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TREATMENT OF TOOTH WEAR IN THE FRAMEWORK OF 

MINIMALLY INVASIVE DENTISTRY 

DĠġ AġINMALARININ MĠNĠMAL ĠNVAZĠV DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 

ÇERÇEVESĠNDETEDAVĠSĠ 

BaĢak YAZKAN
1
 

Abstract 

The incidence of tooth wear increases day by day. In the treatment of worn teeth, strategies 

for all factors related to the etiology and pathogenesis of this condition need to be developed. 

The most effective treatment should be done more than restorative applications. Preventive 

and restorative methods should adopt an appropriate mixed policy and it should be 

understood that the success of the treatment in the long term is related to the oral 

environment and diet, lifestyle and medical status of the patient. Minimally invasive dentistry 

is, in its philosophy, a very suitable approach in the treatment of tooth wear. In wear lesions; 

it is possible to apply an integrated minimally invasive dentistry strategy, including diagnosis 

and control of the main factors causing wear, remineralization and restoration of the tooth 

structure, and ongoing preventive care practices. These minimally invasive approaches can 

provide not only a more economical treatment alternative but also aesthetic and functional 

rehabilitation, while maintaining the dental structure in front of resorting to more complex 

restorative options. 

Key words: Tooth wear, minimal invasive dentistry, preventive restoration 

 

Özet 

Diş aşınmalarının insidansı her geçen gün artmaktadır. Aşınmış dişlerin tedavisinde bu 

durumun etyolojisi ve patogenezi ile ilişkili tüm faktörlere yönelik stratejilerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. En etkili tedavide restoratif uygulamalardan fazlası yapılmalıdır. Preventif ve 

restoratif yöntemlerden uygun bir karma politika benimsenmeli ve uzun dönemde tedavinin 

başarısının hastanın ağız ortamı ve diyet, yaşam tarzı ve medikal statüsü ile ilişkisi olduğu 

kavranmalıdır. Minimal invaziv diş hekimliği, felsefesi itibariyle, diş aşınmalarının 

tedavisinde oldukça uygun bir yaklaşımdır. Aşınma lezyonlarında; aşınmaya neden olan temel 

faktörlerin teşhisi ve kontrolü, diş yapısının remineralizasyonu ve restorasyonu ve devam 

eden koruyucu bakım uygulamalarını içeren bütüncül bir minimal invaziv diş hekimliği 

stratejisi uygulama imkanı bulabilir. Bu minimal invaziv yaklaşımlar, sadece daha ekonomik 

bir tedavi alternatifi olmayıp aynı zamanda estetik ve işlevsel rehabilitasyon sunabilirken 

gerektiğinde daha karmaşık restoratif seçeneklere başvurmanın önünde diş yapısını 

koruyabilir. 

Anahtar kelimeler: Aşınma lezyonları, minimal invaziv diş hekimliği, koruyucu restorasyon. 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda aĢınma lezyonları, diĢ çürükleri veya diĢ eti hastalıkları kadar önem kazanmıĢtır. 

Mikroorganizmalar ile bağlantılı bir hastalık olmasa da, geri döndürülemez bir patolojik 

durum olan bu hastalık, eğer tedavi edilmez ise hastanın diĢ yapısında büyük bir hasara yol 

açabilmektedir. AĢınma lezyonlarının multifaktöriyel niteliği ve klinik görünümündeki 

değiĢkenliği tedavisini zorlaĢtırabilmektedir. Önlenebilir  bir durum olmasına karĢılık, 

maalesef tüm dünyada her yaĢ grubundan bireylerde artan bir insidansa sahiptir (Lee vd., 

2012).  

DiĢ aĢınmalarında etkili faktörler; yaĢ, cinsiyet, oklüzal yükler, aĢırı çiğneme kuvvetleri, 

hatalı diĢ fırçalama alıĢkanlığı, parafonksiyonel alıĢkanlıklar, bireylerin beslenme 

alıĢkanlıkları, kimyasal materyallere maruz kalma, diĢ anomalileri, tükürük akıĢ hızı ve 

tükürük tamponlama kapasitesinin azlığı, gastrointestinal bozukluklar gibi etkenlerdir 

(Yaman, 2018). Bu etkenlerden yaĢ ele alındığında yaĢlı bireylerin genç bireylere göre, 

cinsiyet ele alındığında ise erkeklerin diĢ sert dokularında daha fazla aĢınma gözlendiği 

saptanmıĢtır. Özellikle erkek hastalarda gözlemlenen aĢırı çiğneme kuvvetleri ve ayrıca hem 

kadın hem de erkek hastalarda görülen bruksizm veya diĢ sıkma gibi oklüzal yüzeylerinde 

aĢınmalara yol açan parafonksiyonel alıĢkanlıklar diĢ sert dokularını etkilemektedir (Yaman, 

2018; Barlett ve Shah, 2006).  

Asidik yiyecek ve içeceklerle beslenen bireyler ile çeĢitli nedenlerle oluĢan gastrointestinal 

bölgenin etkilenmesi sonucunda geliĢen patolojik durumlarda tekrar ağız içerisine ulaĢan 

mide asidinin zaman içerisinde diĢ sert dokularının yapısında biodegradasyonlar oluĢturduğu 

görülmektedir. ÇalıĢma koĢulları veya çevresel koĢullar nedeniyle kimyasal maddelere maruz 

kalınmasının da diĢ sert dokularında yıkıma yol açabilen bir unsur olduğu belirtilmiĢtir 

(Yaman, 2018). Bu nedenlerden dolayı günümüz literatürlerine göre, diĢ aĢınmaları sadece bir 

etiyolojik bir nedene bağlanamamakta, bir çok etkenin bir araya gelmesinde oluĢan 

multifaktöriyel bir hastalık olduğu bilinmektedir (Yaman, 2018; Barlett ve Shah, 2006). 

DiĢ aĢınmaları, oluĢumunda rol oynayan etkenlere bağlı olarak; atrizyon, erozyon, abrazyon 

ve abfraksiyon olarak isimlendirilmektedir. Özetle diĢlerin birbirleriyle olan temasları sonucu 

meydana gelen aĢınma atrizyon, diĢlerin asit ataklarından etkilenerek kimyasal olarak 

çözünmesi erozyon, diĢlerde fiziksel etkenlerle oluĢan sert doku kayıpları abrazyon ve aĢırı 

okluzal yüklerin etkisiyle servikal bölgede oluĢan aĢınmalar ise abfraksiyon olarak 

tanımlanmaktadır (Roberson ve Sturdevant, 2002). 

Önceleri diĢ aĢınmalarının tedavisinde kron ve köprü uygulamaları biçim ve fonksiyonun 

tekrar sağlanması için en uygun yaklaĢım olarak düĢünülmüĢtür. Bazı hekimler hala bu 

tedavilerin aĢınma lezyonları olan hastalar için en iyi restoratif müdahale olduğuna 

inanmaktadır (Moslehifard vd., 2012). Ancak maalesef bu tedavi, gerçekte diĢin yapısında 

baĢlangıçtaki diĢ aĢınmalarından daha fazla hasara yol açan, minimal düzeyde etkilenmiĢ veya 

hiç etkilenmemiĢ sağlıklı diĢlere kron takılması uygulamasını içermektedir (Burke vd., 2011).   

Son yıllarda, aĢınmıĢ veya kırılmıĢ diĢlerin restorasyonunda, adheziv sistemler kullanılarak 

kron ve köprü uygulamalarından daha konservatif tedavi alternatifi tercih edilmektedir. Bu 

tedavi alternatifi, sağlıklı diĢ kısımlarını mümkün olduğunca korumayı ve hastalara daha 

uygun maliyetli bir tedavi seçeneği sunmayı amaçlamaktadır (Burke vd., 2011; Dietschi ve 

Argente, 2011). Bununla birlikte, adheziv rezinlerin diĢ dokusuna etkin bir Ģekilde 

bağlanabilmeleri için, aĢınmaya neden olan faktörlere iliĢkin titiz bir teĢhis çalıĢması, ağız 

ortamının dengelenmesi ve diĢlerde daha fazla madde kaybı oluĢmasının önüne geçilmesi ve 

mümkün olduğunca diĢ yapısının remineralizasyonundan sonra restoratif tedavi aĢamasına 

baĢlanması esas teĢkil etmektedir (Meyers, 2008; Dietschi ve Argente, 2011).  
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AĢınma lezyonlarının oluĢumunu engellemek ve aĢınma nedeniyle ortaya çıkan diĢ dokusu 

kaybını en aza indirmek için pek çok yöntem izlenmektedir. Hekimler öncelikle; diĢ 

aĢınmasının varlığını görebilmeli, lokalizasyonunu ve Ģiddetini saptamalı, titiz ve dikkali bir 

Ģekilde tanıdan sonra aĢınmaya neden olan etyolojik faktörleri bulmalı ve daha sonra en etkin 

tedavi yaklaĢımı belirlemelidir.  

Minimal invaziv diĢ hekimliği; restoratif uygulamalarda öncelikle hastalığın önlemesi ve 

durdurulmasını, remineralizasyonunu ve hastalık ilerlemiĢ ise minimum müdahale ile 

tedavisini amaçlayan bir felsefeyi benimser. Bu strateji mümkün olduğu kadar az doku kaybı 

ile tedavi yapmak anlamına gelir. KomĢu sağlıklı dokuya herhangi bir zarar vermeden sadece 

hastalıklı dokunun uzaklaĢtırılmasını ve tedavisini ifade eder (Ericson vd., 2003). Minimal 

invaziv diĢ hekimliğinin  temel ilkeleri karyojenik floranın azaltılmasıyla hastalığın kontrolü, 

lezyonların erken evrede remineralizasyonu ve gerektiğinde minimal müdahale ile operatif 

prosedürlerinin gerçekleĢtirilmesidir. Özetlemek gerekirse, minimal invaziv diĢ hekimliği üç 

baĢlık altında uygulanabilecek bir strateji oluĢturur: Doğru tanı, hastalığın önlenmesi ve 

durdurulması, hastalığın kontrolü ve tedavisi (Tyas vd., 2000). 

Bu derlemenin amacı; diĢ yapısının remineralizasyonu, restorasyonu ve devam eden koruyucu 

bakım uygulamalarını içeren bütüncül bir minimal invaziv diĢ hekimliği stratejisi ile aĢınma 

lezyonlarının tedavi edilmesi konusunda mevcut olan yaklaĢım önerilerinin 

değerlendirilmesidir. 

2. DİŞ AŞINMALARININ TEDAVİSİ 

DiĢ aĢınmalarının tedavisi bütüncül bir minimal invaziv diĢ hekimliği stratejisi ile sistematik 

olarak üç aĢama içerir (Dietschi ve Argente, 2011; Hasgül vd., 2018): 

1) Hastalığın etyolojisinin ortadan kaldırılması için kapsamlı bir klinik değerlendirmenin 

yapılması (Klinik muayene, hastadan alınacak detaylı bir anamnez ve teĢhis modellerinin elde 

edilmesi) 

2) AĢınma lezyonlarının durdurulması, remineralizasyonu ve gerekli ise restoratif tedavi 

3) Tedavi sonrası koruma ve bakım programının uygulanması (Koruyucu plak uygulamaları, 

stres hormonları ve biyolojik faktörlerin tespiti ve eliminasyonu, hastaya psikolojik destek 

almasının önerilmesi) 

Hastalığın etyolojisinin ortadan kaldırılması için kapsamlı klinik değerlendirme; sistemik ve 

medikal durumun (hastada bulimia nervosa, gastrik reflü gibi rahatsızlıklar var mı), 

periodontal ve gingival hastalıkların, bruksizm ve diğer parafonksiyonel alıĢkanlıkların 

varlığının değerlendirilmesi, anormal oklüzyon varsa saptanması ve çürük aktivitesi 

testlerinin yapılmasından oluĢur (Yenier ve Aykor, 2018). Risk faktörlerinin elimine edilmesi 

için gerekli önlemler aldıktan sonra tedavi planlaması yapılır.  

Hastaların tedavi planlamasında, hekimlerin gerekli tedavi prosedürlerini ve en uygun 

materyalleri seçebilmeleri için aĢınma lezyonlarının Ģiddeti  belirlenmelidir. Kliniksel olarak 

diĢ aĢınmaları; aksiyal duvardaki lezyon derinliğine göre, lezyonların oklüzogingival 

geniĢliğe göre ve lezyon duvarlarının birbirlerine göre açısıyla değerlendirilmektedir (Yaman, 

2018).  

Tedavi sonrası koruma ve bakım programı ise; gece plağı veya diğer terapötik uygulamaları, 

düzenli diĢ hekimi kontrolleri, gerektiğinde restorasyonların tamiri veya yenilenmesini içerir. 

Bruksizimin nedenlerinin de araĢtırılması çok önemlidir. Hastalarda stres hormonları ve kas 

aktivitesini artıran faktörler (antidepresan kullanımı gibi) doktor konsültasyonu ile tespit 

edilip tedavi planı oluĢturulmalıdır (Yenier ve Aykor, 2018). 
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2.1. Hastalığın etyolojisinin ortadan kaldırılması için kapsamlı klinik 

değerlendirme 

2.1.1. Atrizyonun değerlendirilmesi 

YaĢlanmaya bağlı olarak çiğneme fonksiyonunun etkisiyle yavaĢ ve düzenli bir aĢınma 

meydana gelirse fizyolojik atrizyondur. Ancak diĢlerde erken temaslar (hatalı kapanıĢ ve 

malpoze diĢlere bağlı) söz konusu ise patolojik atrizyon geliĢir. Atrizyonun erken safhalarında 

aĢınma lezyonları, anterior diĢlerin insizal kenarları ve posterior diĢlerin oklüzal yüzeylerinde 

parlak yüzeyler olarak görülmektedir (Jain ve Hedge, 2015). Atrizyonun tedavisinde baĢta 

yapılması gerekenin bruksizmin yok edilmesi olduğu bildirilmektedir. Bunun için hastaya sert 

Ģeffaf akrilikten bir koruyucu plak hazırlanmalıdır. Koruyucu plaklar tüm diĢlerde okluzal 

temasların eĢit Ģekilde dağılmasını ve anterior rehberliğin düzeltilmesini sağlayarak tedaviye 

katkıda bulunmaktadır. Restoratif tedavi öncesi hastanın tüm diĢleri; periodontal, 

endododontik, oklüzal, fonksiyonel ve estetik olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca dikey 

boyutu yüksek bir olasılıkla azalmıĢ olan atrizyon olgularında restorasyona yer sağlayacak bir 

mesafenin varlığı büyük önem taĢımaktadır (Jain ve Hedge, 2015; Hasgül vd., 2018). 

2.1.2. Abrazyonun değerlendirilmesi 

Abrazyon, yabancı cisim veya maddelerin diĢ sert dokusunda meydana getirdiği patolojik 

aĢınmadır. Günlük hayatımızda en yaygın kullandığımız abraziv ajan diĢ macunlarıdır (Addy 

ve Shellis, 2006). Abraziv diĢ macunu kullanımı ile birlikte hatalı fırçalama tekniği ve fırça 

kıl tasarımı abrazyonun temel etyolojik etkenleridir. Abrazyon lezyonları, klinikte diĢlerin 

insizal, okluzal ve servikal yüzeylerinde kama ve çanak Ģeklinde pürüzsüz ve parlak yüzeyler 

olarak gözlenmektedir. Tedavilerinde aĢınma lezyonunun derinliği sığ ise etyolojik faktörlerin 

eliminasyonu sağlanırken daha derin aĢınmalarda kompozit rezinler ile restoratif tedavileri 

önerilmektedir (Hasgül vd., 2018;  Addy ve Shellis, 2006). 

2.1.3. Abfraksiyonun değerlendirilmesi 

Abfraksiyon, diĢlere yüklenen biyomekanik kuvvetler sonucu mine ve dentin dokusunda 

esneme ve kırıklara sebebiyet veren patolojik diĢ yüzeyi kaybıdır. Abfraksiyonun baĢlıca 

etyolojik faktörünün maloklüzyon ve çiğneme kaynaklı diĢ sert dokularına aĢırı okluzal 

yüklenmeler olduğunu belirtilmiĢtir. DiĢ dokularına gelen baskı ve gerilim kuvvetleri mine ve 

dentinin zayıflamasına ve belli bir yorgunluk limitine ulaĢtığında da kırılmasına sebep 

olmaktadır. Servikal bölge, stres kuvvetlerinin birikme alanı olması sebebiyle okluzal 

fonksiyon ve parafonksiyonel aktivitelerden en çok etkilenen bölge olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle abfraksiyon lezyonları en çok servikal bölgede genellikle keskin 

kenarlı, pürüzsüz, parlak ve kama Ģeklinde yüzeyler olarak saptanır.  Lezyonun geniĢliği 

1mm‘den daha az ise etyolojik faktörler elimine edilip düzenli aralıklarla takip etmek uygun 

görülmüĢtür. Daha derin lezyonlarda tercih edilecek olan restoratif tedavi; hastanın oral 

hijyenini sağlamasını kolaylaĢtıracak, termal hassasiyeti azaltacak, estetitiği arttıracak ve diĢ 

sert dokularını güçlendirecek nitelikte olmalıdır (Hasgül vd., 2018). 

2.1.3. Erozyonun değerlendirilmesi 

Erozyon, diĢ yüzeyinin kesintisiz ve uzun süre aside maruz kalmasıyla, etkilenen bölgede 

demineralizasyonla baĢlayıp Ģiddetli sert doku kaybına kadar giden bir süreçtir. Erozyona 

neden olan intrensek faktörler; kiĢinin aside doğrudan maruz kalmasıyla alakalı 

gastroözofageal reflü, anoreksia nevrosa gibi hastalıklar ile tükürüğün maruz kalınan asidi 

nötralize etme potansiyelinin azaldığı veya ortadan kalktığı tükürük akıĢ hızını etkileyen 
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sistemik hastalıklardır. Ekstrensek faktörler ise; asidik yiyecek ve içecek tüketimi gibi ağız 

ortamının vücut dıĢı asitlerle temasını içeren durumlardır (Ren, 2014). 

Erozyonun teĢhisinde, diĢ yüzeyi iyi bir Ģekilde kurutulmalı ve aydınlatılmalıdır. YumuĢak, 

düz, parlak yüzey ve perikimatanın olmadığı mine yüzeyleri erozyon için tipik olmaktadır.  

Erozyona bağlı aĢınmalarda lezyonların geniĢliği derinliğinden fazla olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Okluzal bölgede erozyon ilerlemiĢse tüberkül tepelerinin yuvarlaklaĢtığı 

görülmektedir. Çoğu olguda okluzal morfolojinin kaybolduğu gözlenir. Ön diĢlerde ise yüzey 

anatomisinde kayıp, translüsensi artıĢı ve insizal kenarlarda ufalanma (chipping 

izlenebilmektedir. Tedavisinde etyolojik faktörleri elimine edecek yaĢam tarzına dayalı 

stratejiler, remineralizasyon tedavileri ve operatif tedaviler uygulanabilmektedir (Hasgül vd., 

2018). 

2.2. Aşınma lezyonlarının durdurulması, remineralizasyonu ve gerekli ise 

restoratif tedavi 

AĢınmıĢ diĢlerin tedavisinde hekimlerin doğru tedavi yaklaĢımını ve en uygun materyalleri 

seçebilmeleri için, lezyonların klinik sınıflamasına göre bir değerlendirme yapmaları 

gerekmektedir.  

2.2.1. Aşınmanın derinliği 1mm’ ye eşit veya daha az olduğu durumlarda (yüzeyel 

lezyonlar, minimal doku kaybı) 

GeniĢlik 0,5 mm‘ ye eĢit veya küçük ise; hastalarda hassasiyet gözlenmez. Böyle durumlarda 

tedavi sadece etyolojik faktörlerin elimine edilmesidir (Bader vd., 1993). Bunlar; asidik 

yiyecek ve içecek tüketim sıklığının değiĢtirilmesi, abraziv oral hijyen materyalleri ve 

yöntemlerinin değiĢtirilmesi, kiĢisel koruyucu ekipmanlar kullanılması, intrensek asit 

maruziyetinin kontrolü, tükürük akıĢ hızının ve tamponlama kapasitesinin artırılması gibi 

yaklaĢımlardır (Hasgül vd., 2018).     

GeniĢlik 0,5 mm‘ den daha büyük ise; etyolojik faktörlerin elimine edilmesinin yanında 

hassasiyet gibi rahatsızların önlenmesi, diĢ yapılarının remineralizasyonu ve aĢınmanın 

ilerlemesinin durdurulması amacıyla farklı koruyucu uygulamalar yapılabilir (Yaman, 2018). 

Bunlar antiasit tabletleri kullanımı, yüksek florür içeren diĢ macunu kullanımı, CPP-ACP 

(Recaldent) içeren macun veya krem kullanımı, trikalsiyum fosfat (TCP), novamin veya 

chitosan içeren diĢ macunlarının kullanımı ve proteaz inhibitörü içeren ağız gargaraları 

kullanımı Ģeklinde kiĢinin kendi kendine uygulayabileceği yöntemler olabileceği gibi; 

profesyonel fluorür uygulamaları, profesyonel kazein fosfopeptid amorf kalsiyum fosfat 

içeren preparat uygulamaları, lazer uygulamaları Ģeklinde profesyonel klinik uygulamalar da 

olabilir (Hasgül vd., 2018). 

GeniĢlik 1mm‘ den büyük ise ve ayrıca hastada estetik sorunlarda yaĢanmaktaysa; rezin 

modifiye cam iyonomer simanlar veya kompozit rezinler kullanılarak hastaların restoratif 

tedavisi yapılabilir (Bader vd., 1993; Yaman, 2018).   

GeniĢlik 2 mm‘ den fazla ise restorasyonun retansiyonunu ve klinik ömrünü arttırmak 

amacıyla bağlanma yüzeyine selektif asitleme ile pürüzlendirme yapılması veya dentin 

dokusunda tutucu oluklar açılması tavsiye edilmektedir (Hasgül vd., 2018).  

2.2.2. Aşınmanın derinliği  1mm ile 2 mm arasında olduğu durumlarda (orta 

derece lezyonlarda) 

Orta derece lezyonlarda tatlı yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonrası, soğuk ve hava ile ağrı 

veya aĢırı hassasiyet oluĢabilmektedir. Bu lezyonlarda sklerotik dentinin oluĢup dentin 
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tübüllerinin tıkandığı durumlarda bu tip Ģikayetlere daha az rastlanır. Dentin dokusunda 

skleroz geliĢmiĢ ise adeziv rezin uygulamasından önce yüzeyin pürüzlendirilmesi 

önerilmektedir. Restorasyon materyali olarak kavite tabanına cam iyonomer siman veya 

akıĢkan kompozit rezinler stress kırıcı olarak kullanılabilir. Tabana bu materyaller 

uygulanmadan lezyon direk rezin modifiye cam iyonomer siman, akıĢkan kompozit rezin 

veya bir kompozit rezin ile restore edilebilir (Yaman, 2018; Francisconi vd., 2009). Yüzeyel 

ve orta derecedeki diĢ aĢınmalarında oklüzal dikey boyutun arttırılması bir hibrit kompozit 

kullanılarak direkt kompozit rezin restorasyon uygulamalarıyla sağlanır (Hasgül vd., 2018). 

2.2.3. Aşınmanın derinliği  2 mm’ den daha büyük olduğu durumlarda (ileri derece 

lezyonlarda) 

Hastalar ağrı veya aĢırı hassasiyet Ģikayetleri ile kliniğe baĢvurmaktadır. Bazı vakalarda 

lezyonun derinliği pulpaya kadar ilerlemiĢ olabilmektedir. Kavitasyonun pulpaya 0,5 mm‘ ye 

kadar yaklaĢtığı durumlarda pulpa yüzeyini örtmek amacıyla kalsiyum hidroksit içeren bir 

örtücü materyallerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Pulpanın örtülmesinin ardından resin 

modifiye cam iyonomer siman veya direk olarak kompozit rezin restorasyon uygulaması 

yapılır. Derinlik çok fazla ise kanal tedavisi uygulanabilir. AĢırı madde kaybı olan diĢlerde 

endodontik tedavi sonrası diĢin indirek bir protetik restorasyona gereksimini de meydana 

gelebilmektedir (Yaman, 2018).  

Özellikle hem derinliğin hem de geniĢliğin 2 mm‘ den fazla olduğu ve diĢetinin altına doğru 

ilerlemiĢ lezyonlarda restorasyon öncesinde periodontal açık flep operasyonları da gerekli 

olabilmektedir. Bu tip diĢetinin altına uzanan lezyonların restorasyonunda materyalin diĢeti ile 

biyouyumluluğu açısından cam iyonomer veya kompomer gibi restorative materyallerin 

seçimi daha uygun olmaktadır (Hasgül vd., 2018). 

2.3. Tedavi sonrası koruma ve bakım programının uygulanması 

AĢınmıĢ diĢlerin restoratif tedavisinde kompozit rezinlerin etkinliği ve klinik ömrü üzerine bir 

çok çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢmalarda, kompozit rezin restorasyonların aĢınma lezyonlarının 

tedavisinde baĢarıyla kullanılabileceği ve uzun dönemde diĢin kaybına gerek kalmaksızın 

tamir edilebilir olduğu gösterilmiĢtir (Gulamali vd., 2011, Demarco vd., 2012; Kubo vd., 

2011). 

Materyalin gücü ve okluzal yükler karĢısındaki direnci ile ilgili kaygılara rağmen çalıĢmalar 

uzun dönemde baĢarısılığın ana nedeninin ikincil çürükler olduğunu, materyal seçiminin 

restorasyonun ağızda kalma süresi üzerinde yok denecek kadar az belli belirsiz bir etkiye 

sahip olduğunu göstermiĢtir (Kubo vd., 2011). 

Hastalar, diĢ aĢınmalarının tedavisine yönelik konservatif restoratif yaklaĢımları izlemek 

suretiyle pek çok yıl estetik ve fonksiyonel baĢarıyı yaĢayabilirler ve tedavinin minimal 

invaziv niteliği nedeniyle bu durum öteki komplike tedavi opsiyonlarının ilerleyen yıllarda ele 

alınmasına olanak sağlamaktadır.  

Restorasyonların bakımı ve rutin kontrolleri gerekli olup hasta ve hekimin karĢılıklı ve 

iĢbirliği içerisinde bir devam ve bakım rejimi sağlanmalıdır.  

Minimal invaziv diĢ hekimliği stratejisi ile yapılan tedavilerin; aĢırı zayıflamıĢ ve yıpranmıĢ 

diĢ dokularının karĢı karĢıya olduğu artan zorlayıcı ağız koĢullarına dirençli durabilmesine 

yardımcı olmak için, canlı dokular ile daha biyouyumlu restoratif materyallerin 

geliĢtirilmesine devam edilmesi kaçınılmazdır. Bununla birlikte, uzun dönemde baĢarı elde 
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etmenin anahtarı aĢınmaya neden olan etyolojik faktörleri minimalize etmek ve diĢ yapısını 

olabildiğince doğal Ģekliyle korumaktır. 
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WHAT ARE THE FACTORS AFFECTING LONGEVITY OF MY 

COMPOSITE RESIN RESTORATION? 

KOMPOZĠT REZĠN RESTORASYONUMUN KLĠNĠK ÖMRÜNÜ 

ETKĠLEYEN FAKTÖRLER NELERDĠR? 

BaĢak YAZKAN
1
 

Abstract 

In recent years composite resins have become the first choice for direct anterior and posterior 

restorations. Increased demand for composite restorations is related to their esthetic 

characteristics of matching the tooth colour, ability to be bonded to tooth tissues and reduced 

need of sound tooth removal as compared dental amalgam restorations. Many studies have 

shown that composite resin restorations may last long. This review aims to present an 

overview of the recent literature regarding the clinical performance of direct composite 

restorations in anterior and posterior teeth and discuss the factors affecting longevity of 

restorations. Factors related to the patients such as caries risk, occlusal stress and 

socioeconomic status may affect the survival. Also factors related to cavity features such as 

the number of restored walls, composite volume, and presence of endodontic treatment are of 

major importance. The main reasons for failure in direct posterior composite restorations are 

secondary caries and fracture, while in direct anterior restorations esthetic concerns are the 

main reasons leading to restoration failures. Composite resin restorations can be considered 

a reliable treatment as long as both the dentists and the patient are aware of the factors 

involved in restoration failures. 

Keywords: Longevity, Composite Resin Restorations, Clinical Studies 

 

Özet 

Son yıllarda kompozit rezinler direk anterior ve posterior restorasyonlarda ilk tercih haline 

gelmiştir. Kompozit restorasyonlara artan talep rezinlerin dişin rengi ile uyum sağlayan 

estetik karakterleri, diş dokularına bağlanabilme yetenekleri ve dental amalgam 

restorasyonlar ile karşılaştırıldıklarında sağlıklı diş dokularından daha az madde kaldırma 

gereksinimleri ile ilişkilidir. Birçok çalışma kompozit rezin restorasyonların uzun süre 

dayanabileceğini göstermiştir. Bu derleme anterior ve posterior dişlerde direkt kompozit 

restorasyonların klinik performansı ile ilgili güncel literatürleri gözden geçirmeyi ve 

restorasyonların uzun ömürlülüğünü etkileyen faktörleri tartışmayı amaçlamaktadır. Çürük 

riski, oklüzal stres ve sosyoekonomik durum gibi hastalarla ilişkili faktörler ömrü 

etkileyebilir. Ayrıca, restore edilen duvarların sayısı, kompozit hacmi ve endodontik tedavinin 

varlığı gibi kavite özellikleriyle ilgili faktörler de büyük önem taşımaktadır. Direkt posterior 

kompozit restorasyonlarda başarısızlığın ana nedenleri ikincil çürük ve kırık olup, direk 

anterior restorasyonlarda estetik kaygılar restorasyon başarısızlıklarına yol açan temel 

nedenlerdir. Kompozit rezin restorasyonlar, hem diş hekimleri hem de hasta restorasyon 

başarısızlıklarında rol oynayan faktörlerin farkında olduğu sürece güvenilir bir tedavi olarak 

kabul edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Klinik ömür, Kompozit rezin restorasyon, Klinik çalışmalar 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda diĢ çürüğü görülme insidansında bir azalma saptanmıĢ olsa da, daimi diĢlenmede 

tedavi edilmemiĢ çürükler hala oldukça yaygındır ve dünya nüfusunun yaklaĢık % 35' ini 

etkilemektedir  (Marcenes vd., 2013). Dünya çapında diĢ hastalıklarının tedavisine yönelik 

maliyetlerin küresel sağlık harcamalarının yaklaĢık % 4,6' sına tekabül ettiği tahmin 

edilmektedir (Listl vd., 2015).  

Kompozit rezinler 1960‘ larda tanıtılmalarından sonra gittikçe daha yaygın olarak 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır ve günümüzde anterior ve posterior diĢlerin direkt 

restorasyonlarında ilk tercih olan universal restoratif materyaller olarak kabul edilmektedir 

(Correa vd., 2012). Kompozit restorasyonlara artan talep; kompozit rezinlerin diĢin rengi ile 

uyum sağlayan estetik karakterleri, diĢ dokularına adheziv sistemler ile bağlanabilme 

yetenekleri, dental amalgam restorasyonlar ile karĢılaĢtırıldıklarında ilave tutuculuğa gerek 

kalmadan sağlıklı diĢ dokularından daha az madde kaldırma gereksinimleri ve indirekt 

restoratif materyaller ile karĢılaĢtırıldıklarında daha düĢük maliyetleri ve tek seansta 

yapılabilmeleri ile iliĢkilidir (Demarco vd., 2012).  

