerinin Insan Sağlığına Olası Etkileri
Renk Materyal Olumsuz Etkiler

Siyah Demir Oksit (FeO)
Karbon

Gözlerde renk 
değişikliği, siderosis ve 

pnömokonyoz
Kahverengi Okra Akciğer kanseri riski

Kırmızı
Kadmiyum Kırmızısı (CdSe)

Demir (III) Oksit (Fe2O3)
Naftol-AS pigmenti

Böbrek ve karaciğer 
rahatsızlıkları, solunum 

problemleri

Sarı
Kadmiyum Sarısı (CdS, CdZnS)

Krom Sarısı (PbCrO4 genellikle PbS ile 
karıştırılır)

Cilt kanseri, irritasyon, 
kızarıklık ve şişme riski

Yeşil

Krom Oksit (Cr2O3)
Yeşil Malahit [Cu2 (CO3), (OH)2]
Ferrosiyanürler ve Ferrisiyanürler

Kurşun kromat
Monoazo pigmenti

Ödem ve ülser, alerjik 
ve ekzematöz cilt 

reaksiyonları.

Mavi
Gök mavisi

Kobalt mavisi
Bakır-ftalosiyanin

Alerjik ve ekzematöz cilt 
reaksiyonları

Mor
Mangan menekşesi (manganez 

amonyum pirofosfat)
Dioksazin/karbazol

Solunum problemleri, 
ciltte irritasyon

Beyaz

Kurşun Karbonat
Titanyum dioksit (TiO2)
Baryum Sülfat (BaSO4)

Çinko oksit

-
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bu da insanlarda kansere neden olabilecekleri anlamına gelmektedir. Kadmiyum 
ve kadmiyum bileşikleri ise Grup 1’de (insanlar için kanserojen) yer almaktadır 
(4). IARC, bu ağır metalleri grup 1 (insanlar için kanserojen: krom(VI), 
kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri) veya grup 2B (organik-cıva bileşikleri) 
kanserojenler olarak sınıflandırmıştır. Renkli mürekkeplerde kullanılan demir 
bileşiklerinin beraberinde içerdiği Ni bileşikleri, IARC tarafından kanserojen 
olarak sınıflandırılmıştır (9). 

 Ağır metal bazlı pigmentlerin kullanımı, tehlikeli yapıları nedeniyle 
azalmıştır. Tehlikeli ürünler için Avrupa uyarı sisteminde (RAPEX), dövme 
mürekkeplerinin %28›i, dövmelerin güvenliğine ilişkin gereksinimler ve 
kriterlere ilişkin Avrupa Konseyi Kararında (CoE ResAP) (2008)1 tanımlanan 
eşik değerlerin üzerinde ağır metal içeriği göstermiştir (43). Uyarılar özellikle 
arsenik, baryum, kadmiyum, krom(VI), bakır, kurşun, çinko ve nikelin 
varlığıyla ilgilidir. Toksik ve mutajenik etkilere ek olarak, nikel, civa, krom 
ve kobalt gibi bazı metaller kutanöz veya sistemik temas alerjenleri olarak 
değerlendirilmektedir (9).

4.3.1. Kırmızı dövme mürekkebinin sağlığa etkileri

Kırmızı dövme mürekkeplerine karşı inflamatuvar reaksiyonların çoğu kırmızı 
pigmente bir tepki olarak ortaya çıkmakta ve hiperkeratotik, nodüler, plak, 
eksüdatif veya ülseratif belirtilere yol açabilmektedir. Bu tür reaksiyonların 
birçoğu, muhtemelen ultraviyole radyasyonuna fazla maruz kalmaları nedeniyle 
ekstremitelerde bulunan dövmelerde ortaya çıkmakta ve yoğun kaşıntıya neden 
olmaktadır (33).

Dövmelerin neden olduğu alerjik cilt reaksiyonları en yaygın cilt 
problemidir. Özellikle kırmızı dövme mürekkebi bu reaksiyonlara neden 
olabilmektedir (44). Bil ve diğerleri, yayımladıkları makalede, en çok alerjik 
reaksiyonu kırmızı pigmentli dövmelerin gösterdiğini tespit etmişlerdir (16). 
Gözlemlenen IL-18 salınımındaki önemli artış Eternal Ink Light Red’e maruz 
kalma, bu mürekkebin kronik alerjik reaksiyonlardan sorumlu olabileceğini 
düşündüren klinik verileri destekler sonuçlar vermiştir. Danimarka’da bir 
dövme kliniğinin 10 yıllık sonuçları da kırmızı renkli pigmentli dövmelerin 
alerjik etkisini desteklemiştir (45). 