Yıllar içinde, anterior ve posterior kompozit rezin restorasyonların klinik ömrünü 

değerlendiren pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. Sistematik derlemelerde kompozit rezin 

restorasyonların klinik performansı baĢarılı bulunmuĢ, yıllık baĢarısızlık oranlarının (AFR' 

ler) farklı çalıĢmalarda % 1-4 arasında değiĢtiği ifade edilmiĢtir (Heintze ve Rousson, 2012; 

Manhart vd., 2004; Opdam vd., 2014). Ancak hala ülkemizde ve dünya genelinde 

restorasyonların yenilenmesi sıklıkla yapılmaktadır, bu durum sağlık hizmetlerinde zaman 

kaybına ve önemli bir maliyete yol açmaktadır (YeĢilyurt ve Bulucu, 2003). 

Restorasyonların klinik ömrünü değerlendiren çalıĢmalar genellikle restorasyonlarda 

baĢarısızlığa yol açan risk faktörlerini ve baĢarısızlık nedenlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Sistemik derlemelerde posterior restorasyonlarda baĢarısızlığın ana nedenlerinin sekonder 

çürükler ve diĢ ve/veya restorasyon kırıkları olduğu, anterior restorasyonlarda ise estetik 

nedenler olduğu görülmüĢtür (Opdam vd., 2014).  

GeçmiĢte yapılmıĢ olan çalıĢmalar kompozit rezinlerin klinik performansına odaklanmıĢtı. 

Artık kompozit materyalinin klinik performansının baĢarılı olduğu konusunda emin 

olunduktan sonra yapılan daha yeni çalıĢmalar farklı risk faktörlerin kompozit 

restorasyonların klinik ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir 

(Opdam vd., 2014; Sande vd., 2016). Bunlar hastayla ilgili yaĢ, cinsiyet, çürük riski, okluzal 

stres riski, sosyoekonomik durum, diĢ hekimine gitme sıklığı gibi faktörleri içerebilir. Risk 

faktörlerinin doğru bir Ģekilde belirlenmesi hekimlerin restoratif tedavi açısından kararlarını 

kolaylaĢtırabilir ve sonuç olarak restorasyonun ömrünü uzatabilir ve maliyeti azaltabilir.   

Bu derleme anterior ve posterior diĢlerde direkt kompozit rezin restorasyonların klinik 

performansı ile ilgili güncel literatürleri gözden geçirmeyi ve restorasyonların klinik ömrünü 

etkileyen faktörleri tartıĢmayı amaçlamaktadır. 

2. KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN KLİNİK ÖMRÜNÜ DEĞERLENDİREN 

ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI 

Son beĢ yılda yayınlanmıĢ olan kompozit rezin restorasyonların klinik ömrüne odaklanan 

sistematik derlemelerin sonuçları Tablo 1‘ de özetlenmiĢtir. ÇalıĢmalarda, direk kompozit 

rezin restorasyonların farklı takip sürelerinde benzer sonuçlar verdiği ve klinik baĢarısızlık 

oranlarının %1-5 oranında değiĢtiği görülmektedir.  
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Tablo 1. Kompozit rezin restorasyonların klinik ömrünü değerlendiren son beĢ yılda yayınlanmıĢ olan 

sistematik derlemeler 

ÇalıĢma DiĢin Lokalizasyonu BaĢarısızlık oranı ve/veya Klinik ömrü 

Demarco vd., 2012 Arka bölge BaĢarısızlık oranı: % 1-3 (1 yıl) 

Heintze ve Rousson, 2012 Arka bölge Klinik ömrü: % 90 (10 yıl) 

Opdam vd., 2014 Arka bölge BaĢarısızlık oranı: % 1,8 (5 yıl);                 

% 2,4 (10 yıl) 

Sande vd., 2016 Arka bölge BaĢarısızlık oranı:  % 1,7-5,2 (1 yıl) 

Klinik ömrü:  % 72-95 (1 yıl) 

Demarco vd., 2015 Ön bölge BaĢarısızlık oranı:  % 0-4,1 (1 yıl) 

Klinik ömrü: % 53,4-100 (1 yıl) 

Ahmed ve Murbay, 2016 Ön bölge* Klinik ömrü: >% 90 (2,5 yıl); % 50 (5 yıl) 

Heintze vd., 2015 Ön bölge Klinik ömrü: % 95 (10 yıl - Sınıf III 

Kavite); % 90 (10 yıl - Sınıf IV Kavite) 

Afrashtehfar vd., 2017 Arka bölge** Klinik ömrü:  % 89,7 (3 yıl);                          

% 92,4 (5 yıl) 

Angeletaki vd., 2016 Arka bölge Klinik ömrü: % 83.2 (5 yıl) 

Ástvaldsdóttir vd., 2015 Arka bölge Klinik ömrü: % 91 (5 yıl); % 86 (12 yıl) 

Moraschini vd., 2015 Arka bölge BaĢarısızlık oranı: % 3,2 (1 yıl) 

*AĢınmıĢ diĢ; **Endodontik tedavi görmüĢ diĢ 

 

3. KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN KLİNİK ÖMRÜNÜ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

3.1. Hasta ile ilişkili faktörler 

Klinik çalıĢmalarda, hastalarla ilgili değiĢkenlerin restorasyonun klinik ömrü üzerine etkisini 

saptamak çok kolay olmamaktadır. Hastanın yaĢı, DMFT (çürük, kayıp ve dolgulu diĢ sayısı 

toplamı) indeksi ve sosyoekonomik durumu kolayca belirlenebilen basit değiĢkenlerdir. Öte 

yandan hastanın çürük riski, parafonksiyonel alıĢkanlıkları gibi değiĢkenler bir çok belirti 

içeren karmaĢık süreçlerdir. Her hasta ile ilgili faktörler kendi özelliklerine sahip olduğundan, 

aĢağıda farklı baĢlıklar altında tartıĢmaya sunulmuĢtur. 

3.1.1. Çürük riski 

Hastaların çürük riskinin, restorasyonların klinik ömrünü önemli ölçüde etkilediği 

gösterilmiĢtir. ÇalıĢmalarda çürük riski yüksek hastalarda, düĢük çürük riskli hastalara göre 

posterior kompozit restorasyonların baĢarısızlık oranının 2,45' ten 4,40' a yükseldiği 

belirlenmiĢtir (Opdam, 2007; Sande, 2013). Yine çocuklarda yapılan bir diğer çalıĢmada 
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DMFT indeksi yüksek hastalarda direk kompozit rezin restorasyonların baĢarısız olma 

oranının arttığı gözlenmiĢtir (Trachtenberg vd., 2008). 

Anterior kompozit rezin restorasyonların klinik ömrü üzerine yapılan güncel bir sistematik 

derleme gözden geçirildiğinde, sekonder çürük nedeniyle baĢarısız olan çok az sayıda 

restorasyon olduğu görülmüĢtür (Demarco vd., 2015). Bununla birlikte, ön diĢlerde çürüğü olan 

hastalar tipik olarak yüksek riskli hastalardır, bu nedenle bu tür bir hastada restorasyon 

baĢarısızlığı riskinin artmasını bekleyebiliriz. 

3.1.2. Bruksizm / Parafonksiyonel alışkanlıklar 

Hastalarda görülen diĢ gıcırdatma ve diĢ sıkma gibi parafonksiyonel alıĢkanlıklar zaman 

içerisinde sağlıklı diĢ dokularının zayıflayarak aĢınma ve kırılmasına sebep olmaktadır. 

Parafonksiyonel alıĢkanlıkların gözlenmesi restorasyonlarda da kırıklara yol açabilir. 

YapılmıĢ olan retrospektif bir çalıĢmada, yüksek oklüzal stres grubundaki hastalarda posterior 

kompozit restorasyonların baĢarısızlık oranının düĢük oklüzal stres grubundaki hastalarda üç 

kat daha fazla olduğu saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada yazarlar oklüzal stresi saptarken klinik 

gözlemleri ile objektif değerlendirmeyi ve hastalara yöneltilen anket ile subjektif analizi 

birleĢtirmiĢlerdir (Sande vd., 2013). 

Bruksizm hastalarının dahil edildiği ve aĢınmıĢ diĢlerin restorasyonunu değerlendiren klinik 

bir çalıĢmada baĢarısızlığın ana nedeni restorasyon kırığı olarak ifade edilmiĢtir (Bernardo, 

2007). Yine bir baĢka çalıĢmada bruksizm nedeniyle aĢınmıĢ anterior diĢlerin direkt kompozit 

rezin restorasyonlarında en çok gözlenen baĢarısızlık nedenleri; diĢin kırılması veya 

restorasyonun kırılması (% 61), restorasyon düĢmesi (% 30) ve çürük (% 4) olarak 

saptanmıĢtır (Smales ve Berekally, 2007). 

3.1.3. Yaş 

Bir çok çalıĢma, yaĢın restorasyonların klinik ömrü üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya 

koymuĢtur ve bu değiĢken muhtemelen diğer değiĢkenlerle iliĢkilidir. Yapılan bir çalıĢmada, 

12-19 ve 5-11 yaĢ aralıklarındaki iki hasta grubuna direkt kompozit rezin restorasyonlar 

yapılmıĢ ve restorasyonların baĢarısızlık oranı değerlendirildiğinde 5-11 yaĢ aralığında daha 

fazla baĢarısızlık saptanmıĢtır. AraĢtırmacılar, sonuçların böyle olmasını hastaların çürük 

riskindeki farklılıklar ve tedavi prosedürleri sırasında daha küçük çocukların daha zorlu 

iĢbirliği ile iliĢkili olabileceği ile iliĢkilendirmiĢlerdir (Pallesen vd., 2014). 

Bir diğer çalıĢmada ise; hem gençlerde hem de yaĢlılarda restorasyonlarda yüksek baĢarısızlık 

oranları saptanmıĢtır. YaĢlılarda gözlenen bu yüksek baĢarısızlık ise; sistemik hastalıklarla 

iliĢkili olarak hastalarda çürük riskinin artması ve yaĢlanma nedeniyle ağız bakımının 

zayıflaması ile açıklanmıĢtır (Laske vd., 2016). Bu nedenle yaĢ; çoçuk ve ergen hastalarda 

yüksek çürük riski nedeniyle restorasyonların klinik ömrü üzerinde önemli bir etki gösterse de 

tek baĢına belirleyici bir faktör olarak düĢünülmemelidir.  

3.1.4. Sosyoekonomik durum 

Sosyoekonomik durum ile restorasyonların klinik ömrü arasındaki iliĢkiyi değerlendiren az 

sayıda çalıĢmalardan birinde, bireylerin sosyoekonomik durumlarının zayıflamasıyla 

restorasyonlarda baĢarısızlığın arttığını saptanmıĢtır. AraĢtırmacılar, her zaman yoksul 

bireylerin, zengin bireylerden daha fazla restorasyon baĢarısızlığı yaĢadıkları sonucuna 

varmıĢlardır (Correa vd., 2013). Yine baĢka bir çalıĢmada restorasyonlarda baĢarısızlık 

oranının en fazla düĢük sosyoekonomik düzeyde (% 5,6) gözlendiği, bunu orta (% 4,2) ve 

yüksek (% 5,1) sosyoekonomik statünün izlediği bildirilmiĢtir (Laske vd., 2016).  
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3.2. Hekim ile ilişkili faktörler 

Restorasyonların klinik ömrünü inceleyen çalıĢmalara bakıldığında, rapor edilen baĢarısızlık 

nedenleri arasında hekim faktörüne nadiren rastlanır. Genellikle hekim faktörü sadece 

hekimin eğitim seviyesi ve restorasyonun doğru yapılıp yapılmadığı temelinde açıklanır, 

ancak karar verme süreci, göz ardı edilen esas durumdur. Ayrıca, diĢ hekimliği fakültelerinde 

genellikle, bir kompozit rezin restorasyonun ağız içi ortamda zamanla nasıl değiĢtiğini yani 

materyalin doğal bozunma süreci anlatılmaz (Burke ve Lucarotti, 2009). 

3.3. Restoratif materyalin seçimi ve teknik ile ilişkili faktörler 

Kompozit rezinlerin anterior ve posterior restorasyonlarda baĢarıyla kullanılabileceği fikrinin 

yerleĢmesi zaman almıĢtır. Dental amalgamın posterior restorasyonlar için altın standart 

olarak düĢünüldüğü dönemde, zayıf aĢınma direnci ve zayıf mekanik dayanım, dental 

kompozitlerin ilk nesillerinin eksiklikleriydi. Zamanla, rezinlerin organik faz içerikleri ve 

inorganik dolgu partiküllerindeki ilerlemeler, materyalin özelliklerinde önemli geliĢmeler 

sağladı. Ayrıca güncel kompozitler daha yüksek renk stabilitesine ve daha iyi optik özelliklere 

sahiptir. Bu nedenle günümüzde en uygun kompozit rezin materyalinin seçimi oldukça minör 

bir problemdir. YapılmıĢ olan sistematik bir derlemede; kompozit rezinin türü, klinik ömür 

için önemli bir risk faktörü olarak tanımlanmamıĢtır, hastanın çürük riski ve çürüklü yüzey 

sayısı gibi diğer faktörler restorasyonun klinik ömrü üzerinde etkili bulunmuĢtur. Literatürde; 

artmıĢ kavite boyutunun (çürük temizleme sonrası ortaya çıkan kompozit rezinin bağlanacağı 

duvar sayısı), diĢin pozisyonunun (arka diĢler daha yüksek mekanik yüklere dayanmak 

zorundadır), kavitenin tabanına kalın bir kaide kullanılmasının, diĢin endodontik tedavi 

görmüĢ olup olmamasının restorasyonun klinik ömrünü negatif etkileyebilecek faktörler 

olduğu ifade edilmiĢtir (Optam vd., 2014). 

Buna karĢılık kompozit rezin restorasyonun yerleĢtirilmesinden önce bizotaj yapılması ve 

izolasyona dikkat edilmesinin restorasyonun klinik ömrünü arttırdığı bildirilmiĢtir. Ayrıca 

seçilecek olan adhesiv sistemin de etkili olduğu gösterilmiĢtir (Collares vd., 2016).  

4. KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARDA EN SIK GÖZLENEN BAŞARISIZLIK 

NEDENLERİ 

4.1. Sekonder çürük oluşumu 

Daha önceki çalıĢmalarda belirtildiği gibi, kompozit rezin restorasyonlarda iki ana baĢarısızlık 

nedeni ikincil çürük ve kırıklardır. Restorasyon ile diĢ dokusu arasında çok iyi bir adaptasyon 

sağlansa bile, bakterilerin ilerlemesi için bir mikro aralık vardır. Tespit edilemeyen 

mikrosızıntı sekonder çürük geliĢimine neden olacaktır. Kompozit rezinlerde mikrosızıntının 

olması rezinin polimerizasyon büzülmesi ile iliĢkilidir. Kompozit rezinlerde sekonder çürük 

en çok kavite duvarlarında saptanır (Optam vd., 2014). 

Sekonder çürüğün karakteri primer çürük ile aynıdır. Mine dokusunda aktif bir çürük lezyonu; 

plak retansiyon bölgeleri ile iliĢkidedir, pöröz yapıdadır, opak beyaz veya beyazımsı sarı 

renkte ve pürüzlü bir yüzey yapısındadır. Kavitasyon nedeniyle çürük dentin dokusuna 

ilerlediğinde aktif çürük lezyonu nemli, yumuĢak ve kahverengimsi bir doku olup, mekanik 

olarak kolay uzaklaĢtırılır. Hekimler, restorasyonlara bitiĢik bölgelerde ilerlemiĢ bir aktif 

çürük var ise restorasyonu yenilemeli, çürük mine ile sınırlı ve baĢlangıç durumunda ise tamir 

yapmalı veya restorasyon kontrol edilerek takip edilmelidir (YeĢilyurt ve Bulucu, 2003). 
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4.2. Restorasyonun kırığı (fraktürü) 

YapılmıĢ olan kısa ve uzun süre takipli klinik çalıĢmalarda; kompozit rezin restorasyonlarda 

restorasyon veya diĢ/restorasyon kırıklarının baĢarısızlığın ana nedenlerinden biri olduğunu 

gösterilmiĢtir (Demarco vd., 2015; Opdam vd., 2007).
 

Kısa sürede kompozit rezin 

restorasyonlarda gözlenen kırıkların restorasyonun yapımı aĢamasında hekimin uygulama 

hataları ve restorasyondaki minör gerilimler ile iliĢkili olduğu düĢünülmüĢtür. Uzun süre 

sonra restorasyonda gözlenen kırıkların ise materyalin yorgunluk dayanımı ile ilgili olduğu 

ifade edilmiĢtir (Opdam vd., 2007). 

Ağız ortamında restorasyonlar sürekli olarak fiziksel ve kimyasal uyaranlara maruz 

kalmaktadır. Kimyasal uyanlardan bazıları; nemli ortam, biyofilm birikimi, eroziv ataklar ve 

eroziv diyet ürünleridir. Fiziksel uyaranlar ise, aĢınmayı ve çiğnemeden gelen döngüsel 

mekanik uyarımı içerir. Hastanın parafonksiyonel davranıĢları varsa, restoratif materyale daha 

fazla yük biner. Bu nedenle bir kompozit rezin restorasyon tüm fiziksel ve kimyasal uyaranlar 

karĢısında dayanıklı olmak zorundadır, ancak hiçbir restorasyon sonsuza kadar kalamaz. 

Kavitenin boyutu ve kompozit restorasyonun hacmi ne kadar büyükse restorasyon bu 

uyaranlardan o kadar fazla etkilenecektir (Opdam vd., 2007).  

4.3. Estetik açıdan memnuniyetsizlik 

Estetik, restorasyonların, hem Ģekil hem de renk olarak diĢ dokularını taklit edebilme 

yeteneğini tanımlar. Posterior kompozit restorasyonlarda yapılan çalıĢmalarda estetik 

nedenlerden dolayı baĢarısızlık nadiren bildirilmiĢtir. Anterior bölgede ise estetiğin önemi her 

geçen gün dramatik bir Ģekilde artmaktadır (Opdam vd., 2007).  Renk uyumsuzluğu, yüzey ya 

da kenar lekelenmesi ve renk değiĢikliği anterior kompozit rezin restorasyonlarda en sık 

gözlenen estetik problemlerdir. Böyle bir estetik Ģikayetle baĢvuran hastaların 

restorasyonlarının klinik değerlendirmesi dikkatlice yapılmalıdır. Ġyi bir polisaj iĢlemi ile 

restorasyon kabul edilebilir bir estetik düzeye gelebilir. Estetik memnuniyetsizlik nedeniyle 

restorasyonun değiĢimi hekimin teĢhis ve tedavi anlayıĢına göre değiĢebilmektedir (YeĢilyurt 

ve Bulucu, 2003). 

5. GELECEKTE YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARDA NELER ÜZERİNDE 

DURULABİLİR? 

Gelecekte daha az tekniğe duyarlı materyallere odaklanılabilir ve böyle materyaller 

geliĢtirilebilir, çünkü mevcut kompozit rezinlerin özellikleri uzun bir klinik kullanım ömrü 

için yeterli gibi görünmektedir. Tekniğe daha az duyarlı materyaller hekim kaynaklı hataları 

azaltabilir. Ayrıca ön bölge estetik restorasyonlar için maliyetin nasıl azaltılabileceği 

düĢünülebilir. Son olarak, kompozit rezin restorasyonlara bitiĢik alanlarda oluĢan çürüklerin 

geliĢimi üzerindeki mekanik yüklenmenin etkisi, optimal olmayan fotoaktivasyon 

prosedürlerinin etkisi ve kompozit rezinlerin klinik ömrü üzerine baĢarısız bağlanmıĢ ara 

yüzlerin etkisi dahil olmak üzere hala klinik çalıĢmalarda yanıtlanması gereken sorular vardır.  

6. SONUÇLAR 

 Kompozit rezin restorasyonlar posterior ve anterior diĢlerde baĢarıyla kullanılabilir. 

 Anterior kompozit rezin restorasyonlarda baĢarısızlık davranıĢı posterior 

restorasyonlardan farklı olup, daha az sekonder çürük mevcut olup, estetik 

memnuniyetsizlik daha fazla önem kazanmaktadır. 

 Hekime bağlı ve uygulamaya bağlı faktörler, hastaya bağlı faktörler gibi birçok risk 

faktörü kompozit rezin restoraayonların klinik ömrünü etkilemektedir. 
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 Hasta ile iliĢkili risk faktörlerini klinik olarak değerlendirmek zordur ve 

standardizasyon eksikliği vardır. 

 Klinik çalıĢmalarda hastaya veya hekime iliĢkin olabilecek diğer risk faktörleri 

üzerinde daha fazla durulmalıdır. 
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Comparison of the expression levels of certain immune system-related 

genes in the posterior longitudinal ligaments in Protruded, Extruded and 

Sequestered Disc Herniation by using RT-PCR Method  

ġeyho Cem YÜCETAġ
1
 & Necati ÜÇLER

2
 

Objective 

Our aim in this study is to present, by using RT - PCR method, a comparison of the 

expression levels of certain immune system-related genes in the posterior longitudinal 

ligament (PLL) in disc herniation with advanced protrusion and undamaged PLL and 

extruded, sequestered disc herniation with damaged PLL.  

Method  
This study was conducted between January 2016 and May 2018 by comparing, using TR-PCR 

method, the expression levels of the interleukin 6 (IL-6), mannose-binding lectin 2 (MBL) genes and 

the β-actin genes as the control group on the PLL material of those patients (N=50) operated for 

lumbar advanced protruded or extruded, sequestered disc herniation. Those patients neurologically and 

radiologically diagnosed with lumbar disc herniation and operated by microdiscectomy were included 

in the study.  We divided our patients into two groups as those with protruded posterior longitudinal 

ligaments undamaged and those with extruded or sequestered posterior longitudinal ligament tears. 

The expression levels were determined by TR-PCR method for the expression levels of the interleukin 

6 (IL-6) and mannose-binding lectin 2 (MBL-2) genes in the PLL material.  The results obtained were 

statistically evaluated.   

Results 

Fifty patients with lumbar protruded or extruded disc herniation were evaluated.  All patients 

had PLL at the lumbar level of L4-5/L5-S1. 25 patients had MacNab‘s grade 2 and 25 patients 

had MacNab‘s grade 3,4 disc herniation. 19 patients were men and 31 patients were women. 

It was observed that in the PLL materials of the patients, the expression levels of the 

interleukin (IL-6) and mannose-binding lectin 2 (MBL-2) genes were lower in extruded and 

sequestered discs.  The results obtained were evaluated as P=<005 in the confidence interval 

of 95%.  

Conclusion 

In lumbar disc herniation, in the cases of advanced protruded, extruded and sequestered disc 

herniation, the expression levels of interleukin 6 (IL-6) and mannose-binding lectin 2 (MBL-

2) genes of the PLL material were determined and it was found out that the disease may be 

related to the expression levels of interleukin 6 (IL-6) and mannose-binding lectin 2 (MBL-2) 
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genes. In addition, the examination of the expression levels of other genes active in the same 

pathway is recommended.  

Key Words: Lumbar disc herniation, PLL, MBL-2 

Discussion 

Degenerative lumbar disc herniation is generally observed in the L4-5/L5-S1 level (1). In our 

study, all disc herniation cases had L4-5 disc herniation. Currently, in the treatment of lumbar 

disc herniation, many methods are in use, the most pertinent being microdiscectomy (2,3). 

Lumbar disc herniation should be radiologically evaluated before operation (4). According to 

magnetic resonance imaging, the discs are divided into 4 or 5 grades. The operated cases 

usually have undamaged protruded posterior longitudinal ligaments or extruded or 

sequestered posterior longitudinal ligament tears (5,6). In degenerative disc herniation, many 

methods are used to determine the anti-oxidant level (7,8,9,10,11,12) one of which is the 

examination of the expression levels of interleukin (IL-6), mannose-binding lectin 2 (MBL-2) 

genes and, as the control group, β-actin genes by the TR-PCR method. In this study, using the 

RT-PCR method, we compared the expression levels of certain immune system-related genes 

in the posterior longitudinal ligament in extruded and sequestered disc herniations with 

damaged PLL.  
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DEKOMPRESYON KRANĠEKTOMĠ YAPILAN  MALĠNG MCA 

ĠNFAKTI HASTALARINDA   EPĠLEPSĠNĠN  MORTALĠTE ve 

MORBĠDĠTE ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ  

ġeyho Cem YücetaĢ
1
 

Amaç: 

Bu çalımadaki amacımız dekompresif kraniektomi   yapılan maling MCA infatı olan 

vakalarda postoperative epilepsinin görülmesi ve sıklığının  glaskow sonuç skalası üzerindeki 

etkilerini vurgulamak 

Yöntem: 

Mart 2015-Haziran 2018 tarihleri arasında maling orta serebral arter infaktı sonrası ödem 

basısına bağlı opera edilen hastaların(N=26) kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesi ile 

yapıldı.  Tüm hastalar BBT de maling  MCA infaktı olan hastalardı. Hastaların en küçüğü 41 

en büyüğü 80 yaĢında olup ortalama yaĢ 55 idi. Hataların 15‘ü bayan, 11‘Ġ erkek idi. Hastalar 

3 gruba ayrılıp grup bir 6 hasta olup  sadece apanutin kullanılanlar,grup 2, 13 hasta olup  

epanutin+ikinci anti epileptic kullanılanlar, grup üç ise 7 hasta lup epanutin artı nöbet kontrol 

edilemeyip uyutulan hastalardı.   Postop kulanılan antiepileptikler ve epilepsinin   mortalite 

vemorbidite üzerindeki oranlar  kaydedildi.  

Bulgular  

Hataların 12(%58)‘sı sağ maling MCAinfaktı, 14 hasta (42)‘si sol  maling MCA infaktı 

mevcuttu. Her 3 grupdaki hastalar mortalite ve motbidite acısından karsılaĢıldı. Grup 1 de  

nöbet olmayıp hastalardan 1 tanesi ex oldu, grup ikide tüm hastalarda en az 1 kez  ve multipl 

nöbet görüldü ve hastalardan  8‘I  ex oldu, grup 3 de hastalar sürekli nöber gecirdiğinden 

uyutularak takip edildiler hastaların 6 si de ex oldu. Sonuçlar istatistiksel olarak 

değerlendirildi ve epilepsinin mortalite üzerinde etkili ve anlamlı olduğu değerlendirildi. 

Anahtar kelimeler: MMCA infaktı,Dekopresif kreniektomi , Ġskemik stroke,Glaskov sonuç 

skalası, epilepsy 

Tartışma: 

Maling serebral arter infaktları için dekopresyon kraniektomi bir tedavi seçenği olup burdaki 

amaç kafa içi basıncını düĢürmekdir(1, 2). Kafa içi basıncını artıran herhangi bir beyin 

cerrahisi hastalığında dekopreyon kraniektımisi yapılmaktadır(3,4).dekopresyon 

kraniektomim glaskov koma ve glaskov sonuç skalası üzerinde etkilidir(5). Maling MCA 

infaktlarında  bir hemisferin büyük oranda iskemik ödeme maruz kalması mortaliteyi oldukca 

artırmaktadır(6). Beyin kendisi değil ilerleyici  ve yıkıcı sonuçları olan akut ödem mortaliteyi 

üzerinde belirleyicidir. Bu ödem beyinde genelikle herniasyonlara klinik ve nörolojik 
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bulgulara sebeb olur. Maling MCA infaktlarında septom olarak hemipleji,hemiparazi, bulantı 

kusma, Ģuur bozuklukları kranial sinir paralizileri, papil ödemi ve özelikle epilepsi gibi 

septomlar görülür(7). MMCA tanısında CT,MR SPECT, biyomarkırlar, DSA 

kullanılmaktadır. Tedavide medical, ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır(1). 

 

Sonuç : 

Maling MCA  infaktında mortalitesinin yüksek olması  ve  sekel brakması nedeniyle 

günümüzde cok önemli  bir yer almaktadır. Bu hastalar baĢ vurduklarında postoperative çiddi 

bulgularda birinin nöbet olduğunu ve bunun da mortalite ve morbidite üzerinde direk etkisi 

olduğunu vurgulamak istedik 
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AN EVALUATION OF NURSES’ ETHICAL COMPETENCE IN 

TURKEY 

TÜRKĠYE’DE HEMġĠRELERĠN ETĠK YETERLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR 

DEĞERLENDĠRME 

Rahime AYDIN ER
1
  

ABSTRACT  

Ethical competence of the nurses who have the longest and closest communication with the patient is important 

in ethical care and solving problems. Objective: The aim of this paper is assessing nurses’ ethical competence in 

line with research conducted with nurses in Turkey. Method: In this systematic review, Medline and Ulakbim 

databases, National Thesis Center and electronic journals were searched “ethical competence”, “ethical 

sensitivity”, “ethical behavior” and “ethical decision making” as keywords. 26 articles that conducted with 

nurses in Turkey, Turkish or English full text available were evaluated. Results: It was determined that the 

nurses’ ethical sensitivities were evaluated frequently (16 research). However, ethical decision-making 

processes (10 research) and approaches to ethical problem/dilemma (2 research) of nurses were investigated. 

According to the studies conducted, it was determined that nurses had a moderate level of ethical sensitivity and 

were influenced by environmental factors in the resolution of ethical problems. Conclusions and 

Recommendations: Ethical competence is located as increasing importance criterion and competence in 

Turkish nursing education program. But the research results supporting the development of ethical competence 

in nurses working in the field could not be reached. The education strategies such as “ethical training program” 

which will increase the ethical competence and level of ethical decision-making of nurses should be developed 

with nursing educators and ethical experts. 

ÖZET 

Hastayla en uzun süre ve en yakın iletişim içinde olan hemşirelerin etik yeterliğe sahip olmaları, etiğe uygun 

hizmet sunumunda ve ortaya çıkabilecek etik sorunların çözümünde önemlidir. Amaç: Bu bildirinin amacı 

Türkiye’de hemşirelerle yapılan araştırmalar doğrultusunda, hemşirelerin etik yeterliklerini değerlendirmektir. 

Method: Bu sistematik derlemede, “etik yeterlik” anahtar kelimesi ve ilişkili olan “etik duyarlılık”, “etik 

davranış”, “etik karar verme” kelimeleri kullanılarak Medline ve Ulakbim veri tabanları ile Ulusal Tez Merkezi 

ve elektronik dergiler taranmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’de hemşireler üzerinde yürütülerek tam metnine 

ulaşılabilen Türkçe veya İngilizce 26 makale değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan araştırmalarda sıklıkla (16 

araştırma) hemşirelerin etik duyarlılıklarının değerlendirildiği belirlenmiştir. Hemşirelerin etik karar verme 

süreçleri (10 araştırma) ve etik soruna/ikileme yaklaşımları (2 araştırma) da araştırılmıştır. Yapılan 

araştırmalar doğrultusunda hemşirelerin orta düzeyde etik duyarlılığa sahip oldukları, etik sorunların 

çözümünde etik ilkelerden yaralanmakla birlikte çevresel faktörlerden de etkilendikleri saptanmıştır. Sonuç ve 

Öneriler: Etik yeterlik, Türkiye’de hemşirelik eğitim programlarında artan önemle bir ölçüt ve yetkinlik olarak 

yer almakla birlikte alanda çalışan hemşirelerde etik yeterliğinin geliştiğini destekleyen çalışma sonuçlarına 

ulaşılamamıştır. Etik eğitim programları hemşirelerin etik karar verme düzeylerini arttırdığından, hemşirelerin 

etik yeterliğini arttıracak “etik eğitim programı” gibi stratejilerin hemşire eğitimciler ve etik uzmanları ile 

birlikte geliştirilmesi desteklenmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelikte etik, Etik yeterlik, Etik duyarlılık 
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1. GĠRĠġ  

Sağlık meslekleri özellik arz eden bir hizmet sunar. Sağlık hizmetlerini talep eden ya da alan 

kiĢi ve grupları çoğunlukla hastalar oluĢturduğundan, sağlık hizmeti alanlar yardıma muhtaç, 

hassas, kolay incinebilir ve istismar edilebilir bir konumdadır. Bu açıdan insana yönelik 

uğraĢı alanları içinde sağlık profesyonellerin en özel ve en özenli hizmet sunma etik 

yükümlülükleri bulunmaktadır (Dinç, 2009: 114).  

HemĢirelik, bakıma temellenmiĢ bir meslek olarak, insanlık için üstlenilmiĢ olağanüstü bir 

sorumluluktur (Özsoy ve Dönmez, 2017: 92). Bakım yalnızca hemĢireliğe özgü değildir, 

ancak bakım hemĢirelik için özgündür. Bakımın hemĢireliğe özgün olması hemĢirelere özel 

bir ahlaki sorumluluk yükler (Dinç, 2010: 78). Bununla birlikte sağlık meslek üyeleri arasında 

hasta ile en uzun süre ve en yakın iletiĢim içinde olan hemĢirelerin hastanın tercihlerini ve 

değerlerini tanıması nedeniyle etik sorunla daha sık karĢılaması muhtemeldir (Aydın Er ve 

Ersoy, 2017: 78).   

Etik sorunlar; ahlaki bir yargıda bulunmayı ve seçim yapmayı gerektiren mutlak doğru ya da 

yanlıĢ olarak tanımlanabilecek kadar basit ve kesin çözümleri olmayan, karmaĢık ve kiĢiyi 

ikilemde bırakan sorunlardır (Dinç, 2009: 116). HemĢirenin etik sorunu diğer sorunlardan 

ayırt edebilmesi, etik sorun karĢısında savunulabilir eylemlerde bulunabilmesi ve etiğe uygun 

hizmet sunabilmesi için etik yeterliğe sahip olması gerekmektedir. Etik yeterlik; bir durumun 

ne olduğunu görebilmeye yardımcı olacak etik bilgiye sahip olma (ethical perception), ne 

bilindiği ve davranıĢın neden yapıldığı hakkında düĢünme (ethical reflection), etik 

uygulamayı ortaya çıkarma (ethical behavior) ve ahlaklı olmayla karakterizedir (Lechasseur 

et al., 2018: 696). HemĢirelik eğitim programlarında artan önemle bir ölçüt ve yetkinlik 

olarak, hemĢireden mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranması ile etik yeterliğe sahip 

olması beklenmektedir (HemĢirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı, 2014). Bu bildiride 

Türkiye‘de hemĢirelerle yapılan araĢtırmalar doğrultusunda, hemĢirelerin etik yeterliklerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.  

2. YÖNTEM  

Bu sistematik derlemede, ―etik yeterlik‖ ve iliĢkili olan ―etik duyarlılık‖, ―etik davranıĢ‖ ve 

―etik karar verme‖ anahtar kelimeleri kullanılarak Medline ve Ulakbim veri tabanları ile 

Ulusal Tez Merkezi ve elektronik dergiler taranmıĢtır. ÇalıĢma konusuyla ilgili olarak 

Türkiye‘de hemĢirelerle yapılmıĢ tüm araĢtırma makaleleri değerlendirilmeye alınmıĢtır. 

Hekim, ebe ve sağlık teknisyeni gibi diğer sağlık profesyonelleri ile yapılan araĢtırmalar 

çalıĢmaya dâhil edilmemiĢtir. Öncelikle araĢtırma baĢlığı ve özeti değerlendirilen 

araĢtırmaların kaynakları da konuyla iliĢkisi bakımından gözden geçirilmiĢtir. Tam metnine 

ulaĢılabilen Türkçe veya Ġngilizce araĢtırmalar çalıĢma kapsamında incelenmiĢtir.   
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3. BULGULAR   

ÇalıĢma kapsamında 26 araĢtırma değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmaların tümü niteliksel olup, 

örneklem gurubunu; cerrahi, çocuk dahiliye, kadın doğum, onkoloji ve psikiyatri servisinde, 

ameliyathanede, acil, poliklinik ve yoğun bakım üniteleri ile idari birimde çalıĢan hemĢireler 

oluĢturmuĢtur.  

AraĢtırmalarda en sık (16 araĢtırma) hemĢirelerin etik duyarlılıkları değerlendirilmiĢtir. Bu 

araĢtırmaların çoğunda (13 araĢtırma) hemĢirelerin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu 

belirlenmiĢtir (BaĢar vd., 2010; Aksu ve Akyol, 2011; Dikmen, 2013; YurttaĢ vd., 2014; 

Filizöz vd., 2015; Aydoğan ve Ceylan, 2018; Fırat vd., 2017; Atmaca Palazoğlu ve Koç, 

2017; Taylan ve Arslan, 2017; Temiz vd., 2017; Basar ve Cilingir, 2018; Tas Aslan ve 

Calpbinici, 2018; Yılmaz vd., 2018). HemĢirelerin etik duyarlılıklarının iki araĢtırmada 

(Köktürk Dalcalı ve ġendir, 2016; Kahriman ve YeĢilçiçek Çalık, 2017) yüksek düzeyde, bir 

araĢtırmada (Tazegün ve Çelebioğlu, 2016) ise düĢük düzeyde olduğu bildirilmiĢtir. Bekar ve 

genç hemĢirelerin etik duyarlılıklarının daha düĢük olduğunu (Dikmen, 2013; Aksu ve Akyol, 

2011), yaĢ ilerledikçe hemĢirelerin etik duyarlılıklarının hem arttığını (Temiz vd., 2017; Tas 

Aslan ve Calpbinici, 2018) hem de azaldığını (Tazegün ve Çelebioğlu, 2016) gösteren çalıĢma 

sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmalarda yüksekokul mezunu (Basar ve Cilingir, 2018), daha 

uzun süre mesleki deneyimi olan (Temiz vd., 2017; Tas Aslan ve Calpbinici, 2018; Yılmaz 

vd., 2018), mesleğini severek yapan (Kahriman ve YeĢilçiçek Çalık, 2017; Atmaca Palazoğlu 

ve Koç, 2017) ve mesleki derneğe üye olan (Temiz vd., 2017; Yılmaz vd., 2018) hemĢirelerin 

etik duyarlılıklarının daha yüksek olduğu belirtilmiĢtir. AraĢtırmalarda etik eğitimi alan 

hemĢirelerin etik duyarlılıklarının yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Aksu ve Akyol, 2011; 

Kahriman ve YeĢilçiçek Çalık, 2017; Atmaca Palazoğlu ve Koç, 2017). Bazı araĢtırmalarda 

da etik eğitimi alan ve almayan hemĢirelerin etik duyarlılıkları arasında fark olmadığı  

saptanmıĢtır (Pekcan, 2007; BaĢak vd., 2010; Aydoğan ve Ceylan, 2018).  

HemĢirelerin etik karar verme süreçlerinin değerlendirildiği araĢtırmalar, etik yeterliklerine 

iliĢkin birtakım bilgileri de içermektedir.  Bu araĢtırma sonuçlarında hemĢirelerin etik karar 

verme süreçlerinde sorun yaĢadıkları (Öztürk vd., 2009), etik karar verme modelleri hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmadıkları (Ersoy ve Göz, 2001), etik teori ve ilkeleri kullanamadıkları   
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Tablo. ÇalıĢma kapsamında değerlendirilen araĢtırmalara iliĢkin bilgiler 

Kaynak  Örneklem grubu Örneklem 

sayısı 

Bulgu  Ek Bilgi 

Ersoy ve Göz, 

2001 

Devlet ve üniversite 

hastanesinde çalıĢan 

hemĢireler  

165 HemĢireler etik karar verme modelleri ve 

süreçleri hakkında yeterli bilgi ve 

beceriye sahip değiller 

HemĢireler gizliliğe saygı ve doğruyu 

söyleme etik konularına duyarlı olmakla 

birlikte hastanın tedaviye ret hakkına 

saygıyı göz ardı edebilmekte 

Aslan, 2003 Ameliyathanede çalıĢan 

hemĢireler 

27 HemĢireler etik karar vermede etik teori 

ve modelleri kullanamamakta, bireysel 

deneyimlerinden yararlanmakta 

HemĢireler etik karar vermede sıklıkla 

sadakat, zarar vermeme ve bireye saygı 

ilkelerini kullanmakta  

Pekcan, 2007 Cerrahi ve dâhiliye servisinde, 

acil ve yoğun bakım biriminde, 

poliklinikte çalıĢan hemĢireler 

130 Sağlık ocağında çalıĢan hemĢirelerin etik 

duyarlılığı özel hastanelerde çalıĢan 

hemĢirelere göre daha fazla  

Etik dersi alan ve almayan hemĢirelerin 

etik duyarlılıkları arasında fark 

bulunmamakta  

Öztürk vd., 2009 Yoğun bakım biriminde 

çalıĢan hemĢireler 

130 HemĢireler etik karar verme süreçlerinde 

sorun yaĢamakta  

 

BaĢak vd., 2010 Yoğun bakım biriminde 

çalıĢan hemĢireler 

90 Orta düzeyde etik duyarlılık HemĢirelerin etik duyarlılıkları ile yaĢ, 

medeni durum, öğrenim durumu, yoğun 

bakımda ve meslekte çalıĢma süresi ile 

etik eğitim alma durumu arasında iliĢki 

bulunmamakta  

Cerit, 2010 Eğitim-araĢtırma hastanesinde 

çalıĢan hemĢireler  

50 HemĢireler etik karar verme sürecinde 

etik ilkeleri göz önünde bulundurulmakla 

birlikte çevresel faktörlerden etkilenmekte  

 

Aksu ve Akyol, 

2011 

Üniversite ve devlet 

hastanesinde çalıĢan 

hemĢireler  

301 Orta düzeyde etik duyarlılık  Bekâr, dâhiliye alanında çalıĢan ve etik 

eğitim alan hemĢirelerin etik duyarlılıkları 

daha az 

 

 

Cerit ve Dinç, 

2012 

Üniversite hastanesinde 

çalıĢan hemĢireler  

225 HemĢirelerin etik karar verme düzeyleri 

ile profesyonel davranıĢları arasında 

pozitif zayıf bir iliĢki bulunmakta  

 

Dikmen, 2013 Yoğun bakım biriminde 

çalıĢan hemĢireler 

50 Orta düzeyde etik duyarlılık Genç hemĢirelerin etik duyarlılıkları daha 

az  
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YurttaĢ vd., 2014 Cerrahi, çocuk, dâhiliye, kadın 

doğum, onkoloji, psikiyatri 

servislerinde, ameliyathane ve 

yoğun bakım biriminde çalıĢan 

hemĢireler 

163 Orta düzeyde etik duyarlılık  

Özlem, 2016 Üniversite hastanesinde 

çalıĢan hemĢireler  

13 HemĢireler etik sorunları 

tanımlayamamakta, etik değer ve ilke 

ihlallerini belirleyememekte, etik kararları 

kiĢisel ve kültürel değerlerinin etkisinde 

kalarak almakta  

Etik eğitim programı sonrasında 

hemĢirelerin etik karar verebilme 

düzeylerinde olumlu yönde değiĢim 

olmakta ve etik karar verebilme yetileri 

geliĢmekte   

Filizöz vd., 2015 Cerrahi ve dâhiliye servisleri 

ile yoğun bakım ve idari 

birimde çalıĢan hemĢireler  

300 Orta düzeyde etik duyarlılık  

Köktürk Dalcalı 

ve ġendir, 2016 

Devlet ve özel hastanede 

çalıĢan hemĢireler  

170 Yüksek düzeyde etik duyarlılık  Sosyal değerleri benimseyen hemĢirelerin 

etik duyarlılığı daha fazla  

Tazegün ve 

Çelebioğlu, 2016 

Çocuk servisinde çalıĢan 

hemĢireler  

120 DüĢük düzeyde etik duyarlılık HemĢirelerin yaĢı ilerledikçe etik 

duyarlılıkları azalmakta 

Atmaca Palazoğlu 

ve Koç, 2017 

Acil serviste çalıĢan hemĢireler 236 Orta düzeyde etik duyarlılık Mesleğini seven ve etik eğitimi alan 

hemĢirelerin etik duyarlılıkları daha fazla  

Fırat vd., 2017 Acil serviste çalıĢan hemĢireler  285 Orta düzeyde etik duyarlılık 15 yıldan daha uzun süre çalıĢan 

hemĢirelerin etik duyarlığı daha az 

  

Kahriman ve 

YeĢilçiçek Çalık, 

2017 

Klinik hemĢireleri  161 Yüksek düzeyde etik duyarlılık Mesleğini severek yapan ve etik eğitimi 

alan hemĢirelerin etik duyarlılığı daha 

fazla 

Taylan ve Arslan, 

2017 

112 Ambulans istasyonu ve 

acil serviste çalıĢan hemĢireler  

81 Orta düzeyde etik duyarlılık  

Temiz vd., 2017 Cerrahi servislerinde çalıĢan 

hemĢireler 

90 Orta düzeyde etik duyarlılık 18-28 yaĢ üzerindeki, eğitim düzeyi 

yüksek, çalıĢma yılı fazla ve mesleki 

derneğe üye olan hemĢirelerin etik 

duyarlılıkları daha fazla 

Aydoğan ve 

Ceyhan, 2018 

Acil serviste çalıĢan hemĢireler 81 Orta düzeyde etik duyarlılık Etik eğitimi alan ve almayan hemĢirelerin 

etik duyarlılığı arasında fark 

bulunmamakta  
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Basar ve Cilingir, 

2018 

Cerrahi yoğun bakımda çalıĢan 

hemĢireler 

160 Orta düzeyde etik duyarlılık Yüksekokul mezunu, üniversite 

hastanesinde çalıĢan, meslekte ve yoğun 

bakımda 1 yıl ve daha az süre çalıĢan 

hemĢirelerin etik duyarlılıkları daha fazla 

Baysal vd., 2018 Onkoloji sersinde çalıĢan 

hemĢireler 

96 HemĢireler etik karar verme sürecinde 

etik ilkeleri göz önünde bulundurmakla 

birlikte, çevresel faktörlerden de 

etkilenmekte 

 

Demirsoy vd., 

2018 

Ġkinci basamak sağlık 

kurumunda çalıĢan hemĢireler 

233 HemĢireler etik karar verme sürecinde 

etik ilkeleri göz önünde bulundurma 

konusunda yetersiz ve çevresel 

faktörlerden etkilenmekte 

 

Sabancıoğulları 

vd., 2018 

Dahiliye ve cerrahi servisleri 

ile yoğun bakım ünitesinde 

çalıĢan hemĢireler  

358 HemĢireler etik sorun çözümünde etik 

ilkeleri dikkate almakla birlikte, etik 

çevresel faktörlerden de etkilenmekte 

 

 

 

 

Tas Arslan ve 

Calpbinici, 2018 

Çocuk servisinde çalıĢan 

hemĢireler 

200 Orta düzeyde etik duyarlılık  

 

 

40 yaĢın üzerinde ve 20 yıldan daha uzun 

süre çalıĢan hemĢirelerin etik 

duyarlılıkları daha fazla 

   

Yılmaz vd., 2018 Dahiliye servisinde çalıĢan 

hemĢireler  

100 Orta düzeyde etik duyarlılık  

 

Meslekte 15 yıldan daha uzun süre çalıĢan 

ve mesleki derneğe üye olan hemĢirelerin 

etik duyarlılıkları daha fazla 
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belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarında hemĢirelerin etik kararlarının çevresel faktörlerden ve 

bireysel deneyimlerinden etkilendiği belirtilmiĢtir (Aslan, 2003; Cerit, 2010; YurttaĢ vd., 

2014; Özlem, 2016; Baysal vd., 2018; Demirsoy vd., 2018; Sabancıoğulları vd., 2018). 

HemĢirelerin etik karar verme düzeyleri ile profesyonel davranıĢları arasında pozitif zayıf bir 

iliĢki olduğu saptanmıĢtır (Cerit ve Dinç, 2012). HemĢirelere verilen etik eğitim programı 

sonrasında hemĢirelerin etik karar verebilme düzeylerinde olumlu yönde bir değiĢim olduğu, 

etik karar verebilme yetilerinin geliĢtiği ortaya konmuĢtur (Özlem, 2016).  

HemĢirelerin etik soruna / ikileme yaklaĢımını değerlendiren 2 araĢtırmada; hemĢirelerin etik 

sorunları tanımlayamadıkları, etik değer ve ilke ihlallerini belirleyemedikleri (Özlem, 2016), 

karĢılaĢtıkları etik sorunları çözemedikleri saptanmıĢtır (BaĢak vd., 2010).   

4. SONUÇ  

ÇalıĢma kapsamında değerlendirilen araĢtırma sonuçları doğrultusunda hemĢirelerin etik 

yeterliklerinin geliĢtiğini destekleyen sonuçlarına ulaĢılamamıĢtır. HemĢirelik lisans 

programlarında verilen etik eğitimin genellikle teorik olarak verildiği, çok kalıcı bir eğitim 

olmadığı ve çalıĢma yaĢamında karĢılaĢılan etik sorunlara yol gösterici olmada yetersiz 

kaldığı bildirilmektedir (Gül vd., 2016: 95). Bu nedenle hemĢirelerin etik yeterliliğini 

arttırmada teorik eğitimle birlikte alana özgü vaka çalıĢmalarıyla uygulamalı olarak “etik 

eğitim programı” gibi stratejilerin hemĢire eğitimciler ve etik uzmanları ile birlikte 

geliĢtirilmesi, sürekli olarak güncellenmesi ve bu eğitim programlarının sürekliliğinin 

sağlanması desteklenmelidir.  
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Abstract 

Paranasal sinuses are cavities filled with air and covered with mucous membrane, named according 

to the facial bone in which they are located. The paranasal sinuses in the cranium are frontal sinus, 

ethmoid sinus, sphenoid sinus and maxillary sinus. Maxillary sinus is the largest of paranasal sinuses 

and in close relationship with the roots of maxillary molar teeth. Paranasal sinuses are responsible 

for adjusting the resonance of the sound, humidifying and warming of the inhaled air, absorbtion of 

the trauma to the face and head, reducing the weight of skull, growth of face, providing thermal 

isolation of the brain, expanding the surface of the olfactory membrane, mucus secretion to protect the 

membrane moisture and adjusting the internal and external atmospheric pressure. In paranasal 

sinuses; intrinsic and extrinsic diseases are seen such as mucositis, sinusitis, mucus retention cyst, 

polyp, mucocele, antrolith, papilloma, osteoma, squamous cell carcinoma, pseudotumor, periostitis, 

benign odontogenic cyst and tumors and fibrous dysplasia. Inadequate knowledge about the paranasal 

sinus anatomy, diseases and imaging methods can cause serious complications such as infiltration of 

the cerebrospinal fluid, meningitis, blindness and following the tooth extraction formation of the 

oroantral fistula, loss of tooth root or dental implants in the maxillary sinus. 

Keywords: Paranasal sinus anatomy, paranasal sinus diseases, imaging of the paranasal sinuses. 

 

Özet 

Paranasal sinüsler, müköz membranla döşeli ve içerisinde bulunduğu fasiyal kemiğe göre 

isimlendirilen içi hava dolu kavitelerdir. Kranium içerisindeki paranazal sinüsler; frontal sinus, 

etmoid sinus, sfenoid sinus ve maksiller sinus olarak adlandırılır. Maksiller sinüs paranazal sinüslerin 

en büyüğüdür ve maksiller dişler ile yakın ilişkidedir. Paranasal sinüsler sesin rezonansının 

ayarlanmasında, solunan havanın nemlendirilip ısıtılmasında, kafaya ve yüze gelen travmaların 

absorbsiyonunda, kafatasının ağırlığının azaltılmasında, yüzün büyümesinde, beynin termal 

izolasyonunu sağlamada, olfaktör membran yüzeyinin genişletilmesinde, membran nemliliğini 

korumak için mukus salgılamada ve iç ve dış atmosferik basıncın ayarlanmasında görev alırlar. 

Paranazal sinüslerde; mukozit, sinüzit, mukus retansiyon kisti, polip, mukosel, antrolit, papillom, 

osteoma, squamöz hücreli karsinom, psödotümör, periostit, benign odontojenik kist ve tümörler, fibröz 

displazi gibi intrinsik ve ekstrinsik hastalıklar görülmektedir. Paranazal sinüslerin anatomisinin, 

hastalıklarının ve görüntüleme yönteminin iyi bilinmemesi serebrospinal sıvının sızması, menenjit 

veya körlük gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği gibi diş çekimi sonrasında orantral fistül 

oluşması, diş kökünün yada çene implantlarının sinüs boşluğuna kaçması gibi komplikasyonlara sebep 

olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Paranazal sinüs anatomisi, Paranazal sinüs hastalıkları, Paranazal sinüslerin 

görüntülenmesi. 
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1. GİRİŞ 

Nazal kavite yüzün ortasında, frontal sinüslerle oral kavite komĢuluğunda bulunur. Paranasal 

sinüsler nazal kavitenin etrafında bulunan, müköz membranla döĢeli içi hava dolu kavitelerdir 

(Mudgade vd., 2018: 18, Mısırlıoğlu vd., 2011: 144, Dedeoğlu, 2014: 1). Bireyler arasında ve 

farklı etnik kökenler arasında görülen büyük varyasyonlar ve bu yapıların tanımlanmasında 

kullanılan terminolojinin tutarsızlığı sebebiyle paranazal sinüsler vücüdun en az bilinen 

bölgesidir (Marquez vd., 2008: 1536, Espinoza vd., 2018: 190). Kranium içerisinde 

bulunduğu fasiyal kemiğe göre isimlendirilen çeĢitli boyut ve büyüklükteki paranazal sinüsler 

frontal sinus, etmoid sinus, sfenoid sinus ve maksiller sinus olmak üzere dört adettir. 

Paranazal sinüslerin mukozası nazal kavitede de devam etmektedir. Fakat nazal kavitede 

mukus bezleri daha fazladır (White ve Pharoah, 2014: 472, Aksoy, 2013: 3). Paranazal sinus 

bölgesinin insan vücdunun en karmaĢık bölgelerinden biri olması ve sebebiyle bu bölgede 

çalıĢmak oldukça zordur (Clemente, 2004: 1). 

Orbita ve kranial fossadan ince kemiklerle ayrılmıĢ olan paranasal sinülerin kompleks ve 

değiĢken anatomik yapıları hakkındaki bilgi, operasyonu yapacak cerrahlar için olduğu gibi 

preoperatif değerlendirmede yer alan radyologlar için de, terapötik baĢarısızlık ve iyatrojenik 

komplikasyonlardan kaçınmak için önemlidir (Miranda vd., 2011: 256). Paranazal sinüsler diĢ 

hekimliği pratiğinde kullanılan birçok tanısal görüntüde ortaya çıkabileceğinden, diĢ hekimi 

sinüslerin normal görünümlerindeki farklılıkları ve bunları etkileyebilecek daha hastalıkları 

bilmelidir (White ve Pharoah, 2014: 472). Bölge anatomisinin ve varyasyonlarının iyi 

bilinmemesi diĢ tedavileri esnasında ve maksillofasiyal bölge ameliyatları sırasında 

serebrospinal sıvının sızması, menenjit veya körlük gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir 

(Mısırlıoğlu vd., 2011: 144 ,Alparslan, 2015: 1) 

Tüm vücutta olduğu gibi nazal kavitenin anatomik yapısında da tek baĢına bulunduğunda 

hastada Ģikayet oluĢturmayan ve tesadüfen tespit edilen varyasyonlar bulunabilmektedir 

(Alparslan, 2015: 1). Paranasal sinüslerde; konka bülloza, septum deviasyonu, ager nazi 

hücresi, kuhn hücreleri, haller hücresi, onodi hücresi, paradoksal orta konka, unsinat proses 

varyasyonları ve maksiller sinüs hipoplazisi gibi varyasyonlar görülmektedir (Mısırlıoğlu vd., 

2011: 143). 

Nazal kavite ve paranazal sinüslerin radyografik incelenmesi amacıyla direkt ekstraoral 

radyografiler ve bilgisayarlı tomografi rutin olarak kullanılmaktadır (Mısırlıoğlu vd., 2011: 

144). Paranazal sinüslerin incelenmesinde aksiyal ve koronal planda kesitler alınır. Daha çok 

tercih edilen koronal planda frontal sinüs ve ostiumu, bulla ethmoidalis, orta meatus, anterior 

ve posterior ethmoid hücreler, osteomeatal ünite ve sfenoid sinüs hakkında ayrıntılı bilgiler 

elde edilir. Oksipitomental (Waters) kafatası projeksiyonu, maksiller sinüslerin, frontal 

sinüslerin ve etmoid hava hücrelerini incelemek için kullanılır. Waters projeksiyonu ağız 

açıkken alınırsa, sfenoid sinüsün bazı kısımları da görüntülenebilir. Waters grafisi, sinüs 

duvarının içe doğru eğilmesinin sonucu olarak maksiller sinüsü olduğundan daha küçük 

gösterir (White ve Pharoah, 2014: 473, Harorlı, 2014: 525). Direkt radyografilerin, oluĢan 
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süperpozisyonlar sebebiyle özellikle anterior etmoid hücreler, frontal reses ve nazal kavitenin 

üst 2/3 kısmı olmak üzere nazal kavite ve paranasal sinüslerin anatomik yapıların ayırt 

edilememesi gibi çeĢitli limitasyonları vardır (Mısırlıoğlu vd., 2011: 144, Alparslan, 2015: 2, 

Dedeoğlu, 2014: 2). Ameliyat öncesi paranazal sinüs anatomisini, hastalıklarını, 

varyasyonlarını ve drenajını değerlendirme kesitsel üç boyutlu görüntüler sayesinde 

mükemmel görüntüleme sağlayan ve bu tür yapıların çalıĢmasında günümüzde altın standart 

olarak kabul edilen bilgisayarlı tomografi, yumuĢak dokular, kemik yapıları ve hava hakkında 

doğru bilgi için son derece duyarlı bir görüntüleme yöntemidir (White ve Pharoah 2014: 474, 

Miranda vd., 2011: 256, Espinoza vd., 2018: 190).  

Paranazal sinüslerin neoplastik ve invaziv enflamatuar proçeslerinin değerlendirilmesi en iyi 

manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile sağlanır. Bu nedenle, intrakranial 

komplikasyonlardan Ģüphe edildiği zaman MR görüntüleme tercih edilir (White ve Pharoah 

2014: 474, Harorlı, 2014: 426). Manyetik rezonans görüntüleme hastanın değerlendirmesinde 

mantar enfeksiyonu ve koyulaĢan mukozanın sıvı tutulumundan ayırt edilmesi hakkında da 

daha fazla bilgi sağlayabilir (White ve Pharoah 2014: 475, Dwivedi and Singh, 2010: 281). 

Diğer taraftan konik ıĢınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) görüntüleme süresinin, maliyetinin 

ve radyasyon dozunun düĢük olması yönünden bilgisayarlı tomografiye üstünlük 

sağlamaktadır. Son yıllarda bu avantajları sebebiyle CBCT, bu alanda bilgisayarlı 

tomografiye alternatif olarak düĢünülür ancak CBCT yumuĢak doku çözünürlüğü zayıf olan 

bir tekniktir.  (Mısırlıoğlu vd., 2011: 144, Dedeoğlu, 2014: 2, Temur, 2018: 329). 

Paranazal sinüslerin büyüme zamanı tamamen kestirilemez. Paranazal sinüslerin Ģekil ve 

geliĢimleri bir kiĢiden diğerine veya hatta aynı kiĢide bile bir taraftan diğer tarafa göre aĢırı 

derecede değiĢiklik gösterirler (Clemente, 2004: 6, ġakul ve Bilecenoğlu, 2009: 29). 

Paranazal sinüsler nazal fossadan ait oldukları kemiklere doğru (maksiller,frontal, etmoid ve 

sfenoid) invazyonlar olarak geliĢirler (White ve Pharoah 2014: 472). Paranasal sinüsler; 

 Sesin rezonansının ayarlanmasında, 

 Solunan havanın nemlendirilip ısıtılmasında, 

 Lokal immünolojik savunmada,  

 Kafaya ve yüze gelen Ģok darbelerin emilmesinde,  

 Kafatası ve kafa kemiklerinin ağırlığının azaltılmasında, 

 Yüz iskeletinin geliĢiminde, 

 Beynin termal izolasyonunu sağlamada, 

 Olfaktör membran yüzeyinin geniĢletilmesinde, 

 Membran nemliliğini korumak için mukus salgılamada, 

 Stimulasyon için hava rezervuarı olarak, 

 Ġç ve dıĢ atmosferik basıncın ayarlanmasında görev alırlar (Alparslan, 2015: 1., 2015, 

Dedeoğlu, 2014: 12). 
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2. PARANAZAL SİNÜSLERİN NORMAL ANATOMİSİ 

2.1. Maksiller sinüsün gelişimi ve anatomisi 

Maksiller sinus, ilk olarak 17. asırda bir Ġngiliz anatomist olan Nathaniel Highmore tarafından 

tanımlanmıĢtır ve ‖Antrum Highmore‖ (Highmore Mağarası) olarak da adlandırılır 

(Alparslan, 2015: 14). Paranazal sinüsler içerisinde diĢ hekimlerini en çok ilgilendiren 

maksiller sinüslerdir. DiĢ hekimleri, maksiller diĢ köklerinin yakın iliĢkide olduğu maksiller 

sinus anatomisi ve hastalıklarına hakim olmalıdır ve maksiller sinüsler hastalıklarından 

kaynaklanan Ģikayetler ile diĢ hastalıklarından kaynaklanan Ģikayetleri birbirinden ayırt 

edebilmelidir. Maksiller diĢlerin hastalığı maksiller sinüzit geliĢmesine sebep olabileceği gibi 

diĢ çekimi sonrası oroantral fistül oluĢabilir ve diĢ kökü sinüse kaçabilir. Ayrıca maksiller 

sinüsler, maksiller posterior bölgede implant tedavisi planlanan hastalarda dikkate alınması 

gereken bir önemli bir anatomik oluĢumdur. Maksiller posterior bölgedeki diĢ çekimleri 

sonrası alveolar kretin rezorbe olması ve maksiller sinüsün bu bölgeye doğru büyümesi 

durumunda maksiller sinüs tabanında cerrahi giriĢim yapılması gerekebilir (Harorlı, 2014: 

523, Temur, 2018: 330). 

Maksiller sinüsler, en büyük olan paranazal sinüs olmasıyla beraber intrauterin yaĢamın ikinci 

ayında ilk oluĢan olan anatomik oluĢumlardır. Orta meatusta, nazal fossa lateral duvarından 

dıĢa doğru bir çıkıntı geliĢir ve sinüs boĢluğu lateral olarak maksilla gövdesine doğru geniĢler 

(White ve Pharoah 2014: 472, Alparslan, 2015: 15). Maksiller sinüsün medial duvarını nazal 

kavitenin lateral duvarı, tavanını orbita tabanı ve tabanını alveolar proçes ve sert damak 

oluĢturur, lateralde de zigoma ile komĢuluğu vardır (Harorlı, 2014: 523). Maksiller sinüsün 

üst duvarın orta üçlüsünde içerisinden maksiller arter ve maksiller sinirin dalı olan infraorbital 

damar ve sinirin geçtiği infraorbital kanal bulunur. Maksiller sinüsün arka duvarında alveoler 

foramen ve alveoler kanalı bulunduran tuber maksilla yer alır. Buradan superior posterior 

alveolar arterin dalları geçer (ġakul ve Bilecenoğlu, 2009: 29). Sinüs, apeksinin zigomatik 

çıkıntı içerisine uzandığı dört köĢeli piramit Ģeklindedir ve resipratuvar mukaza ile kaplıdır. 