5. Türkiye’deki Durum

Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi dövme uygulaması yaygınlaşmış, 
hatta bireyler vücut yüzeylerinin büyük bölümünü kaplayacak şekilde dövme 
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yaptırmaya başlamışlardırKullanılan boyaların yurtdışından ithal edildiği ve 
internetten sipariş ile temin edildiği görülmektedir.  Dövme güvenliği konusunda 
üreticilerin ve uygulayıcıların bilinçlendirilmesi, halkın ise potansiyel dövme 
risklerine karşı uyarılarak konunun daha ciddi ele alınması gerekmektedir. 
Tüketicinin korunmasına yönelik birçok Avrupa ülkesinde yönetmelikler 
uygulanmaktadır. Bu konuda Türkiye’de önlemlere ve eksiklerin giderilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır.

6. Sonuç

Günümüzde çok sayıda insanın bir veya daha fazla dövmesi vardır. Dövme 
güvenliği konusunda üreticilerin daha çok yasalara uyması gerekse de, 
potansiyel dövme risklerinin daha ciddi ele alınması gerekmektedir. Tüketicinin 
korunmasına yönelik her ülkede önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok 
kişi, dövme mürekkeplerinin kimyasallarından zarar gelebileceğinin farkında 
olmayabilir. Sonuçların kamuya açık hale getirilmesi, dövme mürekkebi satın 
almaya karar verirken dövme sanatçılarının ve dövme yaptıran kişilerin, sınırlı da 
olsa bilgilendirilmesi yararlı olacaktır düşüncesindeyiz. Dövme mürekkeplerinin 
risk değerlendirmesinde gerçekçi senaryolarla değerlendirmeler yapılmalı, 
intradermal uygulama için tanımlanmış bir doza kadar güvenli maddelerin 
ve miktarlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak pigment biyokinetiği ve 
metabolizma konusundaki bilgi eksiklikleri nedeniyle kısa vadede bu listelerin 
oluşturulması için daha fazla veriye ihtiyaç vardır. 

Düzenlemenin yanı sıra standardizasyon, dövme mürekkepleri ve 
dövme için yüksek saflıkta kimyasal kullanılması önemli bir unsurdur. 
Standardizasyonun ulusal ve uluslararası düzeyde normalleştirilmesi kalite ve 
kamu güvenliği açısından yardımcı olabilir. Son olarak, dövme sanatçıları ve 
dövme yaptıran kişilerde, bir dövmenin, sanatın bir yönü olmasının yanı sıra, 
olası olumsuz sağlık etkileri açısından bu bileşen karışımlarına ömür boyu 
maruz kalındığı konusundaki farkındalıkları arttırılmalıdır.
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1. Giriş

Günümüzde çoğu sağlık kuruluşları, daha etkili tedavi yöntemleri için 
destekleyici süreçler sağlayan, teknolojileri birleştiren Dördüncü 
Sanayi Devrimi ile birlikte hareket etmektedirler. Bu gelişen süreç 

sağlık hizmetlerinde Sağlık 4.0 olarak adlandırılmaktadır. (1) 
Dördüncü sanayi devrimi, sağlık alanında akademi ve endüstri disiplininde 

artan bir ilgi alanı olarak ortaya çıkmaktadır. (2) Bir diğer ifade ile Sağlık 4.0’ın 
doğuşu, üçüncü binyılda endüstri 4.0’ın ortaya çıkmasıyla birlikte hız kazanmaya 
başlamıştır. Bu dördüncü sanayi devrimi dijitalleşme olarak bilinen yeni bir 
teknolojik fenomene dayanan bir sanayi devrimidir. Bu dijitalleşme, fiziksel 
dünyayı yönlendirmek için kullanılacak yeni bir sanal dünya geliştirmemizi 
sağlamaktadır. (3)

Dijital teknoloji, günümüz sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır, 
ancak bu teknolojilerin sağlık hizmeti müşterilerinin deneyimini nasıl etkilediği 
hakkında çok az şey bilinmektedir. (4) Bu alanlar daha detaylı ele alınıp, 
literatürde olası etkileri çalışılmalıdır.

Dijital teknoloji, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinde, sağlık 
hizmetlerine erişimde eşitliğin artırılmasında ve evrensel sağlık kapsamına 
yönelik çalışmalarda hayati bir role sahip olan “dijital sağlığın” kurulmasına 
yol açan sağlık sektöründeki dijital dönüşümlere öncülük edebilecektir. Aslında 
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bu dijital teknolojiler sağlık alanını uzun süredir etkilemektedir. 1970’lerden 
itibaren, kişisel bilgisayarların yaygınlaşması, sağlık verilerinin giderek daha 
fazla sayısallaştırılmasına ve yerel, ulusal, daha yakın zamanda küresel veri 
tabanlarında merkezileştirilmesine izin vermektedir. (5)

Gelişen tüm bu dijital teknolojiler aslında sağlık sektörünün ana amacı olan 
insanları sağlıklı kılmak ve hastaların hayatlarını kurtararak onların hayatlarının 
uzamasına yardımcı olmak hedefi için çalışmaktadırlar. Bu amaç için dijital 
teknolojiler, sağlık tanı sürecindeki bir iyileşmeye ve sağlık profesyonelleri 
tarafından tercih edilen teknolojilerdeki ilerlemelere hizmet etmektedir. 
Sonuç olarak sağlık sektörü, Sağlık 1.0’dan 4.0’a kadar çeşitli dönüşümlerden 
geçmiştir. (6)

Öte yandan dünya nüfusunun artması ile beraber insanların sağlık 
hizmetlerinden beklentileri de aynı şekilde artmaktadır. Bu artan beklentiler 
sağlık hizmeti üzerinde baskı oluşturmaktadır. Dünya çapında sosyal ve 
ekonomik bir zorluk olan sağlık hizmetleri, teknolojik gelişmelerden daha fazla 
yararlanma yolunda taleplerde bulunmaktadır. (7)

Bu çalışmada amacımız, dünya çapında daha geniş bir yelpazede sorunlar 
üretmekte ve tüm insanlığı ilgilendirmekte olan sağlık hizmetlerindeki dijital 
dönüşümü sağlayan Sağlık 4.0 ve dijital sağlık hizmetlerini incelemektir. Daha 
önceki çalışmamızda dijital hastane üzerinde durmuştuk. (8) Bu çalışmada ise 
daha küresel bir bakış açısı ile önce Sağlık 4.0 anlatılacak, daha sonra da dijital 
sağlık hizmetleri incelenecektir.

2. Sağlık 4.0

Sağlık 4.0, tüm dünyada hızla yayılan ve gelişen Endüstri 4.0 ile birlikte sağlık 
sektöründe faaliyete geçen dijital uygulamalar ile gelişmektedir. Endüstri 4.0 ise 
yüksek verimli ve akıllı bir ortamda analiz edilen, büyük miktarda veri üreten 
dijitalleştirme süreçlerinden oluşmaktadır. (9) Bu dijitalleşme süreçleri akıllı 
üretim sürecini gerçekleştirmek için Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Bulut 
Bilişim, Büyük Veri Analitiği, Makine Öğrenimi, Robotlar vb.’nin oluşumu ile 
son on yılda yeni Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkmasını zorlamaktadır. (10)

Endüstri 4.0, işletmelerin ve faaliyetlerin çoğunluğunun üründen 
ziyade hizmete odaklandığı, çeşitli endüstriyel sektörlerde kişiselleştirme 
ve sanallaştırmayı etkileyen endüstriyel bir kavramdır. Sağlık hizmetleri 
için Endüstri 4.0 teknolojileri ise birçok sanayileşmiş ülkede yaygın olarak 
benimsenmektedir. Bu nedenle, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde bile 
artan potansiyelinin araştırılması gerekmektedir. (11) Öte yandan Endüstri 4.0 
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etkinleştiren teknolojilerin kullanımı, finans, tarım, kamu yönetimi, inşaat ve 
sağlık gibi diğer uygulama bağlamlarına da hızla yayılmaktadır. (12)

Sağlık sektöründeki dijital gelişmelere baktığımız zaman, sağlıkta 
tedavileri ve hizmetleri ileri teknolojilerle zenginleştiren dördüncü sanayi 
devrimine doğru ilerlemekte olduğumuzu belirtebiliriz. (13) Ayrıca Endüstri 
4.0 teknolojilerinin kullanımındaki muazzam artış, sağlık ve tıp alanında daha 
büyük bir etkiye sahiptir. Literatürde Endüstri 4.0 teknolojilerinin;