Maksiller sinüs altta oral kavite ile komĢudur. Alt duvar diĢlerle iliĢkili olup, eriĢkinlerde 

sıklıkla molar diĢ kökleri ile daha az sıklıkla premolar diĢler ile bağlantılı olabilir (Alparslan, 

2015: 15, Alsaied, 2017: 13, Dedeoğlu, 2014: 8, Temur, 2018: 330).  

Maksiller sinüslerin boyutları bireyden bireye farklılık göstermekle beraber aynı bireyin iki 

tarafında da farklı boyutlarda bulunabilirler (Temur, 2018: 330) Doğumda, her sinüs, 

anteroposterior olarak 8 mm'den uzun olmayan ince, küçük bir yarıktır. Zamanla, maksiller 

sinüs giderek daha pnömatize olur; çünkü hava boĢluğu, hem gözün altında zigomatik 

processe doğru, hem de alveolar processe doğru kemiğin içinde geniĢler (White ve Pharoah 

2014: 472). Maksiller sinüsler yaĢamın birincinci yılında orbitanın medial duvarının altında 

yer alırken, laterale doğru geniĢleyerek dördüncü yaĢta infraorbital kanal seviyesini geçer, 

yedinci yaĢta inferior tribunata ve dokuzuncu yaĢta sert damak seviyesine ve nazal kavite 

tabanına ulaĢır. YetiĢkin bir bireyde, sinüs tabanı burun boĢluğunun tabanının yaklaĢık 1 cm 

altındadır (Alsaied, 2017: 13, Dedeoğlu, 2014: 7). Sinüs geliĢimi oldukça aktif bir süreçtir. 
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Normal bir maksiller sinüs tamamen pnömatize olduğu zaman, piramidal yapının ortalama 

ölçümleri, ön taban uzunluğu 25 mm, derinliği 34 mm, yüksekliği 33 mm‘dir ve hacmi 3 cm
3
‘ 

den 20 cm
3
‘e kadar değiĢiklik gösterebilir. Sinüs hacim değiĢiklikleri, konjenital olabileceği 

gibi diĢ çekimleri sonucunda ortaya çıkan basınç değiĢiklikleri gibi etkenlerle edinsel de 

olabilmektedirler. Maksiller sinüs 13 yaĢında 2. diĢlenmenin tamamlanmasından sonra son 

piramidal Ģeklini alır ve son büyüklüğünü de yaklaĢık 20 yaĢında tamamlar (Alsaied, 2017: 

13, Alparslan, 2015: 3, Harorlı, 2014: 523). Maksiller sinüs, geliĢimi tamamlandıktan sonra 

normal Ģartlar altında boyutları sabit kalır. Herediter, sinüs cerrahisi, büyüme hormonları ve 

sinüsteki hava basıncı değiĢimi gibi durumlarda maksiller sinüste pnömatizasyon artıĢı 

görülebilir. DiĢlere destek sağlayan alevolar kemiğin diĢ çekimi sonrası rezorpsiyonu sonucu 

sinüs bu alanı iĢgal eder. Posterior maksiller diĢlerin, özellikle maksiller ikinci molar diĢlerin 

veya birden fazla çekiminden sonra maksiller sinüsün boyutlarında artıĢ olabilir. (Temur, 

2018: 331). Maksiller sinüsün en derin olduğu yer birinci molar bölgesidir, birinci premolar 

diĢ kökü sinus tabanına en uzak bölge iken en yakın diĢ kökü ikinci molar diĢin distobukkal 

köküdür (Dedeoğlu, 2014: 8). 

Maksiller sinüs tabanının radyografik görünümü ince, radyoopak bir çizgidir. Maksiller sinüs 

boyutları büyük değilse, sinüs tabanı periapikal görüntülerde görünmeyebilir veya maksiller 

premolar veya molar diĢlerin köklerine göre daha yukarıda görülebilir. Maksiller sinüsün 

büyük pnömatizasyonu ile sinüs tabanının diĢ köklerinin üzerine veya etrafına nüfuz ettiğine 

dair yanlıĢ izlenim veren iki boyutlu görüntüler oluĢabilir. Bu gibi durumlarda diĢlerin 

periapikal bölgelerinin daha yakından incelenmesi, sağlam lamina dura ve periodontal 

ligament boĢluklarını ya da premolar veya molar diĢin lamina durasının, sinüs tabanının bir 

bölümünü oluĢturduğunu ortaya çıkarır. Bazı durumlarda, normal olarak pnömatize olan 

maksilla görünümü, özellikle iki boyutlu görüntüler üzerinde benign bir lezyon ile 

karıĢtırılabilir.  Ayrıca, maksiller ve diğer paranazal sinüslerin geniĢlemesi, akromegalinin iyi 

bilinen bir özelliğidir (White ve Pharoah 2014: 472,474).  

Maksilla medial yüzünün posterosüperiorunda bulunan ve maksiller hiatus denen düzensiz bir 

açıklık yolu etmoit infindibuluma ile direne olur (Alparslan, 2015: 15). Maksiller sinüsü 

trigeminal sinirin maksiller dalları innerve eder. Maksiller sinüsün beslenmesi maksiller 

arterin infraorbital ve porsterior süperior alveoler dalından sağlanır. Venöz drenajı ise fasiyal 

ve maksiller ven yoluyla eksternal ve internal jugular vene olur. Maksiller sinüsün lenf drenajı 

ise submandibular lenf nodlarına olur (Temur, 2018: 330). 

2.2.Etmoid sinüsün gelişimi ve anatomisi 

Etmoid sinüs geliĢiminin en erken belirtileri fetal yaĢamın dördüncü ayında ortaya çıkar 

(Clemente, 2004: 7). Etmoid hava hücreleri beĢinci fetal ayda geliĢmekte olan etmoid 

kemiklerin içine uzanır. Hava hücrelerinin sayısı doğumda sınırlıyken, yetiĢkin bir bireyde her 

kemikte 8 ila 15 arasında olmak üzere önemli ölçüde değiĢkenlik gösterir. Etmoid hücreler 

doğum esnasında mevcuttur, pubertenin geç dönemleri ve sinüs duvarlarının kompakt hale 
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gelmesine kadar pnömatize olurlar. Postnatal hayatın ilk dönemlerinde anterior etmoid 

hücreler pnömatizedir ve diğer hücrelere göre daha geliĢmiĢtir. Etmoid hücrelerin 

pnömatizasyonunun ilerleyen safhalarında posterior hücreler daha geniĢ duruma gelirler. 

(Dedeoğlu, 2014: 8, White ve Pharoah 2014: 473). Hücrelerin büyük bölümü orta meatustan 

baĢlar ve anterior etmoid hücreler olarak adlandırılır, küçük bir bölümü ise üst meatuslardan 

oluĢur ve posterior etmoid hücreler olarak adlandırılır (Clemente, 2004: 8). Etmoid kemikler 

temel olarak krista galli, kribriform lamina, perpendiküler lamina ve iki adet etmoidal labirent 

olmak üzere 5 komponentten oluĢur ve hücreler çift taraflı labirentler üzerinde bulunur. 

(Dedeoğlu, 2014: 8, Mısırlıoğlu vd., 2011: 144). Kribriform lamina horizontal, perpendiküler 

lamina ise dik yerleĢim gösterir. Etmoid kemiğin en üstünde üçgen Ģeklinde, vertikal olarak 

yerleĢen krista galli bulunur ve altta kribriform laminada sonlanır. Kribriform lamina 

inferiorda perpendiküler lamina olarak devam eder ve bu lamina nazal septumun üst kısmını 

oluĢturur, yan taraflarında ise etmoid labirentler yer alır (Dedeoğlu, 2014: 9). 

Etmoid sinüste yer alan diğer primitif yapılar; orta ve üst etmoturbinaller, unsinat proses, 

agger nasi ve etmoid bulladır. Bu yapılar nazal kapsülün lateral nazal duvarına lameller 

aracılığıyla yapıĢırlar (Clemente, 2004: 7). Etmoid bulla, anterior etmoid hücrelerin en 

geniĢidir. Farklı büyüklüklerde olabilmekle beraber toplumun yaklaĢık %8‘ inde az 

geliĢmiĢtir. Agger nasi hücreleri, en anteriorda bulunan etmoid hücreleri oluĢturur ve yüksek 

insidansla toplumun yaklaĢık %93‘ünde görülürler. Büyüklüğü frontal sinüs drenajında direkt 

olarak etkilidir (Alsaied, 2017: 18).  

Etmoid sinüs, paranasal sinüsler içinde en karmaĢık yapıya sahip olanıdır ve bu özelliğiyle de 

majör komplikasyonlar açısından önemli bir yere sahiptir (Dedeoğlu, 2014: 8). Etmoid sinüs 

çevredeki yapılara hücresel kolonizasyondan sorumludur. Bu yapılar; anteriorda agger nasi, 

superiorda frontal sinus, posteriorda sfenoid sinüs, inferiorda unsinat proses, lateralde orbital 

kemik yapıları ve medialde orta turbinallerdir. Hücrelerin bu çoklu ve rastgele biraraya geliĢi 

etmoid sinüsün bireyden bireye farklılık göstermesine sebep olur (Clemente, 2004: 7). 

Etmoid sinüslerin beslenmesi, oftalmik sinirin anterior ve posterior etmoidal dalları 

aracılığıyla sağlanırken venöz drenaj oftalmik ven yoluyla kavernöz sinüse olur. 

Ġnnervasyonunu trigeminal sinirin oftalmik ve maksiller dalları sağlar (Mısırlıoğlu vd., 2011: 

144). 

2.3.Sfenoid sinüsün gelişimi ve anatomisi 

DeğiĢken boyut ve Ģekillerde oluĢan sfenoid sinüs, ön ve orta kranial fossanın birleĢiminde 

yer alır (Mısırlıoğlu vd., 2011: 145). Dördüncü fetal ayda, nazal fossada sfeno-miyeloid 

girintilerden kaynaklanan invaginasyonlar olarak geliĢmeye baĢlar (White ve Pharoah, 2014: 

473). Sfenoid sinüsün geliĢimi iki faktör nedeniyle benzersizdir: (1) Lateral nazal duvardan 

köken alarak oluĢmayan tek sinüsdür. (2) primer pnömatizasyon yoktur, daha ziyade 

geliĢmekte olan presofenoid girintinin daralmasının ardından sekonder pnömatizasyon 

gerçekleĢir (Clemente, 2004: 11). Sfenoid kemiğin gövdesinde, bir veya daha fazla vertikal 
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septum görülebilse de klasik olarak, orta hat içi intersfenoid kemik septum ile ayrılmıĢ iki 

asimetrik sinüs vardır (White ve Pharoah 2014: 473, Alsaied, 2017: 30, Dedeoğlu, 2014: 11). 

Doğumda, sfenoid konka ve presofenoid cisim arasında yer alan en fazla 2 mm boyutunda 

olan sfenoid sinüs ve 3 yaĢında pnömatizasyon baĢlayana kadar bu boyutlarda kalır. 7 yaĢında 

sella tursikaya, 12-14 yaĢında ortalama 7,5 ml hacimle nihai boyutuna ulaĢır. 10 yaĢından 

sonra görüntülenememesi bir patolojiyi düĢündürür (Clemente, 2004: 12, Alsaied, 2017: 29). 

Sfenoid sinüs, pnömatizasyon derecesine göre sınıflandırılabilir:  

(1) sellanın alt tarafında herhangi bir pnömatize kavite içermeyen blok halinde kemik yapıya 

sahip konkal veya fetal tip sinüs, nispeten nadirdir (%2);  

(2) yetiĢkin popülasyonunun ∼%10 ila %24'ünde ortaya çıkan ön sellar çepere posterior 

olarak geniĢleyen, sellar duvarı geçmeyen presellar veya juvenil tip sinüs; 

(3) sellar veya yetiĢkin tipi sfenoid sinüs, tüm eriĢkinlerin %86'sında bulunabilen 

pnömatizasyonun sellanın altında sfenoid kemiğin gövdesi boyunca olması ve bazen klivusa 

kadar uzanmasıdır (Clemente, 2004: 12, Dedeoğlu 2014: 12).  

OluĢabilecek komplikasyonlar açısından konumu kritik öneme sahip olan sfenoid sinüsün 

kranial fossa, kranial sinirler (III, IV, V1, V2 ve VI), hipofiz bezi, optik sinir ve kiazma, 

kavernöz sinüs, sfenopalatin gangliyon, sfenopalatin arter ve pterygoid kanal, internal karotid 

arter, foramen rotundum içindeki trigeminal sinirlerin maksiller kolu ve vidian kanal, nazal 

fossanın posterior duvarı ve nazofarinks gibi hayati yapılar ile yakından iliĢkilidir (Alsaied, 

2017: 30, Dedeoğlu, 2014: 11, Mısırlıoğlu vd., 2011: 145). Sfenoid sinüste meydana gelen 

enfeksiyonlar optik sinire zarar verebileceği gibi, sinüslerin içindeki septumun internal karotid 

arteri örten kemik üzerine bağlanması sonucu, septumun cerrahi olarak çıkarıldığı 

operasyonlarda karotid arterin yırtılmasıyla meydana gelen kanamanın kontrolü de oldukça 

zordur (Dwivedi and Singh, 2010: 284, Mısırlıoğlu vd., 2011: 145, Fooanat vb., 2017:1).  

Derin yerleĢimli anatomisi nedeniyle, sfenoid sinüs ve çevre dokularından Ģikayeler genellikle 

burun tıkanıklığı veya burun akıntısı gibi nazal semptomlarla ortaya çıkmaz. Hastaların 

yakınmaları sfenoid sinüsten ziyade komĢuluğundaki önemli yapılardan kaynaklı olabilir. En 

sık görülen semptom baĢ ağrısıdır ve prevalansı tümör lezyonlarında %28 ile inflamatuar 

lezyonlarda %98 arasındadır. Sık görülen semptomlar kraniyal sinir defisiti, görme kaybı veya 

diplopi ile trigeminal sinir kaynaklı ağrı veya uyuĢmadır (Fooanat vb., 2017:1). Maksiler sinir 

ile iliĢkilerinden dolayı sfenoid sinüzit trigeminal nevraljiye sebep olabilir (Dwivedi and 

Singh, 2010: 285).  

Maksiller sinüs gibi sfenoid sinüsün de ostiumu sinüs tabanının üzerinde yer alır ve drenajı 

mukosiliar aktiviteyle sağlanır. Sfenoetmoidal reses aracılığıyla üst meatusa drene olur.  

Beslenmesi posterior etmoidal arter ve posterior septal arter aracılığıyla sağlanır. Ġnnervasyon 

posterior etmoidal sinirlerden sağlanırken, lenf drenajı retrofarengeal düğümlere, ven drenajı 

ise kavernöz sinüse olmaktadır (Dedeoğlu, 2014:11, Mısırlıoğlu vd., 2011: 145, Alsaied, 

2017: 30).  
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2.4. Frontal sinüs gelişimi ve anatomisi 

Frontal sinüsler, en geç geliĢen paranazal sinüslerdir. Bu sinüs, doğrudan nazal fossadan 

uzantılar olarak geliĢir veya anterior etmoid hava hücrelerinden geliĢir. Bazı kaynaklara göre 

doğum esnasında görülmezken bazı kaynaklara göre ise primer pnömatizasyonları fetal 

hayatın yaklaĢık 16. haftasında baĢlar. Genellikle üçüncü yaĢın baĢlarında frontal sinüs nasion 

noktasının birkaç milimetre üzerine kadar ulaĢır. BeĢ-yedi yaĢlarına kadar düz radyografilerde 

görüntülenemezler. Pnömatizasyonu önemli miktarda erken adolosentlik döneminde 

gerçekleĢir, pubertenin geç dönemlerine kadar devam eder ve 20 yaĢlarında geliĢimi 

tamamlanır (White ve Pharoah 2014: 472, Clemente, 2004: 10, Alsaied, 2017: 24, Dedeoğlu, 

2014: 10, McLaughlin vd., 2001: 3). Frontal sinüsün devamlı büyümesinin, hem çiğneme 

mekanik stresleri ile hem de büyüme hormon düzeyi ile doğrudan iliĢkilere sahip olduğu ve 

sinüsün 40 yaĢına kadar geniĢlemeye devam ettiğini bildiren kaynaklar da mevcuttur 

(McLaughlin vd., 2001: 3). Nüfusun yaklaĢık %4'ünde, frontal sinüsler geliĢmez. Diğer 

paranazal sinüslerde olduğu gibi, sağ ve sol frontal sinüs boĢlukları ayrı ayrı geliĢir ve 

geniĢledikçe orta hatta birbirlerine yaklaĢırlar. Bu gibi durumlarda, ince bir kemikli septum, 

iki asimetrik boĢluğu kısmen veya tamamen ayırabilir. Arka duvarı ön kranial fossa ile 

iliĢkilidir. Tabanı orbita üst medial parçası tarafından Ģekillendirilir. YetiĢkinlerde, frontal 

sinüs pnömatizasyonu posterior olarak orbital çatılara uzanabilir (White ve Pharoah 2014: 

472, Clemente, 2004: 10, Alsaied, 2017: 24, Dedeoğlu, 2014: 10, McLaughlin vd., 2001: 3). 

Frontal sinüsün yüksekliği 5-66 mm arasında olup ortalama değeri 24,3 mm, lateral duvarla 

orta hat arasındaki mesafe 17-49 mm arasında olup ortalama değeri 29 mm‘dir (Dedeoğlu, 

2014: 11, McLaughlin vd., 2001: 3). Frontal resesin devamı olan frontonasal kanal ile frontal 

sinüsün drenaj yolu genellikle orta meatusa (%62) veya etmoid infundibiluma (%38) drene 

olur (Dwivedi and Singh, 2010: 281, Mısırlıoğlu vd., 2011: 144). Frontal sinüs anterior 

etmoidal arterin supraorbital ve supratroklear arterlerinden (oftalmik arterden dallanma) kan 

beslenmesini alır. Venöz drenaj, superior oftalmik ve diploik venler aracılığı ile olurken lenf 

drenajı submandibular düğümlere olmaktadır (Alsaied, 2017: 24). Frontal sinüsün 

innervasyonu trigeminal sinirin oftalmik dalından sağlanır (Mısırlıoğlu vd., 2011: 144). 

3. PARANAZAL SİNÜS HASTALIKLARI 

3.1. Enflamatuar Hastalıklar 

3.1.1. Mukozit (Mukozal Kalınlaşma)  

Paranazal sinüslerin mukozal örtüleri, repiratuar epitelden oluĢur ve normal olarak yaklaĢık 1 

mm kalınlığındadır. Normal sinüs mukozası direk radyograflarda görüntülenmez; bununla 

birlikte, iltihaplanmıĢ mukoza kalınlığı 10 ila 15 kat artabilir ve bu radyograflarda 

görüntülenebilir. Asemptomatik, lokalize bu enflamatuar değiĢim mukozit olarak adlandırılır. 

Hasta Ģikayeti genellikle yoktur ve mukozit rutin muayenede rastlantısal olarak ortaya çıkar. 

Periodontal hastalıklar, dental lezyonlar komĢuluğundaki maksiller sinüste mukozite sebep 
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olabilir. Sebep olan dental lezyon tedavi edildikten sonra enflamasyona bağlı geliĢen mukozit 

iyileĢir. KalınlaĢmıĢ mukozanın radyolojik görüntüsü; hava dolu sinüsten belirgin olarak daha 

radyopak, kortikal sınırı olmayan ve sinüs tabanını takip eden Ģerit Ģeklinde homojen 

opasitedir (White ve Pharoah 2014: 474, Temur, 2018: 334). 

3.1.2. Sinüzit  

Sinüzit, bir alerjenin, bakterinin veya bir virüsün neden olduğu sinüs mukozasının genel bir 

enflamatuar durumudur. Enflamatuvar değiĢiklikler silier disfonksiyona ve sinüs 

sekresyonlarının tutulmasına ve bazen ostiomeatal kompleksin tıkanmasına neden olabilir bu 

da sinüzite yol açar (White ve Pharoah 2014: 475, , Dwivedi and Singh, 2010: 288). 

Sinüs mukozasının kalınlaĢması ve sinüzite eĢlik eden sekresyonların birikmesi sinüsün hava 

boĢluğunu azaltır. Sinüs içerisi kısmen veya tamamen cerahatle veya pürülent eksuda ile 

dolar. Havalanma azlığına bağlı olarak sinüs opasitesinde artıĢ görülür. Özellikle ayakta 

alınan Waters grafilerde mayi seviyesi saptanabilir. Waters grafilerde ortaya çıkan en yaygın 

radyopak paternler, sinüs tabanı boyunca lokalize mukozal kalınlaĢma, sinüsün tüm duvarı 

etrafında mukozal astarın kalınlaĢması ve sinüsün neredeyse tamamen radyopak hale 

gelmesidir. Bu değiĢiklikler en iyi maksiller sinüslerde görülür, ancak frontal ve sfenoid 

sinüsler benzer Ģekilde etkilenebilir. Maksiller ostium etrafındaki alanı düz görüntüler veya 

bilgisayarlı tomografi görüntüleri üzerinde incelemek, ostiumun tıkanmasına neden olabilen 

kalınlaĢmıĢ mukozal dokunun varlığını ortaya çıkarabilir. Ancak sinüs tabanındaki her 

mukozal kalınlaĢma sinüzit olmayabilir. Devital diĢten kaynaklanan osteitis ile iliĢkide olan 

kalınlaĢma daha lokalize olarak izlenir ve tüm sinüse ilerleyebilir. KalınlaĢmıĢ sinüs 

mukozasının görüntüsü, tek tip veya polipoid olabilir. Alerjik reaksiyon durumunda mukoza 

daha lobüler görünür. Bunun aksine, enfeksiyon vakalarında, kalınlaĢmıĢ mukozal hatlar, 

daha yumuĢak hatlı olma eğilimindedir. Bazen de enflamatuar eksuda, kalınlaĢmıĢ mukoza 

duvarlarını ve retansiyon kistlerini gölgeleyebilir. Maksiller sinüzit hastalığının klinik 

belirtileri ve semptomları arasında basınç hissi, değiĢen ses özellikleri, baĢ hareketlerinde 

ağrı, diĢlerin perküsyon duyarlılığı, bölgesel disestezi, parestezi veya anestezi ve maksillaya 

bitiĢik yüz yapılarının ĢiĢmesi ve hassasiyeti yer alır. Sinüzit tedavisinin amacı, enfeksiyonu 

kontrol altına almak, drenajı teĢvik etmek ve ağrıyı azaltmaktır (White ve Pharoah 2014: 475, 

Harorlı, 2014: 527 , Temur, 2018: 335).  

3.1.3. Mukus Retansiyon Kisti (Retansiyon Psödokisti)  

Retansiyon psödokistleri, yılın ilkbahar veya sonbahar aylarında daha sık görülse de, yılın 

herhangi bir zamanında sinüslerin herhangi birinde bulunabilir. Bu durum, retansiyon 

psödokistlerinin mevsimsel alerjiler, soğuk algınlığı, nem veya sıcaklık değiĢimlerindeki 

değiĢikliklerle iliĢkili olabileceğini düĢündürmektedir. Mukus retansiyon kisti, sinüs 

mukozasında yer alan serömukozal bezlerinin tıkanmasıyla meydana gelir. Retansiyon kistleri 

genellikle asemptomatiktir. Enflamatuar sinüzitin komplikasyonları olarak kabul edilir. 

Retansiyon kistleri, maksiller sinüslerde yaygındır ve radyolojik çalıĢmaların %9-35‘inde 
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tespit edilmiĢtir. Sfenoid sinüste nadiren retansiyon psödokistler bulunur ve daha az sıklıkla 

frontal sinüslerde ve etmoid hava hücrelerinde bulunur. Mukus retansiyon kisti radyografide 

kortikal olmayan, pürüzsüz-sapsız kubbe Ģeklinde, iyi sınırlı radyoopasite olarak görülür ve 

genellikle tesadüfen saptanır. Maksiller sinüsteki mukus retansiyon kisti maksiller posterior 

diĢlerin periapikal radyografik görüntülerinde kısmen görünebilir fakat mukus retansiyon 

kistleri en iyi ekstroral radyograflarda görüntülenir. (White ve Pharoah 2014: 476, Harorlı, 

2014:527, Temur, 2018: 336).  

Mukus retansiyon kistini odontojenik kistlerden, sinüse bitiĢik maksillada ortaya çıkan antral 

poliplerden ve dairesel neoplastik kitlelerden ve çocuklarda maksilladaki daimi diĢ 

tomurcuklarından ayırmak önemlidir. Bu ayrım genellikle hasta hikayesi ve radyografik 

muayene ile yapılır. Retansiyon psödokisti kubbe Ģeklindedir ancak odontojenik kist veya 

tümörlerde görülen, kortikal sınır karakteristiğini temsil eden ince marjinal radyoopak 

çizgisinden yoksundur.  Odontojenik kistler daha yuvarlak ya da damla Ģeklindedir. DiĢ kökü 

ile iliĢkide olduklarında apikal bölgede lamina dura bütünlüğü bozulur. Enfeksiyöz veya 

alerjik kökenli antral poliplerin, retansiyon psödokistlerinden ayırt edilmesi zor olabilir, ancak 

eĢ zamanlı mukoza iltihabı ve çoklu yumuĢak doku kitleleri olduğunda, polip olasılığı göz 

önünde bulundurulmalıdır.  Neoplazmlar da mukus retansiyon kisti ile karıĢabilir. Eğer benign 

ve sinüs dıĢından köken alıyorlarsa odontojenik kistlere benzer olarak sinüs boĢluğundan 

radyoopak sınır ile sinüsten ayrılırlar. Malign neoplazmlar ise sinüs içinden ya da alveolar 

kemikten köken alsalar da sinüs tabanında yıkıma neden olabilirler. Bununla birlikte, bir 

malign neoplazmın, retansiyon psödokisti olarak kubbe Ģeklinde görünmesi daha az olasıdır. 

Mukus retansiyon kistleri herhangi bir tedavi gerektrimeden kendiliğnden iyileĢirler (White 

ve Pharoah 2014: 476, Harorlı, 2014:527, Temur, 2018: 336).  

3.1.4. Polip  

Kronik olarak iltahaplanmıĢ sinüsün kalınlaĢmıĢ müköz membranının oluĢturduğu düzensiz 

katlantılara polip denir. Polipler izole bir alanda ya da sinüs boyunca birçok alanda 

görülebilir. Polipler, kemiğin yer değiĢtirmesine veya tahrip olmasına neden olabilir. 

Radyolojik olarak düzgün sınırlı, yuvarlak, yumuĢak doku densitesinde kitleler olarak 

görülürler (Temur, 2018: 336). Sinüs içinde çoklu mukus retansyon psödokistleri görülürse, 

sinüs polipozisi olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Poliplerle iliĢkili kemik deplasman 

veya yıkımın görüntüsü iyi huylu bir neoplazmı taklit edebilir. Birçok sinüs neoplazmı 

asemptomatik olduğundan, artmıĢ radyopasite ile iliĢkili kemik yıkımı paranazal sinüsün ek 

görüntüleme ile incelenmesi ve biyopsi için bir göstergedir (White ve Pharoah 2014: 477). 

3.1.5. Mukosel  

Mukosel, paranazal sinüslerde nadir olarak görülen bening bir lezyondur. Lezyon bening 

karakterde olmasına rağmen kemikte destrüksiyona sebep olur. Radyolojik olarak, sinüs 

duvarlarında düzgün sınırlı kemik erozyonu vardır. Kemik erozyonunun olmadığı vakalarda 

mukosellerin retansiyon kistleri, kronik sinüzit, antrokoanal polip ve paranazal kavitelerin 
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polipozisi gibi çeĢitli lezyonlardan ayırt edilmesi gerekir. GeniĢleme ve kemik yıkımı mevcut 

olduğunda, ayırıcı tanı paranazal sinüslerin benign ve malign lezyonlarını da içerir (Temur, 

2018: 336). Paranazal sinüs mukoselleri en çok frontal sinüste ve ardından etmoid sinüste 

bulunur. Maksiler ve sfenoid sinüsler nadiren etkilenir (Dwivedi and Singh, 2010: 288).  

Maksiller sinüsteki bir mukoseli, kisti veya neoplazmı ayırt etmek mümkün olmasa da, 

lezyonun tıkalı bir ostium ile iliĢkili olduğu yönünde herhangi bir Ģüphe varsa, lezyonun 

mukosel olma olasılığını yüksektir. Blokaj, daha önceki bir cerrahi operasyonun sonucu 

olarak ya da inflamasyon, polip veya neoplazmdan kaynaklanabilir. Maksiller sinüs tabanının 

yerini değiĢtiren büyük bir odontojenik kist mukoseli taklit edebilir. CBCT, bu ayrımları 

yapmak için tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Mukus sekresyonları biriktikçe tüm sinüs 

patolojik boĢluğa dönüĢür ve sinüs boĢluğu dolduğunda, boĢluk içindeki basınç artıĢı, bazı 

durumlarda sinüs duvarlarının incelmesi, yer değiĢtirmesi ve tahribatına yol açar. Maksiller 

sinüste bir mukosel, superior alveoler sinirler üzerinde baskı oluĢturabilir ve yayılan ağrıya 

neden olabilir. Hasta ilk önce yanağındaki dolgunluk hissinden Ģikayet edebilir ve bölge 

ĢiĢebilir. Lezyon inferiora doğru geniĢlerse, bölgedeki posterior diĢlerde mobiliteye neden 

olabilir. Lezyon sinüsün medial duvarına geniĢlerse, burun boĢluğunun lateral duvarı deforme 

olur ve burun hava yolu tıkanabilir. Lezyon mediale doğru geniĢlerse, diplopi (çift görme) 

veya proptoza (gözün küresinin çıkmasına) neden olabilir. Mukosellerin yaklaĢık %90'ı 

etmoid hava hücrelerinde ve frontal sinüslerde ve nadiren de maksiller ve sfenoid sinüslerde 

görülür. Mukosel tedavisi genellikle lezyonun eksizyonunu içeren cerrahidir. Prognoz 

mükemmeldir ( White ve Pharoah 2014: 479). 

3.1.6. Antrolith  

Antrolit terimi kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat ve magnezyum gibi mineral tuzlarının 

paranazal sinüslerin içinde birikmesi sonucu taĢ oluĢumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Küçük antrolitler genellikle klinik olarak asemptomatiktir ve radyografik incelemede 

rastlantısal olarak tanı koyulabilir. Eğer büyümeye devam ederse, hasta iliĢkili sinüste 

sinüzitten, kanla karıĢık burun akıntısından, burun tıkanıklığından veya yüz ağrısından 

Ģikayetçi olabilir. Radyolojik olarak çevresi iyi sınırlı olup, düzgün ya da düzensiz Ģekilli 

olabilir. Maksiller sinüs içerisinde ki antrolitler panoramik ya da periapikal radyografilerde 

maksiller antrum tabanının üzerinde yerleĢim gösterirler. Homojen ya da heterojen olabilen iç 

yapıları zor fark edilen bir radyopasiteden, çok yoğun bir radyopasiteye kadar çeĢitli 

yoğunluklarda olabilir. Bazı durumlarda radyopak ve radyolusent tabakaların oluĢturduğu 

katmanlar izlenebilir. Antrolitler dikkatli bir inceleme ile sinüste bulunan kök parçalarından 

ayırt edilebilir. Sinüste bulunan bir kök parçası kemiğe ve sinüs tabanına takılmazsa baĢın 

farklı pozisyonlandırılması ile alınan bir radyograflarda yer değiĢtirilebilir. Rinolitler nazal 

fossada bulunan benzer kalsifikasyonlardır. Posteroanterior ve lateral sefalometrik 

radyograflar veya ileri görüntüleme rinolitin yerini belirlemede yardımcı olabilir. Tedavisi 

semptomatiktir (White ve Pharoah 2014: 478, Temur, 2018: 336). 
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4. PARANASAL SİNÜSLERİN BENİGN NEOPLAZMLARI  

Enflamatuar polipler dıĢındaki paranazal sinüslerin benign neoplazmaları nadirdir. Benign 

neoplazmların görüntüleme özellikleri nonspesifiktir. Genellikle sinüs boĢluğunun ilgili kısmı 

bir kitlenin varlığı nedeniyle radyoopak görünür ve bitiĢik sinüs sınırlarında yer değiĢikliği 

olabilir (White ve Pharoah 2014: 480). 