•	 Kablosuz teknoloji ve giyilebilir sensörler, 
•	 Yapay Zeka, Büyük Veri, 
•	 3 Boyutlu Görüntü / Tarama, 
•	 3 Boyutlu Baskı, 
•	 Kablosuz İletişim 4G/5G Teknolojileri, 
•	 Tele-Robot, 
•	 Giyilebilir Teknoloji, 
•	 Bulut bilişim, 
•	 Nesnelerin İnterneti’nden

oluştuğu ileri sürülmektedir. (14)
Sağlık 4.0, sağlık hizmetlerinin tasarımında, sunumunda sanallık ve 

dijitalleşme getirerek sağlık hizmetlerinin yapısal, davranışsal ve kültürel 
dönüşümünü sağlamaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere literatürde, 
Sağlık 4.0’ı “Endüstri 4.0” ilkelerinin sağlık hizmetlerine uygulanması 
olarak tanımlanmaktadır. (15) Aynı zamanda Sağlık 4.0 ile hayatımıza giren 
bu teknolojiler, Endüstri 4.0 Çağının en dikkate değer ifadesini temsil eden, 
daha etkili bir hizmet ve sağlık hizmeti ortamı sağlayabilen tıbbi siber-fiziksel 
sistemlerin temellerini de temsil etmektedir. (12)

Sağlık 4.0, sağlık sistemlerinin etkinliğini ve kalitesini artırmayı 
amaçlayan geleneksel, biyolojik ve sanal dünyadan gelişen bir grup teknolojik 
sistem ile bilgiyi tıp pratisyenleri tarafından kullanılabilir ve kanıta erişilebilir 
hale getirmeye yönelik öneriler olarak düşünülebilecektir. (10) Aynı zamanda 
Sağlık 4.0, doktorların hasta verilerini keşfetme hızlarını artırarak verimliliğini 
artırmak ve hasta sağlığının iyileştirilebilmesi için kaynakları optimize 
etmelerini sağlamak için de kullanılmaktadır. (3) 

Sağlık sektöründe daha etkili tedavi ve tedaviye ulaşımı artırabilmek için 
geliştirilen teknolojilerin kullanıldığı Sağlık 4.0 sistemleri, daha etkili terapötik 
modeller ve yardımcı süreçler oluşturmak için kullanılan birbirine bağlı bilgi 
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iletişim teknolojileri, elektronikler ve mikro yapı teknolojisi ile karakterize 
edilmektedir. (16)

Alan yazın incelendiği zaman Sağlık 4.0’da veriye dayalı dijital sağlık 
teknolojileri şu şekilde belirtilmektedir:

•	 Yenilikçi sağlık, 
•	 Çevrimiçi sağlık, 
•	 MobilSağlık, 
•	 KablosuzSağlık, 
•	 ESağlık, 
•	 Telesağlık/Teletıp, 
•	 Tıbbi bilgi teknolojisi, 
•	 Dijital tıp, 
•	 Sağlık bilişimi, 

 ve her yerde bulunan sağlık ve sağlık bilgi sistemleridir. (17)
Sağlık 4.0’da uygulanan en önemli teknolojik gelişmelerden birisi 

de Nesnelerin İnternetidir ve birçok dijital teknolojinin sağlık sektöründe 
geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamaktadır. Aslında, Nesnelerin 
İnterneti, bulut/sis/kenar bilişim, büyük veri analitiği, yapay zeka ve robotik, 
dijitalleştirilmiş sağlık ürünleri ve dijitalleştirilmiş sağlık hizmetlerini oluşturmak 
için de kullanılmaktadır. Bulut tabanlı ve Nesnelerin İnterneti yaklaşımlarının 
entegrasyonu sağlık sistemleri, uygulamaları, cihazları ve hastaların sağlık 
kayıtlarını yöneten kişileri entegre etmede kolaylıklar sağlamaktadır. (18) 
Diğer taraftan günümüzün Nesnelerin İnterneti alanı, milyarlarca akıllı veri 
kaynağının/cihazın birbirine bağlanmasıyla hızla artmakta ve her şeyin birbirine 
bağlanabilirliğine yol açmaktadır. (19)

Dijital teknolojilerin gelişmesi ve internetin evrensel erişimi ile sağlık 
hizmeti sürümü, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi teknoloji kaynaklarını 
kullanarak Sağlık 4.0’ın yükselmesine sebebiyet vermektedir. Böylece Sağlık 
4.0 hastaların tedavilerini hızlandırmak için paydaşlar ve sağlık görevlileri 
arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. (20) Bu yardımı ise ağa 
bağlı elektronik sağlık kayıt sistemleri, yapay zeka, giyilebilir cihazlardan gelen 
görünmez kullanıcı arayüzleri ve iyileştirilmiş analitik ile gerçek zamanlı veriler 
tarafından yönlendirilen sağlık sektöründe etkililik ile gerçekleştirmektedir. (21)

Sonuç olarak, Sağlık 4.0’ın, sağlık hizmetlerinin sunum sürecinde yer alan 
farklı paydaşlara çok sayıda avantaj sağladığı düşünülmektedir. Bu faydalar şu 
şekilde belirtilmektedir:
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•	 İlk olarak, sağlık kuruluşları Sağlık 4.0’ın uygulanmasından doğrudan ve 
dolaylı faydalar elde edebilecektir.

•	 İkinci olarak, sağlık profesyonelleri, hastalarla yaptıkları alışverişlerde 
Sağlık 4.0’ın kullanılmasından büyük ölçüde yararlanabilirler. 

•	 Üçüncüsü, Sağlık 4.0, yardım alan insanlar için ilgili bazı avantajlar 
sağlar. Hastalar, sağlık durumları hakkında zengin bir kişisel bilgi setinin 
mevcudiyeti ile mümkün kılınan insan merkezli bir bakım sürecinin 
düzenlenmesinden yararlanmaktadır. (15)

3. Dijital Sağlık Hizmetleri

Günümüzün dijitalleşme ile hızla küreselleşen dünyasında her türlü hizmet 
için geliştirilen teknolojiler hızla yayılmaktadır. Dijital sağlık teknolojileri 
de insanlığa yarar sağlamak adına kullanılarak hizmet sunum etkinliğini 
artırmaktadır. Dijital sağlık teknolojisinin kullanımı, sağlık hizmetlerinin 
küresel olarak nasıl sunulduğunu da değiştirmektedir. Çeşitli tanımlar mevcut 
olmakla birlikte, dijital sağlık teknolojisi geniş olarak hastaların tanı değerini 
ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek için kullanılan cihazlar ve yazılımlar 
olarak tanımlanabilmektedir. (22) Sağlık alanında, sağlıkla ilgili yeni dijital 
teknolojilerin kullanılması sağlıkta hızlı bir dönüşüme yol açabilecektir. Aslında 
bugünlerde, bir zamanlar çok kişisel etkileşimlerin dijital sağlık platformlarıyla 
yapıldığına ve bildiğimiz şekliyle hasta-sağlık hizmeti sağlayıcısı etkileşiminin 
kökten değiştiğine tanık olmaktayız. (4)

Dijital sağlık hızla büyüyerek, sağlık hizmetlerinin sunulma şeklini, 
hastaların ve klinisyenlerin etkileşim biçimini hızla dönüştürmektedir. “Dijital 
sağlık” terimi, mobil sağlık (mSağlık), giyilebilir biyosensörler ve giysiler, 
teletıp, yapay zeka, web tabanlı analiz, sanal gerçeklik, robotlar ve gelişen 
teknolojiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli donanım 
ve yazılım teknolojilerini kapsamaktadır. Ayrıca bu dijital sağlık teknolojileri; 
sağlık hizmetlerini, halk sağlığını ve hasta refahını iyileştirmeyi, verimsizlikleri 
azaltmayı ve sağlık hizmetlerini kişiselleştirmeyi amaçlayan teknolojilerdir. 
(23)

Dijital sağlık, sağlık hizmeti sunumunun hem çevrimiçi (internet 
aracılığıyla) hem de çevrimdışı (elektronik cihazlar aracılığıyla) biçimlerini 
içeren büyük, genişleyen bir dizi faaliyetten oluşmaktadır. Dijital sağlık 
teknolojileri, teşhis koymak, nüfus sağlık göstergelerini değerlendirmek ve 
sağlık hizmeti planlamak için sağlıkla ilgili çok miktarda veri toplamakta ve 
analiz etmektedir. (5) Ayrıca dijital sağlık teknolojisi, hastalar için tıbbi bilgilere 
kolay erişim sağlayabilir, onları sağlık uzmanlarına bağlayabilir ve semptomları 
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izleme, zamanında yaşam tarzı ve tıbbi tavsiye yoluyla öz yönetimlerini 
geliştirebilmelerine yardımcı olabilecektir. (24)