4.1. Papillom   

Sinüslerin iç yüzeyini kaplayan epitelin nadir görülen bir neoplazmıdır. Ağırlıklı olarak 

erkeklerde görülür. Tek taraflı burun tıkanıklığı, burun akıntısı, ağrı ve burun kanaması 

olabilir. Hasta yıllarca tekrarlayan sinüzit ve daha sonra sinüzit ile aynı taraftaki burun 

tıkanıklığından Ģikayetçi olabilir. Epitelyal papilloma, benign olmasına rağmen, %10'luk bir 

karsinom insidansına sahiptir. Radyografik olarak spesifik bir bulgusu olmamasıyla birlikte 

yumuĢak doku yoğunluğunda homojen radyopak bir kitle olarak izlenir ve kesin tanı sadece 

dokunun histopatolojik incelemesiyle yapılır. Epitelyal papilloma genellikle etmoidal veya 

maksiller sinüste bulunur. Ayrıca burun veya sinüste izole bir polip olarak da görülebilir 

(Temur, 2018: 337). 

4.2. Osteoma  

Paranazal sinüs mezenkiminin en sık görülen bening karakterli neoplazmıdır. Osteomalar 

erkeklerde kadınlara göre neredeyse iki kat daha fazla görülür ve ikinci, üçüncü ve dördüncü 

dekatlar en yaygın olduğu yaĢlardır. YavaĢ büyüyen ve asemptomatik olan bu lezyon, 

genellikle baĢka bir amaç için yapılan radyografik incelemede tesadüfi bulgu olarak tespit 

edilir. Osteomalar nadiren maksiller sinüste geliĢmesine rağmen, daha sıklıkla frontal ve 

etmoidal sinüslerde ortaya çıkarlar. Maksiller sinüste görülme sıklığı tüm paranazal sinüslerde 

insidansın %3,9 ila %28,5 arasındadır. Sinüs ostiumu tıkanıklığı, erozyon, deformite, orbita 

tutulumu ya da kraniuma ilerleme sonucu semptomatik hale gelebilirler. Maksiller sinüste 

büyüyen osteomlar buruna doğru ilerleyebilir ve nazal tıkanıklık ya da o tarafta burun 

çevresinde ĢiĢlik izlenebilir. Ġlerlerse yanak ve sert damakta da ĢiĢlik meydana gelebilir. 

Orbitaya uzanan olgularda proptozis görülebilir. Radyografik olarak homojen ve oldukça 

radyopak olan osteoma genellikle lobüllü ya da dairesel, keskin sınırlıdır. Ayırıcı tanı antrolit, 

mukolit, diĢler, odontomalar veya odontojenik neoplazmaları içerir, ancak bu lezyonlar 

genellikle görünüm olarak osteomalar kadar homojen değildir (White ve Pharoah 2014: 480, 

Temur, 2018: 337). 

5. PARANASAL SİNÜSLERİN MALİGN NEOPLAZMLARI 

Paranazal sinüslerin malign neoplazmaları son derece nadirdir ve vücuttaki tüm malignitelerin 

%1'inden daha azını oluĢturur. Paranazal sinüslerin en sık görülen malign neoplazmaları, 

skuamöz hücreli karsinomlar ve daha az ölçüde malign tükürük bezi neoplazmlarıdır. 

Skuamöz hücreli karsinom, bu bölgedeki kanserlerin %80 ila %90'ını oluĢturur ve paranazal 

sinüslerin en sık görülen primer malign neoplazmıdır. Paranazal sinüslerin karsinomlarının 
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%74'ü maksiller sinüste ortaya çıkar. Radyopasite hem inflamatuar hem de neoplazmların bir 

özelliği olmasına rağmen, kemik destrüksiyonu malign neoplazmlarla daha yaygındır 

Paranazal sinüs kanserleri hastalığın ileri evrelerinde teĢhis edildiklerinde vital anatomik 

yapılara çok yaklaĢmıĢ oldukları için prognozları kötüdür. Klinik semptomlar enflamatuar 

sinüzit gibi görünebilir. Erken primer lezyonlar, kemik yıkımına neden olmadan önce sinüste 

yumuĢak bir doku kitlesi olarak görünebilir. Lezyon, kemik tahribatı yaparak tüm sinüsleri 

kapsayacak Ģekilde geniĢleyebilir. Bu nedenle, 40 yaĢından büyük bir bireyin maksiller 

sinüsündeki açıklanamayan radyopasite iyice araĢtırılmalıdır (White ve Pharoah 2014: 480). 

5.1. Skuamöz Hücreli Karsinom  

Tüm sinonazal malign tümörlerin yarısından fazlasını oluĢturan skuamöz hücreli karsinom, 

sinüs mukozasının metaplastik epitelyumundan kaynaklanır. Hayatın altıncı ve yedinci dekatı 

en sık görüldüğü dönemdir ve kadınlar erkeklerin iki katı etkilenir. Lenf tutulumu vakaların 

yaklaĢık %10'unda vardır. Maksiller sinüs en sık etkilenen bölgedir ancak frontal ve sfenoid 

sinüslerin tutulumu da nispeten yaygındır. Sinonasal skuamoz hücreli karsinomlar, komĢu 

sinüs duvarlarının agresif kemik yıkımı ile karakterizedir (White ve Pharoah 2014: 481, 

Temur, 2018: 337). 

Maksiller sinüste malign neoplazmlar tarafından üretilen semptomlar, lezyounun sinüsün 

hangi duvarlarında ortaya çıktığına bağlıdır. Medial duvarda erozyon, tıkanıklık, akıntı, 

kanama ve ağrı gibi nazal semptomlara yol açar. Sinüs tabanında ortaya çıkan lezyonlar, 

öncelikle alveolar proçesin geniĢlemesi, açıklanamayan ağrı ve diĢlerde duyu kaybı, diĢlerde 

mobilite, damağın ĢiĢmesi ve uyumu bozulmuĢ protezler olmak üzere dental semptomları 

üretebilir. Neoplazm sinüs tabanını perfore ederek ağız boĢluğuna açılabilir. Bu tür oral 

belirtiler, maksiller sinüs kanseri olan hastaların %25 ila %35'inde görülür. Lezyon lateral 

duvara nüfuz ettiğinde, yüzde ve vestibüler bölgede ĢiĢlik belirginleĢir ve hasta maksiller 

diĢlerde ağrı ve hiperesteziden Ģikayet edebilir. Sinüs tavanının ve orbita tabanının tutulması, 

diplopi, proptoz, ağrı ve hiperestezi gibi gözle ilgili belirti veya yanak bölgesinde ve üst 

diĢlerde ağrı ve anestezi gibi semptomlara neden olur. Posterior duvarın invazyonu ve 

penetrasyonu çiğneme kaslarının invazyonuna, ağrılı trismusa, kulak tıkanmasına neden olan 

östaki borusunun obstriksüyonuna ve beĢinci sinirin ikinci ve üçüncü bölümlerinin dağılımı 

üzerine ağrı ve hiperesteziye sebep olur (White ve Pharoah 2014: 481, Temur, 2018: 337). 

Özellikle paranazal sinüsler hastalıklarının erken döneminde, radyografik bulgular non-

spesifiktir. OluĢtuğu sinüs içindeki yumuĢak doku radyopak bir görünüme sahiptir. Maksiller 

sinüs görüntülerinde erken dönemde oluĢan radyopasiteyi sinüzit ve polip oluĢumunda geliĢen 

sinüsün radyopasitesinden ayırt etmek imkansız olabilir. Ayırıcı tanı, çevreleyen kemikte, 

sinüs duvarlarında ve maksiller alveolar proçesteki değiĢikliklere dayanır. Lezyon büyüdükçe, 

sinüs duvarlarını tahrip edebilir ve genel olarak çevredeki kemikte düzensiz radyolusent 

bölgelere neden olabilir. BitiĢik alveolar proçesin ayrıntılı incelemesi diĢlerin etrafındaki 

kemik yıkımını veya periodontal ligamentin düzensiz geniĢlemesini ortaya çıkarabilir. 
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Konvansiyonel radyografta kemik yıkımıyla birlikte bir radyopasite izleniyorsa ileri 

görüntüleme yöntemlerine baĢvurmak gereklidir. MR incelemeleri, komĢu yapılara yumuĢak 

doku penetrasyonunun derecesini ortaya çıkarmak ve neoplazmın yumuĢak doku kitlesinden 

mukus birikimini ayırt etmek için mükemmeldir.  Ayırıcı tanı, sinüzit, büyük mukus 

retansiyon kistleri ve odontojenik kistler gibi antrumun radyoopasitesine neden olabilen tüm 

koĢulları içerir. Kemik tahribatı, enfeksiyöz koĢullarda ve bazı iyi huylu durumlarda da ortaya 

çıkabilir. Kronik sinüzitin ilk defa belirgin bir neden olmaksızın geliĢtiği herhangi bir yaĢlı 

hastada neoplazmdan Ģüphelenilmelidir (White ve Pharoah 2014: 481, Temur, 2018: 337). 

Paranazal sinüslerde skuamöz hücreli karsinomun tedavisi radyasyon tedavisi, cerrahi veya 

ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir. Paranazal sinüslerdeki malign neoplazmlar genellikle 

kötü bir prognoza sahiptir, çünkü bunlar genellikle tanı anında iyi ilerlemiĢlerdir. Kötü 

prognoza katkıda bulunan diğer faktörler arasında yanlıĢ preoperatif evreleme ve bölgenin 

kompleks anatomisi sayılabilir (White ve Pharoah 2014: 481, Temur, 2018: 337). 

5.2. Psödotümör  

Özellikle immün yetmezliği olan hastalarda paranazal sinüslerde ve baĢ ve boyundaki diğer 

bölgelerde meydana gelen, fungal orjinli ortaya çıkan bir grup hastalık için tanımlayıcı bir 

isimdir. Psödotümör sıklıkla bir dizi tekrarlayan enfeksiyondan sonra ortaya çıkar. 

Tekrarlayan ağrı ve neoplazma benzer bir kitle olabilir. Kitle içerdiği sinüs duvarında 

erozyona ve eğer içeriyorsa gözde proptozise neden olabilir. Ayırıcı tanı benign ve malign 

neoplazmları içerir. Tedavisi Caldwell-Luc cerrahi yaklaĢımını ve antifungal ilaç teadvisini 

içerir (White ve Pharoah 2014: 483, Temur, 2018: 338).  

6. PARANAZAL SİNÜSLERİN EKSTRİNSİK HASTALIKLARI VE RADYOGRAFİK 

BULGULARI  

6.1. Periostit  

Dental enflamatuar lezyonlarda oluĢan iltihabi eksuda sinüs tabanının korteksinden diffüz 

olabilir. Bu eksuda, maksiller antrum tabanındaki korteksin periostal örtüsünü kaldırarak ilgili 

diĢ apeksinde periostun yeni kemik üretmesini stimüle edebilir. Yeni kemik direkt olarak 

inflamatuar lezyonun üzerinde lokalize olur. Bu yeni kemik oluĢumu bir ya da daha fazla ince 

radopak çizgi veya tek bir kalın çizgi Ģeklinde olabilir  (Temur, 2018: 338). 

6.2. Bening Odontojenik Kistler ve Tümörler 

Paranazal sinüslerde ameloblastoma ve miksoma gibi bening odontojenik tümörler 

görülebilmektedir. Sinüs bölgesindeki kemik bariyerlerin yapısı ve kanla iyi beslemesi gibi 

sebeplerden dolayı bu tümörler lokal yayılma ve agresiflik gösterebilmektedir. Bu bölgedeki 

tümörler anatomik olarak kafatası tabanındaki hayati yapılara yakın olması nedeni ile 

önemlidir. Benign odontojenik kistlerin ve neoplazmların maksiller sinüsler üzerindeki 

görünümleri ve etkileri benzer olabilir. Odontojenik kistler, maksiller sinüslerde en sık 
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görülen ekstrinsik lezyonlardır.  Radiküler kist, dentijeröz kist ve odontojenik keratokist en 

yaygın görülen kistlerdir (White ve Pharoah 2014: 483,484, Temur, 2018: 338).  

Özellikle odontojenik kistler, retansiyon psödokistinden ayırt edilmelidir. Odontojenik kistler, 

retansiyon psödokistininkine benzer bir Ģekle sahip olsa da, sadece bir odontojenik kist 

periferik bir korteks gösterirken, psödokistlerin kortikal sınırı bulunmaz. Kistler, oval ya da 

kavisli kortikal sınırlıdırlar ve hava dolu sinüs kavitesine göre homojen radyopak görülürler. 

Bazı neoplazmlarda neoplazmın histopatolojik doğasına bağlı olarak ince veya kaba iç 

septasyon geliĢebilir ve multiloküler veya distrofik kalsifikasyon bölgelerine sahip olabilir. 

Kist enfekte olursa bazı yerlerde kortikal sınır kalınlaĢabilir ya da lezyonun sinus içerisinden 

yada dıĢarısından kaynaklandığının ayırt edilmesini zorlaĢtıran kortikal sınır kaybı 

yaĢanabilir. Buna rağmen ayrıntılı bir inceleme komĢu diĢle olan iliĢkiyi ve kortikal sınır 

kalıntılarını tespit etmeye yardımcı olur. Bazen kist sinüsü ince bir eyer Ģeklinde bir hava 

boĢluğu kalacak Ģekilde kaplayabilir. Çok büyük kistler sinüs boĢluğunu tamamen 

doldurduğunda hava boĢluğu radyografide gözlenemez ve kist sinüsün içindeymiĢ gibi 

görünür. Bu gibi durumları değerlendirirken kist ve sinüs duvarları kontrol edilmelidir. Bazı 

durumlarda, sinüs içindeki radyopasite derecesinin aĢırı kontrast olması nedeniyle kemiği 

taklit edebilir. Ġleri görüntüleme, bu tür durumlarda, artmıĢ radyopasite alanını kemikten ayırt 

etmek için özellikle yararlı olabilir. Kist duvarı sinüs duvarından daha kalın ve düzenli 

görülmektedir. Sinüs duvarlarında izlenen normal vasküler yapılar kist duvarında izlenmez. 

Tüm sinüsü kaplayan bir kist genellikle sinüsün medial duvarında ekspansiyona neden 

olabilir. Büyük kistler ve neoplazmlar hem fasiyal deformite, burun tıkanıklığı, hem de 

diĢlerin yer değiĢtirmesi veya sallanmasına neden olabilir. GeniĢ dentigeröz kist ya da 

keratokist, üçüncü molar diĢin orbita tabanına kadar ektopik pozisyon almasına neden olabilir. 

(White ve Pharoah 2014: 483,484, Temur, 2018: 338). 

7. KEMİK DİSPLAZİLERİ 

Periapikal ve florid osseöz displaziler, maksiller premolar ve molar diĢlerin kök apikallerine 

yakın olarak geliĢirler ve radyografik olarak kistler veya benign neoplazmlar gibi davranırlar. 

Fibröz displazi, paranazal sinüslerin herhangi birine komĢu olarak ortaya çıkabilir, kemiğin 

geniĢlemesine ve sinüs sınırlarının yer değiĢtirmesine neden olur, bu da etkilenen tarafta 

sinüsün küçülmesi ile sonuçlanabilir (White ve Pharoah 2014: 485). 

7.1. Fibröz Displazi 

Fibröz displazi benign karakterli bir fibrosseöz kemik lezyonudur. Osseöz yapılar, 

ossifikasyon odakları içeren fibröz doku ile yer değiĢtirmiĢtir (Temur, 2018: 341). Yüz 

iskeletinde görülen fibröz displazi; yüz asimetrisi, burun tıkanıklığı, proptozis, hipofiz bezi 

sıkıĢması, kraniyal sinirlere çarpma veya sinüs obliterasyonu ile sonuçlanabilir. Sinüs 

obliterasyonu, geniĢleyen displastik kemik, sinüs içerisine girdiğinde ortaya çıkar. Lezyon 

diĢlerin köklerine yer değiĢtirebilir ve diĢlerin ayrılmasına veya hareket etmesine neden 

olabilir, ancak genellikle kök rezorpsiyonuna sebep olmaz. Çocuklarda ve genç eriĢkinlerde 
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fibröz displazi daha yaygındır ve displastik kemiğin büyümesi genellikle iskeletsel geliĢim 

tamamlandığında durur (White ve Pharoah 2014: 485).  

Fibröz displazi en sık maksiller posterior bölgede görlür. Lezyonun kendisi genellikle iyi 

tanımlanmamıĢtır ve çevreleyen kemikle kaynaĢmıĢ gibi görünür. Kemiğin ve sinüs sınırının 

dıĢ korteksi sağlamdır ancak yer değiĢtirmiĢtir. Fibröz displazide tutulan kemik daha 

radyolüsent, daha radyopak veya iki varyasyonu da taĢıyarak miks bir görünüm sergileyebilir. 

Lezyon erken evrelerinde matur evreye göre radyolojik olarak daha radyolüsent görünebilir. 

Radyopasitenin derecesi geliĢim evresi ile var olan fibröz ve kemik doku miktarına bağlıdır 

(White ve Pharoah 2014: 485, Temur, 2018: 341). Normal radyolüsent maksiller sinüs 

görüntüsü kısmen veya tamamen bu lezyonun artmıĢ radyopasitesi ile yer değiĢtirebilir. 

Genellikle radyopak bölgeler ekstraoral görüntüler üzerinde tek tip karakteristik bir buzlu cam 

ve intraoral görüntülerde portakal kabuğu görünümüne sahiptir (White ve Pharoah 2014: 

485).  

Fibröz displazi, alveoler kemiğin geniĢlemesine, orbita tabanının yükselmesine ve alveoler 

kemiğin medial, fasiyal veya posterolateral olarak asimetrisine neden olabilir. Yeni oluĢan 

kemik, sinüs duvarlarına nüfuz ederek sinüs boyutlarının küçülmesine neden olur, ancak Ģekil 

olarak normale yakındır. Hiperparatroidizm gibi metabolik kemik hastalıklarında da fibröz 

displazi ile benzer bir süreç görülür ancak bu hastalıklar poliostatik, bilateral ve fibröz 

displazinin aksine kemik ekspansiyonuna sebep olmayan bir karaktere sahiptir. Paget hastalığı 

benzer özellikler taĢımasına rağmen daha ileri yaĢ grubunda görülür ve fibröz displazinin 

aksine tek taraflı değil, mandibulada meydana geldiğinde genellikle tüm mandibulayı 

etkileme eğilimindedir (White ve Pharoah 2014: 488). Fibröz displaziye benzer görüntü veren 

ossifiye fibroma, yumuĢak doku kapsülü bulundurur ve geniĢlemeye daha yatkındır. Maksiller 

sinüs içerisinde oluĢan ossifiye fibroma ile fibröz displazi vakalarını ayırt etmek zor olmakla 

beraber fibröz displazide sinüs içerisindeki yeni kemik yapımı genellikle antrumun dıĢ 

duvarına paralel olarak seyreder (Temur, 2018: 340). 

8. SİNÜSE KAYAN DENTAL YAPILAR  

Literatürde maksiller sinüse kayan yabancı cisim vakalarının çoğunun iyatrojenik diĢ 

manipülasyonuyla iliĢkili olduğu bildirilir. DiĢ kökleri, kök dolgu malzemeleri, diĢ implantları 

ve ölçü maddeleri gibi yabancı cisimler sıklıkla maksiller sinüse kayan yapılardır. Genellikle, 

yabancı cisimlerin ilk teĢhis ve lokalizasyonu için panoramik radyografi kullanılır. Ancak 

özellikle yabancı cismin çıkarılması planlanan vakalarda üç boyutlu görüntüleme yöntemleri 

ile detaylı değerlendirilmesi önemlidir (Temur, 2018: 341). 

Çekim sonrası maksiller sinüs bölgesinde gözlenen diĢ kökünün görüntüsü bazen maksiller 

sinüs üzerine süperpoze olarak izlenir. Bu köklerin çok büyük bir çoğunluğu, alveolar soket 

içerisindeki pozisyonlarında yer alır. Eğer kök soket içinden hareket etmiĢse arktaki normal 

pozisyonundan sapma gözlenir. Sinüs üzerine süperpoze olan köklerin ayrımı, kök çevresinde 

gözlenen periodontal aralık ve lamina durayla yapılabilir. Bu vakalarda maksiller sinüs 
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üzerindeki köke ait periodontal aralık diğer kök bölgesine göre daha geniĢ izlenir (Harorlı, 

2014: 529).  

DiĢ kökleri iyatrojenik nedenler de dahil olmak üzere çeĢitli travma türlerinden kırılabilir. 

Ekstraksiyon sırasında veya daha sonra bunları alma giriĢimleri sırasında sinüse yer 

değiĢtirebilirler. Kökün yakın zamanda sinüse yer değiĢtirmesi durumunda belirli özellikler 

görünmeyebilir. Bununla birlikte, diĢ hekimi, çekilen diĢin incelenmesinde kök parçasının 

yokluğunu ve soket içerisinde olmadığını tespit eder. Bazen hastanın Valsalva manevrasına 

benzer Ģekilde nefes almaya çalıĢırken burnunu tutmasını istemek, henüz yeni olan çekim 

soketinde bulunan kan içinde kabarcıkların ortaya çıkmasına neden olur. Premolar veya molar 

diĢler veya kök fragmanları yakınlıklarından dolayı sinüse yer değiĢtirebilir. Bunlar sinüs 

içinde herhangi bir yerde bulunabilir, ancak daha sıklıkla, yerçekimi nedeniyle sinüs tabanının 

yakınında bulunurlar. Bazen sinüsün osseöz duvarı ve mukopiosiyoz arasında submukozal 

alanda olabilirler. Erken aĢamalarda, diĢ fragmanının, eksik diĢe veya diĢ kök fragmanına 

karĢılık gelen bir radyoopak kütle olarak görünebilmesi dıĢında hiçbir iç yapısal değiĢiklik 

yoktur. Sinüs duvarı veya tabanında görülen ekzostoz veya sinüs içinde bulunan septalar diĢ 

kökü parçalarını veya bir diĢi taklit edebilirler. Antrolitler de benzer bir görünüme sebep 

olabilirler. Radyopasitenin Ģekli veya yapı içerisinde bulunan bir pulpa kanalı ya da mine 

tabakası ayırıcı tanıda kullanılabilir. Yer değiĢtirmiĢ diĢ veya kök parçası subperiosteal 

olabilir ve böylece sinüsün osseöz duvarının içinde ancak antral lümen dıĢında olabilir. 

Alternatif olarak kök, soketten dıĢarı çıkmıĢ kemiğe, submukozal boĢluğa veya infratemporal 

boĢluk gibi çevredeki anatomik boĢluklara doğru zorlanmıĢ olabilir. Diğer bir olasılık, 

fragmanın, preoperatif olarak sinüs kavitesi olarak yanlıĢ yorumlanan bir kist içine hareket 

etmesidir. Görüntülerin farklı açılarda kullanılması diĢ yapısını lokalize etmede yardımcı 

olacaktır (White ve Pharoah 2014: 488,489). 

Gerekli durumlarda, kök parçasının veya diĢin Caldwell-Luc prosedürü ile cerrahi olarak 

sinüse girilerek, sinüsten kayan materyalin çıkarılması esasına dayanır. Sinüzit geliĢmesi 

halinde uygun tedavi prosedürü ile tedavisi yapılmalıdır (White ve Pharoah 2014: 489). 
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The Effect of Subepithelial Connective Tissue Graft and PRF Combined 

with Tunnel Tecnique to Miller Class II Gingival Recession: A Case Report 

Bağ doku ve TZF ile Kombine Uygulanan Tünel Tekniğinin Miller Sınıf II 

DiĢeti Çekilmesine Etkisi: Bir Olgu Sunumu 

Aysan LEKTEMÜR ALPAN
1 

Abstract 

Gingival recession is defined the displacement of gingival margin to apically from enamel-

cementum line resulting exposure of root surface. Gingival recessions can be treated with 

various periodontal plastic surgery methods. In the treatment of gingival recessions, using 

connective tissue graft is the gold standard. Platelet rich fibrin (PRF) is a second generation 

platelet concentration and is formed fibrin that contains leukocytes, platelets. It affects 

angiogenesis and wound healing as it includes fibrin, growth factors and cytokines. The aim 

of this case report is to evaluate the effect of PRF and connective tissue combined with tunnel 

technique on root closure in a deep Miller II Class recession. At the end of 15 days, a 7mm 

closure and patient satisfaction were achieved. However, a longer follow-up period is 

required in order to evaluate bone formation and retention of closure in the area of interest. 

Key Words: Gingival recession 1
st
, subepithelial connective tissue graft 2

nd
, PRF 3

rd 

Özet 

Dişeti çekilmesi; dişeti kenarının, mine-sement birleşiminden apikale yer değiştirmesi ile kök 

yüzeyinin açığa çıkması olarak tanımlanır. Dişeti çekilmeleri, çeşitli periodontal plastik 

cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Bağ dokusu ise dişeti çekilmelerinin tedavisinde 

altın standart olarak literatüre geçmiştir. Trombositten zengin fibrin (TZF), 2. nesil bir 

trombosit konsantrasyonudur ve lökositten ve trombositten zengin bir fibrin biyomateryalidir. 

Bu fibrin, büyüme faktörleri ve sitokinleri içerdiği için anjiogenezi ve yara iyileşmesini 

etkiler. Bu olgu raporunun amacı derin Miller II. Sınıf bir çekilmede PRF ve bağ doku ile 

tünel tekniğinin kök kapanması üzerine etkisini değerlendirmektir. 15 günün sonunda 7mmlik 

bir kapanma sağlanarak hasta memnuniyeti elde edilmiştir. Buna rağmen ilgili bölgede kemik 

oluşumunu ve kapanmanın kalıcılığını değerlendirmek adına daha uzun takip süresi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dişeti çekilmesi 1, bağdoku grefti 2, TZF 3 
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1. GİRİŞ 

YumuĢak doku marjininin mine-sement sınırının apikaline doğru yer değiĢtirmesi olarak 

tanımlanan diĢeti çekilmesi, genel popülasyonda sık görülen bir klinik özelliktir (Cairo, 2017: 

296). Enflamasyonun periodontal kemik defektlerinin geliĢiminde anahtar faktör olduğunu 

gösteren çok miktarda veri olmasına rağmen, diĢeti çekilmesinin etiyolojisi daha belirsizdir. 

Bunun yanı sıra, enflamasyon özellikle ince bukkal kortikal kemik varlığında bağ dokusu 

tahribatına ve belirgin kemik rezorpsiyonuna da yol açabilir (Waerhaug, 1979: 62). DiĢeti 

çekilmesi için ek predispozan faktörler arasında ince, minimal veya keratinize olmayan doku, 

bukkal yönde diĢin yer değiĢtirmesine yol açan ortodontik hareket, sınıf II maloklüzyon ile 

iliĢkili doğrudan travma ve herpes simplex virüsü ile akut enfeksiyon da bulunur (Cairo, 

2017: 297). Periapikal kist, periferi genellikle iyi tanımlanmıĢ bir kortikal sınırına sahip 

kronik enflamasyondur. Kistin ikincil olarak enfekte olması durumunda, çevredeki kemiğin 

enflamatuvar reaksiyonu korteks kaybına veya korteksin daha sklerotik bir sınır haline 

gelmesine neden olabilir (Mittal vd, 2013: 2). DiĢeti çekilmesi için cerrahi tedavi; bağ dokusu 

grefti,  yönlendirilmiĢ doku rejenerasyonu, mine matriks türevleri, asellüler dermal matriks 

allogrefti, ve trombositten zengin fibrin (TZF) membrandır (Garg vd, 2017). Bu nedenle, bu 

vaka raporunda, tam kök kapanmasını sağlamak için TZF ve subepitelyal bağ dokusu grefti, 

tünel tekniği ile uygulanmıĢtır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

23 yaĢında 12 numaralı diĢinde kronik apikal abseye bağlı, apikal kist ve derin Miller II diĢeti 

çekilmesi Ģikayetiyle Pamukkale Üniversitesi DiĢ hekimliği Fakültesi Periodontoloji kliniğine 

baĢvuran hastaya (RESĠM 3-A), öncelikle kök kanal tedavisi sonrasında ise apikal rezeksiyon 

ve tünel operasyonu planlandı. Hastadan tüm prosedürler için aydınlatılmıĢ onam formu alındı 

ve öncelikle kanaltedavisi gerçekleĢtirildi. Kanalda biyomekanik preparasyon yapıldı ve 

prosedür boyunca% 1 sodyum hipoklorit çözeltisi ile sık sık yıkandı. Bunu takiben uygun 

boyuttaki gütaperkalarla dolduruldu. Kök kanal tedavisi tamamlandıktan sonra, lokal anestezi 

uygulandı (Jetokain, Adeka, Türkiye).  Hastanın diĢeti çekilmesinin mine-sement sınırına 

uzaklığı 8 mm olarak ölçüldü ve Miller sınıf II diĢeti çekilmesi teĢhisi kondu. Papil 

tepesindeki diĢetine zarar vermeden, lateral diĢin distaline ve kanin diĢin mezialine intra 

sulkuler insizyon yapıldı. Daha sonra interproksimal bölge hizasından mukogingival 

birleĢimin en koronal kısmına horizontal yarım kalınlık bir insizyon yapıldı. Ġnsizyon yapılan 

yerden tünel seti ne ait elevatörlerle diĢeti kaldırılarak tünel oluĢturuldu. Papil bölgesi 

koronale doğru serbestleĢtirildi ve bu iĢleme interproksimal bölgedeki diĢeti gevĢeyinceye 

kadar devam edildi (RESĠM 1-A). 
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RESĠM 1- A) DiĢin apikalinden kistin görünümü, B) Kist enüklasyonundan sonra TZF 

yerleĢtirilmesi C) Tünel içerisine bağ doku yerleĢtirilmesi D) Flebin sütürle kapatılması 

 Ġnterproksimal bölgedeki diĢetinin bütünlüğünü bozmadan en apikal kısmından kret tepesinin 

palatinaline kadar elevasyona devam edildi. Flep bütünlüğü korunarak diĢin apikal kısmı 

rezeke edildi (RESĠM 1-B) ve retrograd olarak MTA (MTA-Pro Root, Dentsply, Tulsa Dental 

Company) ile dolduruldu. Açıkta kalan kök sement yüzeyi, sert semente ulaĢılıncaya kadar 

kürete edildi. OluĢmuĢ olan kistik yapı sağlam kemiğe ulaĢılıncaya kadar enükle edildi. TZF 

için hastanın sağ kolundaki antekübital venden 10ml kan alındı ve zaman kaybetmeden 2800 

rpm‘de 12 dk santrifüj edildi. Elde edilen TZF (RESĠM 2-C) kistin çıkarıldığı bölgeye ve 

diĢin açıkta kalan yüzeyine yerleĢtirildi. 
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RESĠM 2- A) Palatinal bölgeden single insizyon tekniği ile bağ doku alınması, B) Ġlgili 

bölgenin sütürlenmesi, C) OluĢan TZF pıhtısı 

Hastadan single insizyon tekniği ile palatinal bölgeden bağ doku alındı ve palatinal bölge 

çapraz olarak sütüre edildi (RESĠM 2-A,B). Alınan bağ doku, eleve edilen flebin altına, 

TZF‘in üzerine yerleĢtirildi ve flep gerginlik yaratılmamaya dikkat edilerek olabildiğince 

yaklaĢtırılıp sütüre edildi (RESĠM 1-C,D). Tam kök kapanmasının sağlanması için bağ 

dokunun bir kısmı diĢin koronalinde açıkta bırakıldı. Hastaya postoperatif analjezik (apranax 

forte 550mg, 2X1, 3 gün) ve antibiyotik (augmentin 1 gr, 2x1, 5 gün)verildi.  
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Resim 3- A)  Hastanı operasyon öncesi görüntüsü (8mm diĢeti çekilmesi), B) Hastanın 

operasyon sonrası görüntüsü (1 mm diĢeti çekilmesi) 

3. TARTIŞMA 

Mukogingival cerrahinin amacı keratinize diĢeti geniĢliğini arttırmak, yapıĢık diĢetinin 

korunması ve yeniden teminidir (Prato vd, 1995: 92).  Kök kapanmaları greftlemeden hemen 

sonra elde edilen primer kapanma ve creeping ataĢman görülerek elde edilen ikincil kapanma 

Ģeklinde ayrılabilir (Matter ve Clauser, 1995: 579). Creeping ataĢman periodontal ligamentin 

mezenkimal hücrelerinin aktivasyonu sonucu meydana gelir. Enfeksiyon/enflamasyon ve 

mekanik bir stimülasyon yokluğunda ve yeterli zaman sonunda bu durum yeni ataĢman 

oluĢumuna yol açabilir (Pasquinelli vd,  1995: 255).Vakamızda creeping ataĢman sağlamak 

amacıyla bağ dokunun bir kısmı flebin dıĢında bırakılmıĢtır. Bağ doku grefti diĢeti 

çekilmelerinin tedavisinde kullanılan en etkili ve öngörülebilir tedavi seçeneğidir. Bağ dokusu 

greftlerinin kanlanmasının hem alttaki dokudan hem de üzerindeki flepten gelmesi, çevre 

dokular ile renk ve kontur uyumunun daha iyi olması, verici sahada daha az hassasiyete yol 

açması ve alıcı sahada daha düzgün bir iyileĢme sergilemesi bu tekniğin en büyük 

avantajlarıdır (Rebele vd, 2014). Tünel tekniğinde ise flebin kan akıĢının vertikal 

inzisyonlarla bozulmaması da bu avantajı arttırmaktadır. TZF son yıllarda kullanılan bir 

iyileĢme aracı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yapısındaki bol miktarda trombosit, lökosit, 

sitokin ve dolaĢımdaki kök hücreleri içeren tetramolekül yapısında polimerize fibrin 

matriksinden iyileĢmeye katkıda bulunmaktadır. TZF, optimal iyileĢme için gerekli olan 

parametreleri içerdiğinden, yara iyileĢmesi üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. TZF, 

fizyolojik iyileĢme sürecini hızlandıran bir biyomateryal olarak değerlendirilebilir 

(Choukroun vd, 2006). TZF, yumuĢak doku maturasyonu ve iyileĢmenin 3 önemli basamağı 

olan anjiogenez, immün kontrol ve epitelyal kapanmanın geliĢimini etkili bir Ģekilde 

destekler. Olgumuzda ise TZF bağ doku aktivitesine destek oldu.  
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4. SONUÇ  

Bu olgu raporu sonucunda derin Miller Sınıf II diĢeti çekilmelerinde bağ dokusu grefti ve 

TZF ile uygulanan tünel tekniği ile, 15 günlük izleme periyodunda tam kök kapanmasına 

yakın bir iyileĢme sağlamıĢtır. Elde edilen sonuçlar, hem hekim hem de hasta açısından 

memnun edicidir. Fakat kistin enüklasyonundan sonra oluĢmuĢ kemik defekt bölgesine greft 

materyalinin uygulanmaması ve bukkal bölgedeki kemik kaybı dikkate alınınca diĢetinin en 

son durumu daha uzun takip süresiyle ölçülmelidir. 