Bir diğer ifade ile dijital sağlık, mobil sağlık (mSağlık), sağlık bilgi 
teknolojisi, giyilebilir cihazlar, telesağlık ve teletıp dahil olmak üzere sağlık 
ve sağlıkla ilgili alanları desteklemek için bilgi ve iletişim teknolojisinin 
kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Benzer şekilde kullanılan elektronik 
tıbbi kayıtlar veya elektronik sağlık kayıtları, bilgisayarlı klinik karar destek 
sistemleri, teletıp ve mSağlık gibi dijital sağlık araçları ve müdahaleleri, örneğin 
önleme, erken teşhis, tedavi yoluyla sağlık hizmeti sunumunu iyileştirme 
potansiyeline de sahiptir. (25) Literatürde yapılan çalışmalarda dijital sağlık 
teknolojilerinin; kardiyovasküler hastalıklar, akıl sağlığı ve pediatrik bakım gibi 
çeşitli sağlık koşullarında klinik bakım sunumunu optimize etmek için önemli 
fırsatlar sunduğu gösterilmiştir. (26)

Sağlık sistemlerinde uygulanan dijital teknolojiler; 

•	 Tedavi zamanlarını kısaltmayı,
•	 Tedavi doğruluğu ve verimliliğini artırmayı
•	 Teknolojiyi sağlık hizmetlerinde yeni yollarla birleştirmeyi
•	 Hastalar ve doktorlar arasındaki iletişimi artırmayı,
•	 Bulaşıcı hastalıklara maruz kalma riskini azaltmayı,
•	 Kullanıcı düzeyinde veri toplayabilen farklı akıllı sensör teknolojileri ile 

yeni tedavi yolları oluşturmayı vb.,

amaçlamaktadırlar. (13)
Diğer taraftan yeni dijital sağlık araçları, diğer özelliklerin yanı sıra, örnek 

olarak, her uygulamanın zamanını ve dozunu takip ederek, glisemik ve doz 
verilerine dayalı dozlar hakkında tavsiyelerde bulunarak, hatırlatıcılar sunarak 
veya diyabet eğitimini destekleyerek, bu engelleri azaltarak hasta sonuçlarını 
iyileştirmeyi de amaçlamaktadır. Bu özelliklerin tek bir platforma entegrasyonu, 
gelecekte daha etkili ve verimli diyabet bakımını kolaylaştırabilecektir. (27)

Dijital sağlık hizmetlerinin belirtilen tüm bu amaçlarının yanında karmaşık 
koşullara sahip hastaların etkin yönetiminde de önemli katkıları olmuştur. 
Sağlık hizmetlerinde yaşanan bu paradigma kayması, daha fazla dijital sağlık 
çözümlerinin geliştirmesi ve kullanılması yolunda adımların atılmasına 
sebebiyet vermektedir. (28)

Tüm dünyada sağlık hizmetleri için politika üretenler, dijital sağlık 
teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik hedefleri dikkate almak durumundadırlar. 
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Örneğin Birleşik Krallık dahil olmak üzere birçok yüksek gelirli ülkede, 
sağlık hizmetlerine yönelik dijital yaklaşımlar, hastalar için daha erişilebilir 
ve en azından daha ucuz, daha güvenli bakım sağlayarak 21. yüzyılın temel 
zorluklarından bazılarını ele alma potansiyeli sunduğu için politika yapıcılar 
tarafından desteklenmektedir. (29)

Geçtiğimiz dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
pandemisinin de dijital sağlık teknolojilerinin kullanımı ve önemini ortaya 
çıkardığını belirtmek gerekmektedir. Pandemi sırasında bilgi ve iletişim 
teknolojileri, sağlıkla ilgili bilgilerin yayılmasını ve paylaşımını takip ederek 
sağlık hizmeti sunucularını sağlık sorunlarının azaltılması konusunda halkı 
bilinçlendirmek için bir araç olarak kullanılmıştır. (30) Gelecekte pandemi 
sonrası dönemde dijital sağlığın daha fazla uygulanması, dijital sağlığın klinik 
araştırmalar üzerindeki etkisine de odaklanılması faydalı olacaktır. (28)