5. KAYNAKLAR 

Cairo F (2017),"Periodontal plastic surgery of gingival recessions at single and multiple      

teeth", Periodontol 2000, 75, 1, 296-316 

Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, Girard MO, Schoeffler C, Dohan SL, et al. 

(2006),"Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part IV: 

clinical effects on tissue healing", Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 

Endod, 101, 3, e56-60 

Garg S, Arora SA, Chhina S, Singh P (2017),"Multiple Gingival Recession Coverage Treated 

with Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access Approach with or without 

Platelet-Rich Fibrin - A Case Series", Contemp Clin Dent, 8, 3, 464-468 

Matter J, Cimasoni G (1976),"Creeping attachment after free gingival grafts", J Periodontol, 

47, 10, 574-579 

Mittal M, Vashisth P, Arora R, Dwivedi S (2013),"Combined endodontic therapy and 

periapical surgery with MTA and bone graft in treating palatogingival groove", BMJ 

Case Rep, 2013, 

Pasquinelli KL (1995),"The histology of new attachment utilizing a thick autogenous soft 

tissue graft in an area of deep recession: a case report", Int J Periodontics 

Restorative Dent, 15, 3, 248-257 

Prato GP, Clauser C, Cortellini P (1995),"Periodontal plastic and mucogingival surgery", 

Periodontol 2000, 9, 90-105 

Rebele SF, Zuhr O, Schneider D, Jung RE, Hurzeler MB (2014),"Tunnel technique with 

connective tissue graft versus coronally advanced flap with enamel matrix derivative 

for root coverage: a RCT using 3D digital measuring methods. Part II. Volumetric 

studies on healing dynamics and gingival dimensions", J Clin Periodontol, 41, 6, 

593-603 

Waerhaug J (1979),"The angular bone defect and its relationship to trauma from occlusion 

and downgrowth of subgingival plaque", J Clin Periodontol, 6, 2, 61-82 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
59 

 

BĠYOLOJĠK SAATĠ YÖNLENDĠREN HARĠCĠ FAKTÖRLERĠN 

HASTALIKLARIN TEDAVĠSĠNDEKĠ ROLÜ 

 

Eda ALEMDAR
1
 

Giriş 

Genelde canlıların özelde ise insanın bedensel iĢlevlerinde düzenli bir iĢleyiĢ biçimi 

bulunmaktadır. Bu, bütün bedeni kuĢatan ve organlarıyla birlikte vücudu tüm ayrıntılarıyla 

yöneten ve yönlendiren bir olgunun mevcudiyetiyle bağlantılıdır. Bu doğal kontrol ve 

zamanlayıcı sistem, biyolojik saat sayesinde gerçekleĢmektedir. Onun sayesinde hücrelerin 

iĢlevleri düzenlenir ve insan bedenin tüm faaliyetleri harekete geçer ve de canlılarda doğma, 

büyüme ve geliĢme gibi olgular vuku bulur. Bitkilerin değiĢim ve geliĢimi, hayvanların yaĢam 

süreci, bazılarının uykuya yatması veya göç etmesi gibi tüm olgu ve geliĢimler, kendi 

yapılarıyla bağlantılı doğalarının sahip olduğu biyolojik saat ile yönlendirilmekte, 

Ģekillendirilmekte ve gerçekleĢmektedir. 

Organizmalarda bulunan biyolojik saat, günü oluĢturan gece ve gündüz salınımını gösteren 

biyolojik bir ritimdir. Bu ise, canlılarda vücut bulan ruhsal ve fiziksel, durağan ve davranıĢsal 

eylem ve salınımları oluĢturur. Bu da bedenin iĢleyiĢ biçimini Ģekillendirir. Bu ritmin iĢleyiĢ 

biçimindeki döngünün sağlıklı iĢlememesi, birçok hastalığın temel etkeni olarak kabul 

edilmektedir (Paganelli, 2018; Yadav, 2017). Bu doğrultuda biyolojik saatin mekanizmasını 

ve doğru zamanlamayı keĢfetmenin, hastalıkların teĢhis ve tedavisine ıĢık tutacağı 

anlaĢılmaktadır. 

Ġnsan gibi tüm canlıların yaĢam süreçlerinde çeĢitli evrelerden geçtikleri bilinen bir husustur. 

Bu süreci Ģekillendiren etkenler arasında, gece-gündüz, karanlık-aydınlık, hararet-serinlik ve 

soğukluk, yaz, bahar ve kıĢ gibi süreçler bulunmaktadır (Skilbrei&Ottera, 2016). 

Kronolojinin (biyolojik süreç) amacı, biyolojik gidiĢatın tanzimine yönelik olup (Leconte et 

Al, 1990), vücuttaki fizyolojik düzendeki değiĢimin zamanında gerçekleĢmesini takip 

etmektir. Bedendeki birçok fizyolojik olayların belirli bir saati vardır. Uykunun gelmesi, 

uyanma, acıkma gibi iĢlevler büyük ölçüde biyolojik saat ile bağlantılıdır (Paganelli et al, 

2018; Markowska et al. 2017; Yadav, 2017). Ġnsan vücudunda ortaya çıkan düzensizlikler ya 

da hastalıklar da belirli bir zaman çizelgesini izler. Yani hastalıkların da bir saati vardır 

(Markowska et al. 2017; ġenel, 2008). Organın düzenli bir Ģekilde geliĢmesi ve iĢlevsel 

olması, onun için en uygun zaman ve saatte harekete geçmesiyle bağlantılıdır (Yadav, 2017; 

Claude & Bernard, 1985). Bunun gerçekleĢmemesiyle bazı sorunlar ortaya çıkacağı da 

muhakkaktır. 

                                                           
1
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Bu yönlü Reinberg tarafından yapılan bir araĢtırmaya (Reinberg&Ghata, 1964) göre, bedenin 

organlarının etkin olduğu veya etkiye açık olduğu vakitler bulunmaktadır. Buradan, 

hastalıkların teĢhisine yönelik uygun vakitler ve göstergeler olduğu da anlaĢılmaktadır. 

Reingberg‘in çalıĢması doğrultusunda hastalıkların tedavisine yönelik uygulamaların 

gerçekleĢtirilmesi ve verimli bir sonuç alınabilmesi için en münasip bir zaman dilimi veya 

dilimleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre tedavinin uygulanması için kaçınılması 

gereken zaman dilimleri de bulunduğu anlaĢılmaktadır.  

Bireyin fiziksel ve ruhsal geliĢiminin daha da sağlıklı olması için, yeme ve içme, uyuma, 

çalıĢma ve ilaç kullanma gibi en uygun zaman dilimi olduğunun kabul edildiği bazı 

araĢtırmalara göre (Yadav, 2017; Boujoun & all, 1997; Testu, 1994; Kahnemen, 1973) tüm 

bunlar, bedenin bir biyolojik saati bulunduğunu göstermektedir.  

Bu bağlamda Beldar (2011) tarafından yapılan bir araĢtırma sonucuna göre, BMAL1/CLOCK 

etkileĢim yüzeyinde 12 önemli amino asit bulunmuĢtur. 7 tanesi (347, 349, 362, 405, 427, 

429, 441) BMAL1‘de ve 5 tanesi (317, 338, 350, 352,376) CLOCK üzerinde tespit edilmiĢtir. 

PER2/CLOCK yüzeyinde bulunan 8 önemli aminoasitin 3 tanesi (414, 429,431) PER2‘de ve 

5 tanesi (332, 354, 356, 333, 361) CLOCK üzerinde tespit edilmiĢtir. Beldar‘ın bu 

çalıĢmasında yapısal verinin ve verimli karĢılaĢtırma algoritmalarının, biyolojik saat 

proteinlerinin moleküler boyuttaki etkileĢimlerinin nasıl açıklandığı ortaya konulmuĢtur. Yine 

bu çalıĢmada sadece zaman mekanizmasının etkileĢimlerini moleküler boyutta olduğu 

gösterilmekle kalınmayıp, zaman proteinlerinin düzenlemesinin bozulmasıyla oluĢan Jet-Lag 

ve bazı depresyon çeĢitlerine karĢı ilaç geliĢtirilmesinde yardımcı olacağı kanısı oluĢmuĢtur 

(Beldar, 2011). 

Her bir organın vücudun geri kalan madde ve parçalarıyla birlikte var olduğu, onlarla 

etkileĢim içerisinde bulunduğu ve birbiriyle iletiĢim kurduğu bilinmektedir. Zira beden, tüm 

organlarıyla birlikte sağlıklı bir yaĢamı elde eder. Her bir organın, diğerlerinden bağımsız 

mevcudiyeti söz konusu olamaz. Yani birey, bir organla var olmadığı gibi, bireyde bulunan 

her bir organda, öteki organlardan bağımsız kendi baĢına var olamaz. Bu sav, sadece fiziksel 

değil, bireyin ruhsal boyutu için de geçerlidir. Nitekim beslenme dikkate alınmaksızın, 

psikiyatrik tedaviler yeterli ve gereği gibi bir sonuç vermez.  

Enerji metabolizmasında önemli rol alan baĢlıca organlar, beyin, kas, karaciğer, kalp ve yağ 

dokusu olup, farklı fizyolojik Ģartlarda bu organlar arasında düzenli metabolik iliĢkiler 

mevcuttur. Bu doğrultuda kalp kası, sinir sistemi ve hormonlardan bağımsız değildir. Kalp 

gibi otonom çalıĢma yeteneğine sahip olan organlar, üzerinde bir kontrol mekanizmasına 

sahip olan ve ―otonom sinir sistemi‖ olarak adlandırılan sinir sisteminin kontrolü altında 

çalıĢır (Aydın, 2016:34). 

Bedendeki organlararası iliĢkilerin varlığının en belirgin göstergelerinden birisi, vücuttaki tüm 

hücrelere oksijen ve besin taĢıyan sistemin, kalp, kan damarları ve kandan oluĢmasıdır. 

Hirasawa‘nın yaptığı bir araĢtırmaya (2007) göre Vücud organları arasında doğrudan bir 
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bağlantı söz konusu olduğu gibi, sistemler arasında da böyle bir iliĢki vardır. Nitekim 

digestive, Circulatory, Respiratory, Excretory ve reproductive sistemleri arasında doğrudan 

bir bağlantı vardır. Her canlının olduğu gibi, insanın da günlük yaĢamında pozifit ve negatif 

sürecin ritmini ve yaĢam seyrini oluĢturan ve biyolojik saat denilen bir sirkadiyen ritmi 

bulunmaktadır (Hirasawa, 2007). 

Biyolojik ritmin Ģekillenmesinde yaĢ, cinsiyet, etnik, genetik ve diğer faktörlerin etki boyutu 

ile ilgili yapılan araĢtırmalardaki bulgular (Yadav, 2017) gösteriyor ki, bu faktörlerin her 

birinin sonucu Ģekillendiren doğrudan etkisi veya belirli bir nedene bağlanması söz konusu 

olamaz. Söz gelimi biliĢsel süreç ele alındığında, biyolojik saat ve biliĢsel süreçler arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen araĢtırma bulguları çeliĢkilidir. Bu çeliĢkili bulgular konunun doğasından 

kaynaklanmaktadır. Nitekim Liu‘nun (2017) yapmıĢ olduğu araĢtırma bunu göstermektedir. 

Ona göre hem biyolojik saat hem de biliĢsel süreçler genetik ve çevresel olarak pek çok 

faktörden etkilenmektedir (Liu et al. 2017). Örneğin yaĢ, cinsiyet, etnik köken, doğum 

zamanı, uyku alıĢkanlıkları, kiĢilik özellikleri, zekâ, ölçeklerin özellikleri gibi faktörler 

sirkadiyan ritim ve biliĢsel süreçleri aynı anda ve farklı oranlarda etkileyebilmektedir. 

Dolayısıyla Cnrk ve Dogutepe‘nin yapmıĢ olduğu araĢtırmalara göre, bu faktörlerin tümünü 

kontrol altında tutmak çok zor görünmektedir (Crnko et Al, 2018; Doğutepe, 2010). Bu 

durum ise biyolojik saatin belirlenmesini zorlaĢtırmaktadır.  

Biyolojik Saatin Şekillenmesinde yönlendirici dışsal faktörler 

Biyolojik saatin Ģekillenmesinde içsel ve dıĢsal faktörlerin etkinliği konusunda yapılan 

araĢtırmaları özetleyen Doğutepe‘ye (2010) göre, dıĢsal faktörler daha etkindir. Ġnsan 

vücudunda biyolojik saat iĢlevlerini yürüten ―ana saat‖, hipotalamusta bulunan 

suprakiazmatik çekirdek (suprachiasmatic nucleus: SCN) denen bir yapıdır. SCN, yaklaĢık I, 

20.000 nörondan oluĢmaktadır ve dıĢ çevredeki gece-gündüz döngüsüne göre içsel biyolojik 

saati düzenlemektedir (Doğutepe, 2010). Ancak bu içsel ana saat, Paganelli ve Liu gibi 

araĢtırmacılara göre daha çok dıĢsal olguların etki ve katkısıyla yönlendirilmektedir (Paganelli 

et al. 2018; Liu et al. 2017). 

Söz konusu dıĢsal faktörler ise, yakın çevresinden baĢlamak üzere güneĢ sistemine kadar 

uzanan bir ortam olduğu anlaĢılmaktadır (Aschoff, 1965; Bunning 1963; Helberg 1960; 

Reinberg et Ghata, 1964; Conroy et Mills, 1970; Colquhoun, 1971). 

DıĢsal faktör olan mevsimlerin Liu‘nun araĢtırmasına göre (2017) insanların fizyolojik ve 

ruhsal boyutuna etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum sağlıklı kimseleri 

etkileyebildiği gibi, sağlık sorunları olanlara da daha baskın oranda tesir etmektedir (Liu et al. 

2017; Yadav, 2017). Sözgelimi akut solunum yolu hastalıkları, mevsimsel özellikler 

gösterirler. Bu durum hastalığın tanısı ve kontrol stratejileri bakımından önemlidir. Çelebi‘nin 

(2007) araĢtırmasına göre influenza ve HRSV salgınları genellikle, kıĢ ve ilkbahar aylarında 

görülür. Tropikal bölgelerde ise salgınlar yağıĢların daha çok olduğu Haziran ve Aralık ayları 
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arasında ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Hawaii‘de HRSV ile infeksiyonlar daha çok yaz 

aylarında belirmektedir (Çelebi, 2007). 

Bu doğrultuda, Singh ve Skilbrei‘nin yapmıĢ olduğu çalıĢmaya göre, fiziksel aktivite 

modelleri veya fiziksel aktivite ile sağlık arasındaki iliĢkiler üzerine çalıĢma yapılacağı 

zaman, mevsimsellik dikkate alınması bir zorunluluk olarak karĢımıza çıkmaktadır. Zira 

mevsimsellik, fiziksel aktivitelerin artması veya azalmasında önemli faktör olarak kabul 

edilmektedir (Singh, 2011:22; Skilbrei&Ottera 2016).  

Harici etken olarak bir güneĢ döngüsünün tezahürü olan mevsimin insan sağlığına olan katkısı 

Meesters (2018) gibi araĢtırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Bu doğrultuda yapılan 

araĢtırmalara göre (Singh, 2011; ġenel, 2008) mevsimsel ortam, doğum oranı ve sperm sayısı, 

pnömoni, bronĢit ve grip salgını konusunda etken bir konumdadır. Zira bazı yer ve 

durumlarda hava sıcaklığının değiĢmesi ölümcül sonuçlar verebilmektedir.  

Öte yandan Mackey‘in araĢtırmasına göre (2007) karaciğer, ürik asit, trigliseridler, oksijen 

tüketimi, havalandırma ve akciğer hacminin oranı, vücut kütle indeksi, kan basıncı alanında 

da mevsimlerin önemli etkisi vardır. Brown ise (1965) bunu, ―insan ve hayvan fizyolojisi 

mevsimlik, ay ve sirkadiyen ritme tabidir‖, Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

Biyolojik Saat Üzerinde Ay’ın ve Gezegenlerin Etkisi 

GüneĢin döngüsünün mevsimsel etkisi yanında ayın da hareket ve döngüsünün dünya, canlılar 

ve insan üzerindeki tesiri ile ilgili bir kısım araĢtırmacılar, Ayın etkisinin olmayacağı Ģeklinde 

görüĢ bildirirken (Simon, 2017), bazıları da bunun imkânını ileri sürmüĢlerdir (Della, 2015; 

Chakrabort, 2014). 

Ayın etkisi ile ilgili yapılan hayvan çalıĢmaları (Tokgöz et al. 2017; Amman et al. 2015;) ay 

döngüsünün filogenezin baĢında hormonal değiĢiklikleri etkileyebileceğini ortaya koymuĢtur. 

Sözgelimi kuĢlarda, melatonin ve kortikosterondaki günlük değiĢiklikler, dolunay günlerinde 

kaybolmaktadır. Yine nörohormonların salınması elektromanyetik radyasyon ve / veya Ayın 

çekim kuvveti ile tetiklenebileceği ileri sürülmüĢtür (Zimecki, 2006; Thakur&Sharma, 1984).  

Ayın evresinin, Plazma Melatonin ve Kortikesteronun ritimleri üzerindeki etkileri ile ilgili 

yapılan araĢtırmalara göre (Zimecki, 2006; Lin&Nozawa, 2017), Galapagos adasındaki ―Sula 

granti‖ kuĢlarında gece doğal ıĢık düzeylerinin melatonin salgısını baskıladığı 

gözlemlenmiĢtir. AraĢtırmacılar, melatoninin paralelinde tüm parametrelerin Nisan-Kasım 

aylarında arttığını bulmuĢlardır. En düĢük değerler Ocak-Mart döneminde (üreme aktif faz) 

meydana gelmiĢtir. Aktif olmayan fazları boyunca (Mart) melatonin enjeksiyonu tüm 

bağıĢıklık parametrelerini arttırırken, Kasım ayı pinealektomi oranlarını önemli ölçüde 

azaltmıĢtır. AraĢtırma sonucunda skotofaz, kıĢ ve dolunay günlerinde sinaptik kurdelelerin 

(bir çeĢit sinaptik vücut) ve serum melatonin düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu doğrultuda ayın, canlıların davranıĢ ve fizyolojisini etkilediği ile ilgili biriken 

veriler, ay döngüsü tarafından ortaya çıkarılan ritimlerin bilinmesinin, hastane uygulamasında 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/trigliseridler
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ve hayvan laboratuvarı araĢtırmalarında yararlı olabileceğini göstermektedir (Zimecki, 2006; 

Lin&Nozawa, 2017). 

Loughlin ve meslektaĢlarının yaptıkları bir çalıĢmaya göre de Atlantik somonları, göç 

zamanlarını her yıl ayın döngüsüne göre yapmaktadırlar (Loughlin, 2017). 

Öte yandan Besson ve arkadaĢları tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada da, birbirinden ayrı 

Fransız Polinezya adalarını çevreleyen beĢ yerde mercanköĢk balıkları üzerinde yapılan 

incelemede genel olarak, larval yerleĢim Ģekilleri ayın döngüsüyle korelasyona girdiği ve yeni 

ayda larval bolluğun zirvesinde olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır (Besson 2017). 

Raible ve ekibi (2017), hayvanların ay döngüsüne, özellikle de aylık (circalunarar) veya yarı 

aylık (circasemilunar) dönem uzunluklarında biyolojik ritimlerin oluĢumuna adaptasyonları 

üzerine bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir. Buna göre yirminci yüzyılın baĢlarından itibaren 

baĢlayan sistematik deneysel araĢtırmalar, bilim insanlarının ay döngüsünün hayvanlar 

üzerindeki etkisi ile ilgili çalıĢmaları, mitolojik inanç ve bilimsel gerçekleri ayırt etmesine izin 

vermiĢtir. Nitekim Raible‘nin çalıĢmasında, çeĢitli taksonların deniz canlılarının ay döngüsü 

veya yarım ay döngüsünün üreme ritimleri sergilediğini ortaya koymuĢtur. Ona göre birçoğu, 

bazı sirkadiyen saat genlerinin transkript seviyeleri hem ıĢık hem de endojen ay döngüsü 

salınımlardan etkilendiği ortaya çıkmıĢtır. Bu doğrultuda gebelik ya da doğum oranlarında ay 

döngüsü ritimlerinin insanların uyku ve zihinsel sağlığını da etkilediğini göstermektedir. 

Bununla birlikte tam bir veri elde etme konusunda, türlerin çeĢitliliği, çevresel koĢulları ve 

kronobiyolojik Ģartları ile ilgili örneklerin heterojenliği nedeniyle, ay döngüsü ritmi ve 

saatinin analizi ve karĢılaĢtırılması kesin bir belirginlik kazanmasa da sirkadiyen ve ay 

döngüsü saatlerinin etkileĢimi üzerine yapılan araĢtırmalar, farklı zamanlama mekanizmaları 

arasındaki koordinasyona ilginç bir bakıĢ açısı geliĢtirmektedir (Raible, 2017; Takemura, 

2010). 

Yukarıdaki araĢtırmayı yapan Raible  (2017) ve meslektaĢlarına (Tokgöz et al. 2017; Ahmad 

et al.2008) göre, fizyolojik süreçler ve davranıĢlar genellikle belirli zamanlarda ortaya çıkar. 

Birçok organizma sadece saatin değil, takvimin de izlediği insan toplumlarına benzer Ģekilde, 

davranıĢlarını ve fizyolojilerini güneĢin değiĢimiyle (günlük ve mevsimlik zamanlama) 

meydana getirilen düzenli döngülerle değil, aynı zamanda Aya yönelik zamanlama ile de 

bağlantılıdır. 

Benzer araĢtırmalara göre (Takemura, 2010; Skilbrei 2016) Ay döngüsüyle bağlantılı genel 

biyolojik ritimler, ayın baĢında sırasıyla belirli olayların / durumların bir veya iki kez tekrar 

ortaya çıkıĢını yansıtan, periyodik özelliklerine bağlı olarak sirküler Ay ritimlerine göre 

sınıflandırılabilir. Bu olayların / durumların, ayın herhangi bir evresi ile eĢleĢtirilebileceği 

unutulmamalıdır. Örnek, tam veya yeni ay ile senkronize olduğunu göstermektedir. Bu da ay 

döngüsü ritimlerinin üreme sikluslarının Ay fazıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir 

(Takemura, 2010; Skilbrei 2016). ÇalıĢmada araĢtırmacılar, mercanların da bir sirküler ay 

saatine sahip olduğu fikrine ulaĢmıĢlardır. 
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Sığırların spontan doğum yapmalarında ayın etkisi ile ilgili Yonezawa (2017) tarafından 

yapılan bir çalıĢmada, bu iliĢkiyi değerlendirmek amacıyla Holstein ineklerinde spontan 

doğumların sinodik dağılımı araĢtırılmıĢtır. Son çeyrek ile azalmakta olan hilal arasındaki 

farklarla karĢılaĢtırıldığında, ilk aydan dolunaya kadar süreçte istatistiksel olarak önemli bir 

zirve gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Bu veriler, süt ineklerinin biyo-meteorolojik çalıĢmalar için 

model olarak kullanılmasını önermektedir ve ay fazlarının izlenmesinin, doğumun kapsamlı 

bir Ģekilde anlaĢılmasını kolaylaĢtırabileceğini göstermektedir (Yonezawa, 2017). 

Biyolojik ritim ile ay iliĢkisi hakkında Reinberg ve arkadaĢlarının yapmıĢ oldukları çalıĢmaya 

göre biyolojik ritmin, 24 saat, ay ve yıl boyunca öngörülebilir Ģekilde değiĢen bir çevrede 

yaĢam formlarının evrimleĢmesinden kaynaklanan uygunluğun ve yaĢam değerinin avantajlı 

bir genetik adaptasyonu olduğu varsayılmaktadır. Burada 24 saat aydınlık/karanlık döngüsü, 

periyodikliklerin asal senkronizörüdür. Sirkadiyen, aylık ve circannual ritim (yıllık döngü), 

çoğu bilim insanının temel araĢtırma odağı olmuĢtur (Paganelli, 2018; Reinberg, 2016; 

Bisvas, 2008; ). 

Mevsimsel değiĢim ve olgular, ay döngüsüne yönelik araĢtırmaların bulguları, ay ve 

dünyadaki canlılarla ilgili söz konusu iliĢki ve etkiyi ortaya koymaktadır (Tokgöz et al. 2017). 

Nitekim Reinberg‘in yapmıĢ olduğu çalıĢmada ortaya çıkan bulgular, bazı bitkilerde ve suda 

taĢınan hayvanlarda gözlenen aynı biyolojik döngü çoğalmasının, Homo sapiens de dâhil 

olmak üzere çeĢitli türler arasında korunabileceğini önermektedir (Reinberg, 2016). Nitekim 

Chakraborty‘nin yapmıĢ olduğu araĢtırma sonucuna göre Ay döngüsü, değiĢken insan 

psikolojisinin temel etkenlerinden biridir Chakraborty, 2014).  

Ancak insan türler üzerinde yapılan araĢtırmalarda, gecede ay döngüsü veya dolunayın ıĢığı 

tarafından tetiklenen veya senkronize edilen aylık ritimlere karĢı çıkanlar, belki de mitolojiyle 

olan iliĢkiler ve / veya natüralistik çalıĢmaları göz önüne aldıkları için, konunun gereği gibi 

anlaĢılmasında ön yargılı olmaktadırlar. 

Ayın etkisi konusunda yapılan bir baĢka araĢtırma doğrultusunda gözlemlenen fizyolojik ve 

psikolojik değiĢiklikler, subjektif uyku kalitesindeki azalma ve azalmıĢ endojen melatonin 

düzeyleri ile iliĢkilendirilmiĢtir. Bu doğrultuda Della, Altanay ve Takemura‘nın ayrı ayrı 

yapmıĢ oldukları çalıĢmaları, ay ritiminin, sirkadiyen laboratuar çalıĢma protokolünün yüksek 

kontrol koĢulları altında zaman ipuçları olmadan ölçüldüğünde, insanlarda uyku yapısını 

modüle edebileceğinin güvenilir kanıtı olmuĢtur (Della, 2015, Altanay ve dğr, 2013; 

Takemura, 2010). 

Kassam ve Cascarini (2014), Tasso ve Miller (2010) gibi araĢtırmacıların yaptığı benzer 

çalıĢmalara göre ayın dolunay haline geldiği günlerde ve dolunay aĢamaları sırasında iĢlenen 

34.318 suçun, dokuz kategorisine iliĢkin veriler, bir yıl boyunca geniĢ bir metropol alanına 

toplanmıĢtır. Tecavüz, soygun ve saldırı, hırsızlık, otomobil hırsızlığı, aile ve çocuklara karĢı 

suçlar, sarhoĢluk ve düzensiz davranıĢların sekiz kategorisinin dolunay fazında, yılın diğer 

zamanlarından çok daha sık meydana geldiği ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırma bulguları, insan 
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davranıĢlarında kozmik etkilerle ilgili daha fazla araĢtırmayı gerektirdiği sonucunu 

doğurmuĢtur (Kassam&Cascarini, 2014;Tasso&Miller, 2010; Harrison, 2000; Thakur, 

&Sharma, 1984). 