Sağlık 4.0’ın bu akıllı teknolojisi, Covid-19 salgını sırasında hasta sağlık 
noktalarını izlemeye, kaydetmeye yardımcı olan uzaktan çalışma, yeni kültür 
keşfetme, evden çalışma, video konferans danışmanlığı, teletıp yeteneğine sahip 
olarak uygulanmıştır. Ek olarak, virüsün yayılmasını önlemek için hasta bakımı, 
sosyal kontrol, güvenlik ve ulaşım yönetiminin korunmasına da yardımcı 
olmuştur. (14)

4. Sonuç

Sağlık sektörü ve insanların sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının karşılanması, Sağlık 
4.0 ile ivme kazanarak yeni bir paradigma dönüşümüne doğru ilerlemektedir. 
(18) Sağlık 4.0, hasta merkezli bir bakış açısı ışığında geleneksel sağlık bakım 
yaklaşımlarının dönüşümünü de müjdelemektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında 
sağlığın teşviki, geliştirilmesi ve risk önleme hizmetlerinin sunumunda Sağlık 
4.0’ın katkısının fazla olacağını da belirtmeliyiz. (15)

Sağlık 4.0, bu katkılarının yanında, sağlık sistemi için çoklu kazanımları 
tetikleyen, gelecekteki sosyo-ekonomik planlamanın önemli bir bileşenidir. 
Yapay zeka, makine öğrenimi ve artırılmış gerçeklik gibi ileri teknolojilerin 
kullanılması, sağlık hizmetlerinin ortak üretimine eşit olarak katılan sağlık 
profesyonelleri ve hastalardan oluşan canlı bir ekosistemin yaratılmasını teşvik 
ederek birlikte değer yaratılmasına da katkı sağlamaktadır. (15)

Diğer taraftan dijital sağlık uygulamaları, sağlık hizmetlerinin kalitesini, 
verimliliğini ve erişilebilirliğini artırmaya yardımcı olmaktadır. Bugüne kadar 
yapılan çeşitli araştırmalar, dijital sağlığın diyabet, hipertansiyon ve astım gibi 
kronik rahatsızlıkları olan kişilerde daha iyi tedavi sonuçlarına yol açabileceğini 
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göstermiştir. (22) Ayrıca, dijital sağlık müdahaleleri, çeşitli sağlık hizmeti 
sağlayıcıları ve yöneticilerinin katılımı açısından tüm sağlık sistemi seviyelerinin 
entegrasyonunu kolaylaştırma potansiyeline de sahiptir. (26)

Sağlık profesyonelleri, hastalarına en iyi bakımı vermelerine yardımcı 
olmak için geleneksel olarak teknolojiye güvenmiştir, önceki on yılda 
kaydedilen önemli gelişmeler, tedavi kalitesini ve hasta sonuçlarını iyileştirmeye 
yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda sağlık hizmetleri her zaman değişmektedir. 
Dijital sağlık hizmetlerinin yukarıda belirtilen avantajlarının yanında bazı 
dezavantajları ortaya çıkabilmektedir. Örnek olarak veri ihlallerini ve güvenlik 
açıklarını sayabiliriz. (17) Bu verilere ulaşmak isteyen bilgisayar korsanları 
Sağlık 4.0’ın bulut kaynaklarına saldırarak, hasta sağlık bilgilerine, hesap 
bilgilerine, iletişim numaralarına, e-posta ayrıntılarına, tıbbi reçeteye, sigorta 
ayrıntılarına vb. yasadışı erişim elde edebileceklerdir. (20) Bu noktada sağlık 
yöneticilerinin hem dijital sağlık altyapısını kurarken hem de sistemin işleyişi 
sırasında her türlü gerekli önlemi alması hukuki ve insani bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Gelişen her türlü teknolojinin elbette ana amacı insanlığa hizmet olmalıdır. 
Sağlık gibi insanların hayatının her alanını ilgilendiren önemli bir hizmetin 
dijital teknolojiler kullanılarak verilmesi tüm yöneticilerin önemli bir misyonu 
olmalıdır. Artan nüfus ve kronik hastalıklarla daha fazla mücadele etmek 
zorunda kalan sağlık sektörü için yeterli, hızlı ve etkili dijital teknolojiler 
geliştirilmelidir. Bu teknolojilere de herkesin ulaşımı sağlanarak insanlığın 
hizmetine sunulmalıdır.
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