Ay döngüsünün insan sağlığına olan etkisi hakkında Bunevicius ve meslektaĢları tarafından 

yapılan bir çalıĢmaya göre, tıbbi toplulukta yaygın bir inanç olan bu kabul ile ilgili gün 

geçtikçe artan kanıtlar, ay fazlarının akut nörolojik ve vasküler bozuklukları geliĢtirme 

riskinin öngörebileceğini göstermektedir (Bunevicius, 2017; Kalra et al. 2012;). Bu ise 

hastalığın önceden teĢhisi açısından önemli görülmektedir.  

Ay ile canlılar arasındaki iliĢki, klasik dönem Müslüman tıpçılarının da ilgi odağı olmuĢ ve 

tedavilerinde bu bağlantıyı göz önüne almıĢlardır (Ġbn Sina, 2017, IV, 208-211; Biruni, und.; 

Ahmed Sani, und. 32). Örneğin AkĢemseddin (ö. 863/1459), hastalarına, tedavi amaçlı 

ilaçların, her ay yeni olduğu günden on beĢ güne varınca, yani ayın ilk yarısında, her sabah aç 

karına alınmasını tavsiye etmiĢtir (AkĢemseddin, 1271). 

Aynı zamanda el-Biruni (ö. 453/1061) ve el-Kindi de (252/866 [?]) ameliyatların Ayın 

döngüsüne göre yapılması gerektiğini söylemiĢtir (Turner, 2006). Erzurumlu Ġbrahim 

Hakkı‘ya (ö. 1194/1780) göre, ayın ilk yarısında canlıların beyin dokuları artmakta, ikinci 

yarısında azalmaktadır. 

Erzurumlu‘ya göre (1981) ayın ilk yarısında haĢerat yeryüzüne çıkıp çoğalır. Yırtıcı hayvanlar 

da, canlıları yemeğe çok hırslı olur. Ayın ikinci yarısında ise bunun tam tersi gerçekleĢir. Yine 

Erzurumlu‘ya göre ayın ilk yarısında dikilen ağaçlar çabuk büyür ve çok geliĢir. Ġkinci 

yarısında dikilen ağaçlar zayıf olur veya kurur. Ayrıca ayın ilk yarısında bütün meyveler, 

çiçekler ve otlar, büyüyüp geliĢir ve renklenir (Erzurumlu, 1981). Benzer ifadelere Ġbn 

Sina‘da da rastlamaktayız (Ġbn Sina, 2017). 

Kwon (2018) ve Song (2018) gibi araĢtırmacılara göre biyolojik saat, 24 saatlik gece ve 

gündüz dilimleri içermektedir. Söz konusu araĢtırmalardan elde edilen sonuçların (Kwon et 

Al, 2018; Song et Al, 2018) benzerleri, klasik dönemde de ileri sürülmüĢtür. Sözgelimi Hekim 

Salih b. Nasrullah (1109), gecenin son üçte birinde yapılan tedaviye yönelik çalıĢmalar, 

verimli sonuçlara ulaĢmak için en uygun zamandır derken, vücut hormonlarının en uygun 

çalıĢma zamanına yönelik biyolojik saat verileri doğrultusunda bu yaklaĢımda bulunmuĢtur. 

Yine Nasrullah‘a göre Ayın döngüsü doğrultusunda günlük tedavi, sabahın erken saatlerinde, 

fecrin oluĢumundan güneĢin doğuĢuna kadarki zaman aralığı olan kuĢluk süresinde olması 

gerekir. Yine o, fecir ile güneĢin doğuĢu arasındaki vakit arasında alınan gıdalar ve ilaçlardan 

daha etkili sonuç alınabileceğini belirtmiĢtir (Nasrullah, 1109). 

Bazı klasik dönem Müslüman bilginler, sağlık uygulamasına yönelik günlük ritmin verilerine 

göre tablolar oluĢturulmuĢtur. Ġbn Rıdvan (ö. 460/1068 [?]) (Turner 2006), Erzurumlu (1981) 

gibi klasik dönem bilginlerin yapmıĢ oldukları tabloların benzerleri günümüzde bilimsel 

araĢtırmalara konu olmuĢtur (ġenel, 2008). 
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Klasik dönem tıp çalıĢmalarında (Ġbn Sina, 2017:I, 146, AkĢemseddin, 1271; 156; Erzurumlu, 

1981; Ahmed Sani, und, 32) güneĢin, dünyanın, ayın ve gezegenlerin konumlarına ve 

hareketlerine bağlı olan zaman dilimleri ve bunların canlılar üzerindeki etkilerinden söz 

edilmiĢtir. Onlar, günlük 24 saatlik dilimi uygulamakla birlikte, gündelik hayatı tanımlamak 

amacıyla 60 dakikalık bir saat dilimi yerine imsak, seher, kuĢluk, öğlen, gün ortası, ikindi, 

grup, akĢam, yatsı ve gece yarısı gibi tanımlamalarda bulunmuĢlardır.  

Benzer Ģekilde, Smolensky ve Lamberg‘in kaleme aldığı, The Body Clock Guide to Better 

Health: How to Use your Body's Natural Clock to Fight Illness and Achieve Maximum Health 

(2001, Holt Paperbacks) çalıĢmadaki verilerin hemen hemen tümü, klasik dönem eserlerinde 

mevcuttur. Modern ve klasik bu çalıĢmalarda günlük ritmin iĢleyiĢine yönelik verilerdeki 

ifade ve ibarelerin farklılığı yanında, insanların ilgisini çekebilecek zaman dilimi verileri ön 

plana çıkmıĢtır.  

Washington Universitesi kaynaklı Diana Lutz‘un kalem aldığı, ―Clock stars: Astrocytes keep 

time for brain, behavior‖ ve ―Scientists map the wiring of the biological clock‖ (2017) adlı 

çalıĢmalarında da benzer bir uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Klasik döneme ait verilerden 

oluĢan sirkadiyen ritmin günlük tezahürü, bazı modern akademik çalıĢmalara da yansımıĢtır 

(Song et al. 2018; Johnston, 2014). 

Klasik dönemde yapılan bir kısım çalıĢmalarda (AkĢemseddin, 1271; Erzurumlu, 1981; 

Ahmed Sani, und.) dünya ve içindekiler üzerinde çevresel faktörler olarak, güneĢ ve ayın 

etkisi olduğu gibi, bazı gezegenlerin de tesirinde bahsedilmektedir. Dünya güneĢ ekseninde 

dönmesi esnasında, aynı zamanda gezegenlerle de yörüngesel bağlantı kurmaktadır. Bu 

doğrultuda bilginler, aylık, haftalık dünya döngüsünde, günlük olarak gezegenlerle ilgili bir 

bağlantı oluĢturmuĢlardır. Daha sonra bu verilerini, gece 12, gündüz de 12 olmak üzere, 24 

saatlik gezegen dilimlerine ayırmıĢlardır. Modern araĢtırmalarda buna, ―vücudun günlük 

mesaisi‖ gibi adlar verilmiĢtir (Webb, 2017; Nirvani, 2018). 

Klasik dönem tıp verileri doğrultusunda ay ve güneĢin, canlılar ve de insanların fizyolojik ve 

psikolojik yapısına yönelik etkisi yanında onlar, gezegenlerin de etkisi olduğu 

kanaatindedirler (Ġbn Sina, 2017:I, 146, 156; Erzurumlu, 1981; Fehd, 2000:126-129). 

Biyolojik Saat Üzerinde Dışsal Faktörlerin Işın ve Renklerinin Etkisi 

Son dönemlerde yapılan araĢtırmalara göre (Paganelli, 2018; Markowska et al. 2017, Warter 

et al. 2018) ıĢık ve renk, doğada olduğu gibi, insanın fizyolojik ritminde rol oynayan önemli 

etkenler arasındadır. Modern tıpta, ıĢığın hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir 

(Kanmaz et al. 2017; Yıldırım, 2017; Break et al. 2018; Science Daily, 2018). Tüzün‘ün 

yapmıĢ olduğu araĢtırmaya göre (2009), Mor ıĢık veren floresan bir lamba olan Wood ıĢığı 

(black light) ile çeĢitli hastalıklar incelenerek, değiĢik renk floresansı alınabilmektedir. En iyi 

bilineni Pitiriyazis versikolar hastalığında gözlenen sarı-yeĢil floresanstır. Akne tedavisinde 

ise kırmızı floresans gözlemlenmiĢtir. Sarı kükürt renkli floresans veren granüller ise, derin 

mikozlarda saptanır. ÇeĢitli renklerde floresans verme özelliği gösteren baktariyel 
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rodopsinlerle yapılan çalıĢmalar kırmızı, mavi ve mor renk değiĢikliklerinin nedeni hakkında, 

araĢtırma ipucu vermektedir. (Tüzün, 2009).  

Nitekim Nobel ödülü sahibi Aziz SANCAR‘ın yapmıĢ olduğu araĢtırmada fotoliyaz enzimi 

güneĢ ıĢığındaki morötesi ıĢınların DNA‘da yaptığı timin dimeri denen tahribatı onardığı 

ortaya çıkmıĢtır (Sancar 2015). Yine Cesare‘nin yapmıĢ olduğu ve renklerin insan üzerindeki 

etkisini araĢtıran çalıĢması da benzer niteliğe sahiptir (Cesare 2015). 

NASA tarafından yapılan araĢtırmalar doğrultusunda dünyanın manyetik alanında, gizli 

geçitler (portallar) olduğu keĢfedilmiĢtir. Dünyanın bu manyetik alanı, GüneĢinki ile birleĢtiği 

yerlerde, kesintisiz bir yol oluĢturacak Ģekilde bir araya gelerek, gezegenimizden GüneĢ‘in 

atmosferine kadar 150 milyon km. boyunca uzandığı kabul edilmiĢtir. Enerji parçacıkları, X 

noktalar üzerinden GüneĢ‘ten dünyaya manyetik alan transfer etmektedirler (Bozyayla, 2017). 

Gezegenlerin harmonik ve biyo-harmonik rezonansları, mesela dönme harmoniği ile sidereal 

dönem harmoniği arasındaki yakın tınlaĢım dayanabilmektedir. Buna göre gezegenler, ses 

dalgaları kadar, renk dalgalarına da sahiptirler. Bir gezegenin farklı harmonik parametreleri de 

farklı etkilere sahiptir (http://www.lunarplanner.com/Harmonics/planetary-harmonics.html).  

Suleyman (und.) gibi Klasik dönem Müslüman bilginlerine göre, her gezegene ait bir renk 

vardır. Siyah, Zühal; yeĢil, MüĢteri; kırmızı, Merih; sarı, güneĢ; mavi, Zühre; değiĢken renk, 

Utarit; beyaz ise Ay‘ın ıĢıklarının rengi olarak kabul edilmiĢtir. Utarit yıldızının renginin 

mora yakın ama değiĢken olduğu belirtilmiĢtir (Süleyman, und. 20). 

Tartışma: 

Biyolojik saat ile ilgili çalıĢma yapan modern araĢtırmacılar ile klasik dönem Müslüman tıp 

bilginlerinin elde ettikleri veriler, benzer sonuçlara yönelik görünmektedir. ÇalıĢmamızda 

kullandığımız klasik dönem Ġslam tıp bilginlerinin verilerinin astroloji ile bağlantısı 

bulunmamaktadır. Nitekim Ġbn Sina, Kindi ve Biruni ile Erzurumlu Ġbrahim Hakkı, astrolojiyi 

kabul etmemektedirler. Onların ulaĢtıkları sonuçlar, tıp ve astronomi verileri doğrultusunda 

ĢekillenmiĢtir. 

Bizim kanaatimiz ise, modern çalıĢmaların henüz istenilen düzeye gelmemesi nedeniyle kesin 

bir değerlendirme yapılamadığı yönündedir. Klasik dönem çalıĢmaları ise daha çok gözleme 

dayanmaktadır. Bu doğrultuda klasik dönem verilerinin kanıtlanması ve benimsenmesi, ancak 

ve ancak modern çağ çalıĢmaların ilerlemesiyle mümkün olabilecektir. Yeni verilere 

ulaĢıldıkça klasik dönem Ġslam tıpçılarının görüĢleri kabul bulma imkânına sahiptir. 

Klasik dönem Müslüman tıp çalıĢmalarında (Ġbn Sina, 2017:I, 146, AkĢemseddin, 1271; 156; 

Erzurumlu, 1981; Ahmed Sani, und, 32) Ayın ve gezegenlerin dünyaya etkisiyle Ģekillenen 

günün belirli bir zaman aralığının, insanın fizyolojik yapısının iĢlerliğinde en uygun vakit 

olduğu kabul edilmektedir. Bu ise modern tıp verileri doğrultusunda biyolojik saatin doğal 

ritmi olarak adlandırılmaktadır (Silver, 2018; Park et Al, 2018).  
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Klasik dönem Müslüman tıpçıları, sağlık açısından pozitif sonuçlar elde etmek için tedavinin, 

gecenin son üçte birinde yapılması konusunda özenle vurgulamıĢlardır. Ancak bu tedaviyi 

gerçekleĢtirmek, Ay‘ın baĢlangıç ve dolunaya kadar ki aĢamayı içeren ilk bölümünde, (ilk on 

beĢ günü) olmalıdır.  

Bu verilere göre hastalıkların tedavisi için uygun görülen saat dilimi, güneĢ doğmaya yakın 

zaman ile güneĢ batmaya yakın olan vakitlerdir. Bu dilimin yaz ve kıĢ ile bölgelere göre 

değiĢkenliğini de göz önüne almak gerekmektedir. 

Öte yandan, dünyanın dönüĢü esnasında söz konusu gezegenle iliĢkisi noktasında o gezegenin 

rengi ile bağlantılı tedavi uygulamaları gerçekleĢebilir. Bu ise dünyanın döngüsü 

doğrultusunda kıta ve bölgelere göre bir farklılık arz edebilir. Dünya ile belirli bir gezegenin 

yörünge kesiĢimi sonucu, bir kıta veya bölgenin insanları için tedavide uygulanacak ıĢığın 

rengi ve dalga boyu, bir baĢka kıta ve bölge için söz konusu olmayabilir. Gezegenlere ait olan 

renklerin ve onların atmosfere yansıyan ıĢınları, frekans titreĢimlerini harekete geçirmek 

suretiyle, tedavide önemli bir pozitif etkiye sahip olduğu kanaatindeyiz.  

Klasik dönem tıp bilginlerinin bazı insanların fiziki yapıları doğrultusunda belirli yerlerde 

yaĢamaları gerektiği Ģeklindeki tavsiyeleri bulunmaktadır. Buna göre, doğru ıĢığın doğru 

yerde kullanması gerekmektedir. Popp (1984) ve Mei (1994) tarafından gerçekleĢtirilen 

çalıĢmaya göre insan bedeni belirli frekanslardan oluĢmaktadır. Hastalıklar ise frekans 

ayarlarının bozulmasından kaynaklanmaktadır (Popp et All, 1984; Mei, 1994). Bu 

frekansların uygun Ģekilde kullanılmasıyla sağlıklı beden oluĢur (Popp et All, 1984; Mei, 

1994). Bunun gerçekleĢmesi ise, tedavinin belirtilen zaman diliminde ve Ģartları 

doğrultusunda uygulanmasıyla gerçekleĢir. 

Belirli bölgelerde yaĢayan insanların, o yöreye ait belirli hastalıkları bulunduğu Ģeklindeki 

çalıĢmalar (Ġbn Sina, 2017; Erzurumlu, 1981) göstermektedir ki, yerel anlamda bir hastalığın 

varlığı veya yaygınlaĢmasında, insan davranıĢları, seyahatler, iklim değiĢikliği ve 

küreselleĢme gibi faktörler bazı çalıĢmalarda (Qiu, 2017) öne sürülse de, söz konusu 

gerekçelerden önce de bu yönlü hastalıkların mevcut olması, bu gerekçelerin yeterli 

olmadığını göstermektedir. Yine, ekonomik durumun değiĢkenliğine rağmen hastalıkların 

değiĢkenlik göstermediği Ģeklinde yapılan değerlendirmeler (WHO, 2018) göstermektedir ki, 

gelir ve gider düzeyi farklı olan kesimlerde de aynı hastalıklar mevcuttur. Bu da ileri sürülen 

gerekçelerin dıĢında baĢka faktörler olduğunu göstermektedir. 

Sonuç 

Ġbn Sina‘nın ifadesi doğrultusunda doktor, sadece hasta bedenindeki bulgularına göre değil, o 

hastalıkta etkin olan tabiatı iyi tanımakla baĢarılı sonuçlar elde eder (Ġbn Sina, 2017). Bu 

bağlamda klasik dönem Müslümanların tıp çalıĢmaları ile modern tıp çalıĢmaları yanında 

astronomik veriler doğrultusunda yapmıĢ olduğumuz araĢtırmaya göre, hastalıkların 

tedavisinde en uygun olan zaman dilimi ve bu zaman dilimini oluĢturan biyolojik saat 

belirginleĢmiĢtir. Bu çalıĢmada ayrıca gezegenlerin gece ve gündüz döngüsüne ve her 
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bölgenin konumuna göre ayarlanıp, o bölge hangi gezegenin döngüsüne giriyorsa, tespit 

edilen biyolojik saatte, o ıĢının rengiyle hastalıkların tedavisinin yapılabileceği, yine 

tarafımızca belirginleĢmiĢtir. 

Yine bu çalıĢmamıza göre gezegenlerden dünyaya yayılan sıradıĢı bir ıĢıma söz konusu 

olabilir. Ay ve GüneĢ yanında gezegenlerin de dünya ile ıĢık ve frekans bağlantısı 

bulunmaktadır. Onların, dünyaya doğrudan etkisi söz konusudur. Bu etki Ģekli ıĢın ve renk 

frekanslarıyla gerçekleĢmektedir. Nitekim NASA‘nın ortaya çıkardığı son araĢtırmalara göre 

(MacDonald et Al, 2018), karadeliklerin radyo yankıları olduğu ve onların evrene enerji jeti 

saldığı ortaya çıkmıĢtır. Buna göre evrende yayılan ıĢıkların dünyayı etkilediği kabul 

edilebilir. Yine uzaydaki yüklü parçalar, dünyanın manyetik alanına etki etmektedir. Bu 

doğrultuda uzaydaki kütleler, evrene ıĢık ve enerji yaymaktadır. Bu, güneĢ sistemi için de söz 

konusudur. Ancak bunun yeterli düzeyde belirlenmesi için daha fazla bilimsel araĢtırmalara 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

Gezegenlerin dünyayı etkilediği düĢüncesiyle, dünya döngüsü eksenindeki her gezegenin etki 

alanı ve zaman dilimi farklıdır. Bu doğrultuda, tarafımızca belirlenen zaman dilimleri, gece ve 

gündüz döngüsüne ve her gezegenin girmiĢ olduğu bölgenin konumuna göre ayarlanıp, 

gezegenlerden yayılan o ıĢık dalgasının renk frekansıyla yapılacak bir uygulamanın, 

hastalıkların tedavisinde en baĢarılı sonuç vereceği kanaatindeyiz. 

Söz konusu bu ıĢık/ıĢının, dünyadaki canlıları etkileyebileceği, bu durumda hastalıkların 

tedavisinde, ilgili gezegenden yayılan ıĢık/ıĢının dünya ile frekans iliĢkisi bağlamında, tedavi 

için uygulanacak ıĢın/ıĢığın renk ve zamanı ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalıĢmamızdaki tezlerimiz, gelecekte araĢtırma yapacaklar için teorik bilgiler sunmaktadır. 

Buradaki verilerin, ilerideki deneye dayalı çalıĢmalara kaynaklık edeceği kanaatindeyiz.  
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Çölyak Hastalığındaki Ġmmun Mekanizmaların AnlaĢılması 
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Abstract 

Celiac disease (CD) is an autoimmune disease characterized by enteropathy due to gluten 

intolerance. Enteropathy is formed by glutamine and proline rich proteins such as gluten, 

gliadin, secalin and hordein found in cereals such as wheat, barley, rye and oat in individuals 

genetically predisposed. Gluten and similar peptides cannot be completely digested with 

gastric, pancreatic enzymes due to these specific amino acids in their structure and are 

transferred as small peptide fragments into the lamina propria region just below the 

monolayer epithelial cells by the transcellular and paracellular route from the small 

intestinal lumen.  Glutamine which is found in the structure of these peptides is converted to 

glutamic acid by tissue transglutaminases in this region. Thus neutral peptide fragments 

becomes negatively charged. The most important genetic linkage associated with the disease 

is with HLA-DQ alleles.  HLA-DQ molecules are encoded by HLA-DQA and B genes. HLA-

DQ genes are polymorphic genes. The products of these genes form pockets in which 

antigenic peptides can bind on the surface of the antigen-presenting cells.  In particular, 

positively charged amino acids in the pockets of DQ2 and DQ8 molecules are important in 

binding gluten and similar peptides. While presentation of DQ molecules and peptide 

fragments to CD4 T cells, changes in the expression of IL-15, IL-21, IFN- cytokines, 

chemokines, and cell surface molecules in the environment cause activation of natural and 

adaptive immune system cells, particularly the destruction of enterocytes by intraepithelial 

cells. While the strong correlation between DQ2 and DQ8 molecules and CD contributes to 

the diagnosis, a negative correlation between CD and DQ alleles except these two alleles is 

also important. 

Keywords: 1st Celiac disease , 2nd HLA , 3rd immune system .  

 

Özet 

Çölyak hastalığı (ÇH) gluten intoleransına bağlı  enteropatiyle karakterize otoimmun bir 

hastalıktır. Enteropati buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan gluten, 

gliadin,  secalin ve hordein  gibi glutamin ve prolinden zengin proteinler tarafından genetik 

olarak yatkın kişilerde oluşturulmaktadır. Gluten ve benzeri peptitler yapısındaki bu özel 

aminoasitler nedeniyle gastrik, pankreatik enzimlerle tamamen sindirilemezler ve küçük peptit 

fragmanları halinde ince bağırsak lumeninden transsellüler ve parasellüler yoldan tek 

tabakalı epitel hücrelerin hemen altındaki lamina propriya bölgesine aktarılır. Bu bölgede 

bulunan doku transglutaminazları tarafından peptitlerin yapısında bulunan glutamin, 

glutamik aside çevrilir. Böylece yüksüz olan peptit fragmanı negatif yüklü hale gelir. 

Hastalıkla ilişkili en güçlü genetik bağlantı HLA-DQ alleleriyledir. HLA-DQ molekülleri 

HLA-DQA ve B genleri tarafından kodlanır. HLA-DQ genleri polimorfik genlerdir. Bu 

genlerin ürünleri antijen sunan hücrelerin yüzeyinde antijenik peptitlerin bağlanabileceği 
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cepler oluşturur. Özellikle DQ2 ve DQ8 moleküllerinin ceplerindeki pozitif yüklü aminoasitler 

gluten ve benzeri peptitlerin bağlanmasında önemlidir. DQ molekülleri ve peptit 

fragmanlarının CD4 T hücrelerine sunumu, ortamdaki IL-15, IL-21, IFN- sitokinleri, 

kemokinler ve hücre yüzey moleküllerinin ekspresyonlarındaki değişiklikler doğal ve adaptif 

immun sistem hücrelerinin aktivasyonuna sebep olurken özellikle intraepitelyal hücreler 

tarafından enterositlerin harabiyeti ortaya çıkmaktadır. DQ2 ve DQ8 molekülleri ile ÇH 

arasındaki güçlü korelasyon tanıya katkı sağlarken, bu iki allel dışındaki DQ allelleri de ÇH 

arasında negatif korelasyon da önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı 1, HL A 2, immun sistem 3. 

 

 

1. GĠRĠġ 

1.1. Çölyak Hastalığı 

Çölyak Hastalığı (ÇH), gluten alımına bağlı olarak ince bağırsakta histopatolojik 

anormallikler ile karakterize, emilim bozukluğuna neden olan bir hastalıktır (Richard J. 

Farrell ve Kelly 2002:346), (Green and Cellier 2007:357).  

ÇH tüm dünyada yaygındır ve ortalama prevalansı  %1 civarındadır. Ülkemizde ise prevalansı 

farklı bölgelere bağlı olarak % 0.3 ile %1 arasındadır (hsgm.saglik.gov.tr/tr/metabolizma-ve-

colyak 2018). Çevresel, genetik  ve immun disregülasyonunun  etkileĢimi sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Gluten, hastalığın temel tetikleyici proteinidir. Ġlk olarak Hollandalı pediatrist 

Dicke Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında hastalığın belirtilerinin azaldığını ancak savaĢtan sonra 

bu belirtilerin arttığını gözlemlemiĢ ve bunun savaĢ sırasında tahıl ürünlerinin tüketiminin 

azalmasına bağlı olduğunu belirtmiĢtir.  Bu hastalığın tedavisinde çok önemli bir adım 

olmuĢtur (Francesco Cataldo and Giuseppe Montalto, 2007:13). Glutenin diyetten çıkarılması 

(Gluten free-GF) mukozal lezyonların düzelmesini, hastalık ile iliĢkili spesifik antikor 

seviyesinin düĢmesini sağlarken ÇH için karekteristik olan proinflamuar sitokinlerin artan 

aktivasyonunu düzeltmez. Gluten hastalığın tetikleyicisi olmakla birlikte hastalığın 

patogenezini tam olarak açıklayamaz. Çünkü diyete glutenin giriĢi erken yaĢta baĢlar, fakat 

ÇH kiĢinin hayatının herhangi bir noktasında baĢlar. AraĢtırmacılar bu süreçte hastalıkla 

iliĢkili temel peptit olan glutenin  biyokimyası, antijenik epitopları, ince bağırsaktaki 

transportu, doku transglutaminazları (tTG) tarafından modifikasyonu, lamina propria 

(LP)‘daki antijen sunan hücrelere (antigen presenting cell-APC)‘lere bağlanması ve 

kazanılmıĢ immunitenin aktivasyonu ile ilgili çalıĢmalarına hız vermiĢtir (Bozena Cukrowska 

vd. 2017:23). Buğdayda yaklaĢık 30 farklı tür protein bulunur ancak bunlardan sadece ikisi, 

glutenin ve gliadin, suyla birleĢtiğinde gluten olarak bilinen sakıza benzer sert ve esnek 

maddeyi oluĢturur. Buğdayda depo proteinlerinin  % 80 – 85'ini gluten oluĢturmaktadır. 

Zamanla yapılan çalıĢmalarda diyette sadece glutene odaklanmanın da hatalı olduğu 

belirlenmiĢtir. Nitekim buğday ile aynı familyadan olan arpa ve çavdarda hastalık açısından 

riskli ürünlerdir. Bu durum kısaca bu tahıllarda bulunan prolaminler ile açıklanmaktadır. 

Buğdayda bulunan gliadin ve arpa ve çavdarda bulunan sekalinler ve hordeinler yüksek 

oranda glutamin ve prolin içerir. Bu aminoasitler, peptitleri gastrik, pankreatik ve brush 
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border (fırça kenar) enzimlere karĢı dirençli kılar. Bu aileye yakın olan bir diğer tahıl olan 

yulaf, avenin prolaminlerini içerir. Ancak diğer proteinlere oranla hastalar tarafından daha çok 

tercih edilebilir (Bozena Cukrowska vd. 2017:23). Mısır  içerdiği peptitler nedeniyle çölyak 

hastaları tarafından daha yaygın olarak tüketilmektedir (http://www.colyak.org.tr, 2018). 

Hastalığın ortaya çıkmasında rolü olan faktörlerden birisi,  bağırsak sisteminde bulunan 

mikrobiyata da denilen çok sayıda mikroorganizmadır. Bu mikroorganizmalar 4000 farklı 

soydan  100 trilyondan fazladır ve ortalama sağlıklı bir insanın ağırlığın 1,5 -2 kilogramını 

oluĢturmaktadır. Barsak mikrobiyatası hastalık ve sağlıkta önemli rol oynar. Mikrobiyatanın 

temel yararları, metabolic, besleyici ve immünolojik fonksiyonlardır 8. Martin F. Kagnoff, 

2007:117).  Mikrobiyatayı komensal ve patojenik mikroorganizmalar oluĢturur . Çölyak 

hastaları ve  sağlıklı kontrollerin duedonal ve fekal biopsi örnekleri karĢılaĢtırıldığında, 

hastalarda sağlıklılara oranla Bacteroides and E. Coli türlerinde artıĢ, Bifidobacterium 

türlerinde ise azalma olduğu tespit edilmiĢtir (Jana Cinova ve vd. 2011:6).  

2. BAĞIRSAK ĠMMUN SĠSTEMĠ 

Bağırsak immun sistem açısından da önemli bir organdır. Burada doğal ve kazanılmıĢ 

immunite elemanları yoğun olarak bulunmaktadır. Bu açıdan ince bağırsağı üç baĢlık altında 

inceleyebiliriz.  

Epitel hücreleri: Bağırsak epitelinde beĢ farklı tipte hücre bulunmaktadır. Bunların yaklaĢık 

%80‘ini enterositler oluĢturur. Enterositler lumene uzanan villus yapıları ile besin 

maddelerinin emiliminde görev alan hücrelerdir. Goblet hücreleri mukus salgılayan 

hücrelerdir. Bu mukus tabakası  bağırsak mikrobiyatası ve epitel hücreleri arasında bariyer 

oluĢmasına katkı sağlar. Bir diğer epitel hücresi panet hücreleridir. Bu hücrelerde 

salgıladıkları anti mikrobiyal proteinler sayesinde doğal immun yanıta katkı sağlamaktadır. M 

hücreleri villus yapısı olmayan payer yamalarının olduğu bölgelerde bulunan ve antijenik 

peptitlerin bağırsak epitelini geçiĢ noktaları olarak bilinmektedir. Ġmmun sistem açısından 

önemli hücrelerdir. Aslında epitel hücresi olmayan ancak epitel hücreleri arasına yerleĢen 

immun sistem hücreleri olan intraepiteliyal lenfositler (IEL) ÇH patogenezinde rol oynayan 

temel hücrelerdir. Ġnce bağırsaktade 5-10 epitel hücresine karĢılık 1 IEL varken,  kolonda  da 

40 epitel hücresine karĢılık 1 IEL bulunur (Rowann Bowcutt ve vd. 2014:20). 

Lamina propria adı verilen epitel tabakasının bazalindeki kısımda CD4 ve CD8 T lenfositleri, 

B lenfositleri, plazma hücreleri, dendritik hücreler, monosit ve makrofajlar yer alır. 

Ġmmun sistemin sekonder lenfoid organlarından olan payer yamaları M epıtel hücrelerinin 

bulunduğu bölgelerde yer alır. Antijenik peptitlerin T ve B hücrelerine sunulduğu bölgelerdir 

(Lan Lin and Jianqiong Zhang 2017:18).  

Ayrıca bağırsak ile komĢu olan ve 2016 yılında insandaki 79. organ olarak literatüre giren 

mesenter de çok sayıda lenf nodu içerdiğinden bağırsak ve immun sisteme katkı 

sağlamaktadır. 

 

http://www.colyak.org.tr/
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2.1. Peptitlerin Lamina Propria’ya GeçiĢi 

ÇH‘nın patogenezinde tam olarak parçalanamayan 9-12 aminoasit uzunluğundaki gluten veya 

gliadinin v.b peptitlerin epitel tabakası geçerek lamina propria transferi önemlidir.  Epitel 

tabakadan moleküllerin transferi iki yolla olmaktadır. Bunlardan birincisi transellüler yol ki, 

parçalanmaya dirençli olan peptit fragmentleri öncelikli olarak transsellüler yolla 

taĢınmaktadır. Bu yolla gluten ve gliadin peptitleri plazma hücreleri tarafından sentezlenen ve 

lümene salgılanan IgA antikorları ile taĢınabilmektedir. IgA-peptit kompleksi enterositlerde 

bulunan reseptörüne bağlanmakta ve oluĢan vezikül ile LP‘ye aktarılmaktadır. Peptitlerin 

IgA‘ya bağlanmasında bağırsak lümenindeki asidik pH ve LP‘de serbest kalmasında ise bu 

alandaki nötral   pH önemlidir (S Menard 2014:3).   

Gliadin peptitler eksozomlar aracılığıyla da taĢınmaktadır. Bu taĢınmada enterositler 

yüzeyinde bulunan sınıf II HLA molekülleri önemlidir. Bu moleküllere bağlanan peptit 

fragmentleri endozom denen mikroveziküllerle LP‘ye taĢınmaktadır. Ayrıca peptit 

fragmanların enterositlerde eksprese olan CXCR3 kompleman reseptörü aracılığıyla da 

transsellüler ve parasellüler yolla taĢınmaktadır. Parasellüler yol denen komĢu epitel hücreleri 

arasındaki bölgedir. Epitel hücreleri arasında hücre hücre iletiĢimini ve desteğini sağlayan 

farklı  yapılar bulunmaktadır. Bu yapılardan hastalık açısından sıkı bağlantılar (Tight 

junction-TJ) oldukça önemlidir. TJ‘ler komĢu epitel hücre membranlarının birbirine son 

derece yakın olmasını sağlar. Bu bölgeden  600 kD‘dan küçük olan su,  bazı iyonlar, 

çözünmüĢ moleküller geçebilir. TJ‘lerde çeĢitli uyarılar ile gevĢemeler olabilmektedir. Bu 

değiĢiklikler CXCR3 reseptörüne bağlanan gliadin ile tetiklenmektedir. Bu reseptör ligant 

etkileĢimi ile MyD88 sinyal yolağı aktive olur ve zonulin proteinin ekspresyonu artar. Hücre 

dıĢına salınan zonulin EGFR ve PAR reseptörlerine bağlanarak inositol 1, 4, 5-tris fosfat ve 

diasilgliserol salmak üzere fosfatidilinositol'i hidrolize eden fosfolipaz C'yi aktive eder. 

Protein kinaz Cα daha sonra direkt olarak diasilgliserol yoluyla veya hücre içi kalsiyum 

iyonlarının salınması yoluyla -inositol 1, 4, 5-tris fosfat yoluyla- aktive edilir. Membranla 

iliĢkili, aktive protein kinaz Cα, ZO-1 ve miyozin 1C dahil olmak üzere hedef proteinlerin 

fosforilasyonunu aktive eder. Ayrıca F-aktin içindeki çözünür G-aktinin polimerizasyonunu 

katalize eder. Bu polimerizasyon, aktin filament yeniden düzenlemesi ve birleĢme 

kompleksinden proteinlerin  yer değiĢtirmesi ile sonuçlanır. Sonuç olarak, bağırsak TJ'leri 

gevĢek hale gelir ve bu da LP‘deki moleküllerin parasellüler taĢınmasını artırır. Zonulin, ÇH 

dahil olmak üzere, otoimmün hastalıklardan etkilenen bireylerin dokuları ve serumlarında 

aĢırı ifade edilir (Hitoshi Kandori 1996:45). In vitro çalıĢmalar, ince bağırsakta artan zonulin 

salınımının, hem gluten peptidleri hem de enterik bakteriler tarafından tetiklenebildiğini 

gösterdi. Bununla birlikte, son zamanlarda düĢük kilolu gebe kadınlarda düĢük serum zonulin 

düzeyleri ile daha düĢük miktarlarda Bacteroidaceae ve Veillonellaceae ve daha yüksek 

miktarda Faecalibacterium birlikteliği bulunmuĢtur. Dolayısıyla, bu in vivo çalıĢmada, 

zonulin salımının bağırsak mikrobiyota bileĢimindeki değiĢikliklerden etkilenebileceğini 

düĢündürmektedir. Ayrıca mikrobitayadaki patojenik bakterilerde enterositlerde eksprese olan 
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toll like reseptörler (TLR) aracılığı ile de TJ‘lerin fonksiyonlarını değiĢtirebilir (Jana Cinova 

ve vd. 2011:6).  

ÇH‘de patojenik organizmaların rolü 1980 de gösterildi. Kognaff ve arkadaĢları α-gliadin ve 

insan adenovirus tip 12‘den elde edilen E1b proteini arasında 12 aminoasit dizisinde benzerlik 

olduğunu keĢfetti.  Çölyak hastaları ile sağlıklı kontrol grubu ile adenovirus tip 12  

infeksiyonu açısından karĢılaĢtırıldığında, enfeksiyon hastalarda önemli oranda yüksekti. Bu 

ortak aminoasit dizilerinden kaynaklanan antijenik elementler arasında immunolojik cross 

reaksiyon olabileceği düĢünülmektedir (Gergely Bodis 2018:5). Ayrıca çölyak hastalarında 

TLR4, TLR7 ve TLR8 ekspresyonunun arttığı saptanmıĢtır (Shirin Moossavi, 2014:8).  

GWAS çalıĢmalarında çölyak hastalarında TJ ile  iliĢkili genlerde SNP‘ler bulunmuĢtur 

(Michael Schumann ve vd. 2017:3). Bununla birlikte değiĢtirilmiĢ barsak geçirgenliğini ve 

/veya bağırsak inflamasyonunu etkileyip etkilemediği açık değildir (Sonia S. Kupfer ve Bana 

Jabri 2012:22). 

2.2. Peptitlerin HLA-DQ molekülleri ile sunumu 

Yukarıda bahsedilen yollardan biri ile LP‘ye geçen 9-12 aminoasitlik peptit fragmanları 

tTG‘ler tarafından değiĢikliğe uğratılır. Kısa peptitlerin yapısında bulunan glutamin 

aminoasitindeki amino grubu enzim tarafından deamide edilerek glutamik aside dönüĢtürülür 

ve negatif yüklü hale gelir. Peptit fragmanındaki bu değiĢim onların bazı HLA sınıf II 

moleküllerine olan ilgilerini artırır. HLA molekülleri 6. kromozomun kısa kolu üzerinde yer 

alan genler tarafından kodlanır. Bu bölge sınıf I, sınıf II ve sınıf III olmak üzere üç kısma 

ayrılır. Sınıf I genlerinin ürünü olan moleküller tüm çekirdekli hücrelerin yüzeyinde eksprese 

olur ve CD8 T hücrelerine antijen sunumunda görevlidir. Sınıf II molekülleri ise dendritik 

hücreler, monositler, makrofajlar, B hücreleri ve endotel hücre yüzeyinde bulunur ve CD4 T 

hücrelerine antijen sunumunda görevlidir. Sınıf II molekülleri HLA-DR, DQ, DP allellerini 

kodlayan genleri ihtiva eder. Sınıf II moleküllerinden bazı HLA-DQ allellerinin ÇH ile iliĢkisi 

saptanmıĢtır. Hatta hastalığın en güçlü genetik iliĢkisi de HLA-DQ iledir. DQA geni 

tarafından kodlanan DQA transmembran peptidinin hücre dıĢında 2 domaini (α1 ve α2) 

bulunur. DQB geni tarafından kodlanan DQB transmembran peptidinin de hücre dıĢında 2 

domaini (β1 ve β2) vardır. Her iki peptidin bir nolu domainleri antijen bağlama oluğunu 

oluĢturur ve buraya yerleĢen 10-20 aminoasit uzunluğundaki peptitler CD4 T hücrelerine 

sunulur (Anastasia V. Balakireva ve Andrey A 2016:644). Hücre yüzey ekpresyonu olan diğer 

HLA molekülleri gibi DQ molekülleri de oldukça polimorfiktir.  2018 yılı verilerine göre 

HLA-DQB bölgesinde 1316 allel ve HLA-DQA bölgesinde 100 allel saptanmıĢtır 

(http://hla.alleles.org 2018). DQB bölgesinin antijen bağlamada temel rol oynadığı 

belirlenmiĢtir. DQB1*02 ve DQB1*03:02 (DQ8) allellerinin  ÇH ile güçlü genetik bağlantısı 

saptanmıĢtır. Bu da onların fizikokimyasal özellikleri ve doku transglutaminazlar (tTG2) 

tarafından deamide olan yani amid grupları çıkarılmıĢ peptitlere bağlanma özelliğinden 

kaynaklanır. Hem DQ2 hem de DQ8 negatif yüklü peptitlerin bağlanmasını tercih eden pozitif 

yüklü cepler (poket –P) içerir. DQB1*02 düĢük çözünürlükle tipleme yapılmıĢ bir hasta 

http://hla.alleles.org/
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sonucunu ifade etmektedir. DQB1*03:02 ise yüksek çözünürlüklü sonucu ifade etmektedir. 

DQB1*03 sonucunun yüksek tipleme Ģeklinde yazılmasının nedeni, DQB1*03‘ün sık görülen 

üç alleli vardır. DQB1*03:01, DQB1*03:02 ve DQB1*03:03. Bunlardan DQB1*03:02 

hastalıkla iliĢkili olan alleldir. HLA-DQB*02‘den kodlanan β polipeptit zincirinde P 

4,6,7‘deki pozitif yüklü aminoasitler glüten /gliadin peptit fragmanındaki negatif yüklü 

aminoasitlere  bağlanır. B1 domaininde 71. Pozisyondaki lizinin bu bağlanmada önemli 

olduğu gösterilmiĢtir. DQ8 de ise 57.deki aminoasit P9‘daki negatif yüklü aminoasite 

bağlanmayı tercih eder. ÇH‘de APC yüzeyindeki HLA molekülleri gluten peptitlerinin CD4 T 

hücrelerine sunar ve onları aktive eder. Peptit fragmentlerinin boyutu stimülatör aktiviteyi 

belirler. Daha büyük fragmentler küçük fragmentlerle karĢılaĢtırıldığında artan CD4 hücre 

stimülasyonuna neden olduğu görülmüĢtür  (Sonia S. Kupfer ve Bana Jabri, 2012:22). 

Genel olarak sınıf II moleküllerine peptit fragmanların eklenmesi endozomlarda gerçekleĢir. 

Hücre dıĢından gelen peptitler hücre membranı ile sarılarak endozomlara getirilir. 

Endozomlarda  endoplazmik retikulumda sentezlenmiĢ olan sınıf II molekülleri 

bulunmaktadır. Bu peptitlerin antijen/peptit bağlama oluğu invarient zincir ile kapatılmıĢ 

durumdadır. Bu bölgeye bağlanacak peptit endozomlara geldiğinde invarient zincir bulunduğu 

kısımdan ayrılır ve peptit bağlanır. Daha sonra da peptit sınıf II kompleksi hücre yüzeyine 

aktarılır ve CD4 T hücrelerine sunumu gerçekleĢtirir. Bu bağlanmada CD4 T hücre 

reseptörünün β zincirindeki 109. Aminoasit olan arjinininde önemli rol oynadığı saptanmıĢtır 

(Ludvig M. Sollid 2017:9). 

HLA antijenlerini kodlayan genler bireye her iki ebeveynden de aktarılmaktadır. Bu genler eĢ 

baskın özellik taĢımaktadır. Yani etkilerini fenotipte eĢit olarak gösterirler. Genellikle anneden 

gelen DQA ve DQB genlerinin ürünü, hücre yüzeyinde birlikte eksprese edilir. Babadan gelen 

DQA ve DQB genlerinin ürünü de  hücre yüzeyinde birlikte eksprese edilir.  Bu durum cis 

ekspresyon olarak ifade edilir. Nadiren anne ve babanın genlerinin ürünleri birlikte eksprese 

edilebilir. Örneğin annenin DQA ve babanın DQB genleri hücre yüzeyinde birlikte eksprese 

edilir. Buna da trans geçiĢ adı verilir. Bazı çalıĢmalarda tip 1 diabetli hastalarda sık görüldüğü 

saptanmıĢtır (Ludvig M. Sollid 2017:9),( Detlef Schuppan 2000:119)i  

Sınıf II HLA-DQ tipleme çalıĢmaları baĢlangıçta serolojik yöntemlerle uygulanıĢtır. 

Moleküler tekniklerin ilerlemesi ile PCR-SSP ve SSO yöntemleri ile DQB geninin tiplemesi 

yapılmıĢtır. Bunun nedeni yukarıda da belirtildiği gibi DQB geninin daha polimorfik 

olmasından kaynaklanmaktadır. O bedenle çalıĢmalarda sıklıkla DQB genleri ve ÇH iliĢkisi 

görülmektedir. Son birkaç yıldan beri DQB yanısıra DQA genlerinin de tiplemesi 

yapılmaktadır. 

ÇH için en yüksek risk grubu DQ2 homozigot olan bireylerdir. DQ2 DQB1*02 tarafından 

kodlanır. Bu gen doz etkisi olarak ifade edilir. Heterozigot DQB1*02  taĢıyanlar ile 

karĢılaĢtırıldığında homozigotlarda ÇH olma riski 5 kat fazladır. Populasyonda homoziyot 

DQB1*02  prevalansı %2 iken çölyak hastalarında %25‘dir. ÇalıĢmalar CD4 T helper 

cevabının homozigot bireylerde heterozigotlardan daha güçlü olduğunu göstermiĢtir.  
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DQB1*02  homozigot olma durumu hastalığın baĢlangıç yaĢının küçük olması ile veya daha 

komplike klinik süreç ile iliĢkili olabilir (Sonia S. Kupfer ve  Bana Jabri 2012:1-22). DQA ve 

DQB genlerinin değerlendirildiği çalıĢmalara DQB1*02 DQA1*05 en yaygın HLA-DQ‘dur. 

Bu literatürde DQ2.5 olarak da ifade edilmektedir. Hastaların % 50‘sinde görülür. DQB1*02 

DQA1*02, DQB1*02 DQA1*05 oldukça benzer olmasına rağmen tek baĢına ÇH için düĢük 

risk taĢır.  Yüksek resolusyon tipleme sonuçlarına bakacak olursak DQB1*02 DQA1*05, 

DQB1*02:01 DQA1*05:01 allellerini taĢır, DQB1*02 DQA1*02‘de ise DQB1*02:02 

DQA1*02:01   allelerini taĢır. DQB1*02:02'ye bağlanan peptitler için büyük bir cep P3'te 

bulunur ve bu cep serin  ve treonin aminoasitlerini bağlar. Bu bağlama da gliadin/gluten 

peptitlerinin bağlanmasını etkiler. Çölyak hastalarının küçük bir azınlığı riskli allellerden 

sadece birini taĢır. DQA1*05 (05:01 veya 05:05) veya DQB1*02 (02:01veya 02:02). Buna 

yarı heterodimer denir. ÇH ile iliĢkili bir diğer DQ molekülü DQ8‗dir. DQ8, DQB1*03:02 

tarafından kodlanır. Genel  populasyonda  DQB1*03:02  prevalansı değiĢir.  ÇH‘nda ise 

prevalans % 5-10‘dur. ÇH‘lığı olan  Kafkas hastalarının yüzde doksanı HLA-DQA1 * 05:01-

DQB1 * 02:01 ile kodlanan HLA-DQ2.5cis veya HLA-DQA1 * 05:05 DQB1 * 03:01 / 

DQA1 * 02:01-DQB1 * 02:02 haplotipleri üzerinde DQ2.5trans ifade eder.  Hastaların yüzde 

5'i HLA-DQ8'i DQA1 * 0301-DQB1 * 0302 haplotipini taĢır (Gergely Bodis vd. 2018:5).  

ÇH ile bazı  HLA- DQ allelleri arasındaki bu sıkı iliĢki, hastalıkla negatif korelasyon gösteren 

DQ allellerinin belirlenmesi ile tanıya katkı sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı Üniversitesi, 

Tepecik Eğitim AraĢtırma Hastanesi Doku tipleme laboratuvarına gönderilen çölyak 

hastalarının (n:97)ve böbrek ve kemik iliği vericisi olan sağlıklı kontrollerin (n:148)  HLA-

DQB ve DQA sonuçlarını karĢılaĢtırdığımızda  DQB1*02 DQA1*05 ve DQB1*02 DQA1*02 

allelerinin hastalarda anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüĢtür. 

 

Tablo 1. Çölyak hastaların ve kontrollerde  DQA1 ve DQB1 allelleri 

HLA-DQB1*-DQA1* Hasta  Kontrol Relatif risk 

DQB1*02 DQA1*05  32% 6% 5.3 

DQB1*02 DQA1*02  15.5% 8.4% 1.8 

DQB1*03 DQA1*03  12.4% 12.1% 0.6 

DQB1*03 DQA1*05  12.4% 20% 0.4 

 

Çölyak hastalarında tip 1 diabet, tiroid gibi ikinci hastalığın ortaya çıkması sözkonusu 

olabilmektedir. HLA-DQ ,  ÇH ve tip 1 diabet olan hastalarda DQ2,5/DQ8 prevalansı oldukça 

yüksektir (RT Mitchell vd. 2016:101). 

Gluten/gliadin ile aktive edilmiĢ CD4T hücreleri, mukozal inflamasyonu indükleyen ve 

epitelyum üzerinde doğrudan sitotoksik bir etkiye sahip olan pro-inflamatuar sitokinleri [(esas 

olarak interferon-gama (IFN-), interlökin (IL) -21 ve IL-17)] salgılar (Bozena Cukrowska vd. 

2017:23).  IFN- immun reaksiyonlarda oldukça önemli bir sitokindir. Birçok yüzey immun 

sistemi aktive eden yüzey moleküllerinin ekspresyonunu artırırken bağırsak 

mikroçevresindeki kemikin sitokin havuzununda organizasyonunda görev alır. Hücre 
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yüzeyindeki HLA sınıf II ekspresyonunu artırırken, peptitlerin CD4 T hücrelerine sunumunu 

da artırır.  Enterositler üzerindeki HLA-E moleküllerinin ekspresyonunu artırması önemli 

özelliklerinden birisidir. HLA–E non klasik HLA sınıf I moleküllerindendir. Bu moleküllerin 

polimorfizmi düĢük ve hücre yüzey ekspresyonları yoktur. Ancak sitokin salınımı ile birlikte 

artan ekspresyon IEL‘lerin sitotoksik aktiviteleri açısından önem taĢımaktadır. Hepatit C 

nedeniyle  IFN tedavisi alanlarda  ÇH‘nın geliĢtiği gözlenmiĢtir. Hepatit C için IFN tedavisi 

alanlarda ÇH geliĢdiği gözlenmiĢtir. IFN-α‘nın çölyak hastalarında ekspresyonu yüksektir. 

Muhtemelen proinflamatıar DC‘lerin farklılaĢmasında rol oynar. Ayrıca B hücrelerinin de T 

hücrelerine tTG-deamide gliadin ve tTG-doğal gliadin peptitlerinin sunumunda görev yaptığı 

belirtilmektedir (Bozena Cukrowska vd. 2017:23). B hücrelerinden plazma hücrelerinin 

oluĢması ile gliadin ve tTG‘ye speifik IgA ve IgG antikorlarının sentezlenmesi sözkonusudur. 

CD4 T hücrelerin aktivasyonu, CD8 T hücrelerinin aktivasyonunu da baĢlatır. Normalde 

vücuttaki T hücreleri HLA molekülleri ile sunulan oto antijenlere zayıf bağlanma gösterirler 

ve bu iliĢki T hücrelerinin canlılığı açısından da önemlidir. Ancak CD4 T hücreleri tarafından 

sitokin salınımı CD8 T hücrelerinin otoantijenlere olan afinitesini artırarak bu hücreleri aktive 

edebilir (Bertrand Meresse vd. 2012:36).  

Ġnflamasyon, enfeksiyon ve gluten peptidleri  epitel  stresi tetikleyebilir. Enterositlerdeki stres 

sinyallerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.  Öncelikle enterositlerde MICA , MICB ve 

HLA- E ekspresyonuna sebep olabilir (Melinda Y Hardy and Jason A Tye-Din 2016:5).  Bu 

moleküllerin NK hücre reseptörlerini eksprese eden IEL‘ler etkileĢim sonucunda enteropati 

ortaya çıkar. 

IL-15 bu hastalığın geliĢmesinde son derece önemlidir. Gluten peptitlerin epitel hücreleri ile 

doğrudan etkileĢimi veya miyozinin epitel hücrelerdeki reseptörlerine bağlanması ile  

enterositlerden salınan IL-15, proinflamatıar dendritk hücrelerin farklılaĢmasını sağlar, bu 

farklılaĢma ile dendritik hücrelerden salınan sitokin, sitotoksik  IEL‘ler üzerindeki  NKG2D 

ve CD94 / NKG2C gibi  NK reseptörlerini artırırarak önemli bir rol oynar  ve T hücre 

reseptöründen bağımsız öldürmeyi mümkün kılar. Dirençli çölyak hastalarında IEL‘ler, 

oldukça aktif bir NK benzeri fenotip kazanır. Bu durumda buğday, çavdar ve arpa ile 

beslenmekten kaçınılmasına rağmen ince bağırsaktaki inflamatuar durum devam eder. IEL 

fenotipleri ile karakterize edilen iki tip (refraktör-RCD I ve II) vardır. RCD tip I'de, IEL‘ler  

CD8 ve CD3 TCR-αβ'yı ifade eder. Bu vakalarda, immünsüpresif tedavi ile prognoz iyi olur. 

Öte yandan, RCD tip II, CD8, CD4 ve TCR-αβ'dan yoksun, hücre içi CD3ε'e sahip, klonal bir 

TCR gen düzenlenmesine taĢımaktadır.  IEL'lerin NK benzeri fenotipi, ince bağırsak 

epitelinde artmıĢ IL-15 ekspresyonu ile ilerletilir ve korunur. Ayrıca IL-15, immun 

reaksiyonda tolerant hücreler olan FoxP3 regülatör hücreleri baskılayarak da hastalığın 

patogenezine indirek olarak da katkı sağlar (Sonia S. Kupfer ve Bana Jabri, 2012:22). IL-21 

CD4 T hücreleri, CD8 T hücreleri, NK hücreleri, TCR- hücreleri tarafından salınan bir 

sitokindir. Çölyak hastalarında IL-21‘in arttığı saptanmıĢtır ve hastalıkla iliĢkili anahtar 

sitokinlerden birisidir. IL-21 Th1, Th17 cevapları amplifiye eder. Stromal hücreler tarafından 
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hücredıĢı matriksin yapısını bozan proteazların ve epitel hücreleri tarafından immun 

sistemhücrelerini harekete geçiren kemoatraktanların salınımını artırır. Böylece regülatör 

hücrelerin baskılayıcı etkisini tersine çevirir. IL-21, Il-15 ile birlikte TGF-β tarafından 

yönlendirilen immunsupresyona dirençli mukozal T lenfositlerinin geliĢimini de destekler (M 

Sarra 2013:6). 

SONUÇ 

Çölyak hastalığında genetik, çevre ve immünoloji alanlarında bazı sorular cevapsız kalmaya 

devam etmektedir. Çölyak hastalığı genetiğinde, genotiplemedeki teknolojik geliĢmelere bağlı 

olarak tespit edilen çok sayıda gen açıklanmıĢtır. Yeni çalıĢmalar ile, bu varyantların iĢlevsel 

sonuçlarını ve bunların hastalık patogenezine katkısını aydınlatmak gerekecektir. Seyrek 

görülen varyantların çölyak hastalığına olan tam etkisi henüz araĢtırılmadı Buna ek olarak, 

epigenetiğin ÇH‘deki rolü araĢtırılmamıĢtır. DNA metilasyonu, histon modifikasyonu ve mi 

RNA‘ların hastalık patogenezindeki rölünün anlaĢılması için yeni çalıĢmaların yapılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır (M Sarra 2013:6). 
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KANSERLĠ HÜCRELERĠN MAKĠNE ÖĞRENMESĠ 

YÖNTEMLERĠYLE SINIFLANDIRILMASI 
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Özet 

Kanser birçok çeşidi olmasıyla beraber tedavisi en zor hastalıklardan biridir. Ancak 
kanser erken teşhis durumunda önlenebilir bir hastalıktır. Yapılan çalışmada kanserli 
genlere ait bilgiler sınıflandırılarak, kontrol amaçlı verilecek genin kanser olup olmama 
ihtimalini ortaya koymaktadır. Sınıflandırma yöntemi ile 8 adet kanserli ve kanserli 
olmayan hasta verileri üzerinde en yakın komşuluk(K Nearest Neighbors - K-NN), karar 
ağaçları(Decision Tree - DT) ve rastgele orman(Random Forest- RF) gibi sınıflandırma 
algoritmaları kullanılmıştır. Hücre verileri üzerinde yapılan sınıflandırma ile bu 
sınıflandırmanın doğruluğu, duyarlılığı gibi özelliklerin her bir kanser türüne göre 
belirlenmesi amaçlamaktadır. Bu çalışma için 8 farklı kanser çeşidi üzerinde 
çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar algoritmalar ve veri setleri üzerindeki etkileri 
karşılaştırılarak analiz edilmektedir. Analizde doğruluk ve duyarlılık ölçütleri 
kullanılmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Kanser, Sınıflandırma Algoritmaları 

 

Abstract 

Cancer is one of the most difficult diseases with many types of cancer. However, cancer 
is a preventable disease in case of early diagnosis. In this study, information about 
cancerous genes is classified and it shows the possibility of genetic cancer to be given for 
control purposes. Classification algorithms such as K nearest neighborhodd (K-NN), 
Decision Tree (DT) and random forest (RF) were used on 8 cancer and non-cancer 
patient data. The aim of classification is to determine the correctness and sensitivity of 
this classification according to each cancer type. 8 different cancer types were studied 
for this study. The obtained results are analyzed by comparing the effects on algorithms 
and data sets. In the analysis, accuracy and sensitivity measures are used. 

Key Words: Canser, Classification Algorithm 
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1. Giriş 

Kanser, hücrelerde DNA'nın bozulması ile hücrelerin kontrolsüz veya normal dışı bir 

şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. Günde vücudumuzda yaklaşık 11.000 değişiklik 

olmasına rağmen bağışıklık sistemimiz sürekli vücudumuzda arama yapar ve kanserli 

hücreleri yok eder. Sağlıklı vücut hücreleri bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen 

hücrelerin yenilenmesi ve hasar alan dokuların yeniden onarılması amacı ile bu 

yeteneklerini kullanırlar. Ancak bu durum sınırlıdır ve sonsuz bölünemezler. Her 

hücrenin ömrü boyunca belirli bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne zaman ve 

nerede bölünebileceğini bilme yeteneğine sahiptir. 

Kanser hücrelerinin oluşması, kontrol dışı bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Kanserli 

hücreler bir araya gelerek tümörleri oluştururlar, tümörler normal dokuları 

sıkıştırabilirler, içine sızabilirler ya da tahrip edebilirler. Kanserler oluşmaya 

başladıkları bölgeye göre mikroskop ile incelenerek sınıflandırılırlar. Farklı türdeki 

kanserler, farklı hızlarda büyürler, farklı dağılma şekilleri gösterirler ve farklı tedavi 

türlerine karşılık verirler. Bu sebeple kanser hastalarının tedavisinde, var olan kanser 

türüne göre farklı tedaviler uygulanır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Garcia ve Sanchez yapay sinir ağları, destek vektör 

makineleri ve lineer diskriminant sınıflandırma algoritmalarına karşı önerdikleri ReliefF 

yönetimini kullanarak Ovarian, Luncancer Bringham ve Lungcancer Michigan veri setleri 

üzerinde %95 ve üzeri başarı elde etmişlerdir. [1]. Khan ve arkadaşları yapay sinir 

ağlarını kullanarak hastalıklı genleri teşhis etmeye çalışmışlardır[2]. Ramaswamy ve 

arkadaşları SVM algoritmasını kullanarak sınıflandırma doğruluğunu %78 olarak elde 

etmişlerdir[3]. Statnikov ve arkadaşları MC-SVM algoritmasını kullanarak diğer 

sınıflandırma algoritmalarına karşı daha iyi sonuçlar elde etmişlerdir[4]. Furey ve 

arkadaşları SVM algoritmasını kullanarak performans metriği olarak Tablo 1.’ de verilen 

matriste yanlış doğru ve yanlış yanlışın belirlenmesinde iyileştirme sağlamışlardır[5]. 

Volinia ve arkadaşları K-NN algoritmasını 10 fold olarak kullanarak hatalı sınıflandırma 

yüzdesini %1’in altına düşürmüşlerdir[6]. 

Bu çalışmanın amacı sınıflandırma algoritmalarının kullanılarak 8 adet veri kümesi 

üzerinde makine öğrenmesi yöntemleriyle belirlenmesinin incelenmesidir. Yapılan 

çalışmalardan farklı olarak 3 algoritmanın karşılaştırılması sağlanacaktır. 

 

2. Materyal ve Metot 
 

2.1 Veri Seti 
Bu çalışmada 8 farklı kanser çeşidi kullanılmıştır. Kullanılan veri setleri Kent Ridge 
Biomedical Data Set Repository (http://datam.i2r.a-star.edu.sg/datasets/krbd) ‘den 
alınmıştır[7]. Kullanılan kanser veri çeşitleri, örnek sayıları ve her örneğe ait özellik 
sayısı Tablo 1.’ de verilmektedir. 
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Tablo 1. Veri seti ve özellikleri 

Kanser Türü 
Örnek 
Sayısı 

Özellik 
Sayısı 

Breast 78 24481 
Colontumor 62 2000 

Prostate 102 12600 
CentralNervous 60 7129 

DLBCL 47 4026 
Lungcancer-

bringham 32 12533 
Lungcancer-

michigan 96 7129 
Ovarian-61902 253 15154 

 
2.2 Sınıflandırma Algoritmaları  

K-NN yakın komşuluk algoritmasının amacı, eğitim verilerindeki k kadar en yakın 
komşuları arasında görünmeyen bir noktaya baskın sınıf ataması yapmaktır. 
Algoritmanın aşamaları şu şekilde gerçekleştirilir; Öncelikle ölçme kümesi k tane alt 
kümeye bölünür ve rastgele merkezlere yerleştirilir. Bir sonraki aşamada dağıtılan 
bütün noktaların merkezine olan uzaklıkları bulunur ve her veri kendi merkezine yakın 
olan verinin kümesine atanır. Merkez noktalarda değişiklik olmayana kadar işlemler 
yeniden gerçekleştirilir. 

Karar ağacı öğrenmesi (decision tree learning) yöntemi, makine öğrenmesi (machine 
learning) konularından birisidir. Literatürde karar ağacı öğrenmesinin alt yöntemleri 
olarak kabul edilebilecek sınıflandırma ağacı (classification tree) veya ilkelleştirme ağacı 
(regression tree, tahmin ağacı) gibi uygulamaları vardır. 

Karar ağacı öğrenmesinde, bir ağaç yapısı oluşturularak ağacın yaprakları seviyesinde 
sınıf etiketleri ve bu yapraklara giden ve başlangıçtan çıkan kollar ile de özellikler 
üzerindeki işlemeler ifade edilmektedir. 

Karar ağaçları, veri madenciliğinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bir veri, 
karar ağacına göre sınıflandırılmak istendiğinde, sınıf etiketleri bilinen bir veri setine 
ihtiyaç duyulur. Veri seti üzerinde karar verme basamakları uygulanarak, çok sayıdaki 
kayıtlı veriler, az sayıda gruplarına bölünür. Her bölme işlemi yapıldığında, özellikleri 
bakımından birbirine benzer veriler grup haline gelir. Karar ağaçları için farklı dallanma 
koşulları mevcuttur. 

Rastgele orman, Breiman’ın geliştirdiği bu algoritmanın amacı bir adet karar ağacı 
üretmek yerine her biri birbirinden farklı eğitim kümelerinde eğitilmiş olan çok sayıda 
çok değişkenli ağacın kararlarını birleştirmektir. Farklı eğitim kümeleri oluştururken ön 
yükleme ve rastgele özellik seçimi kullanılır. Çok değişkenli karar ağaçları 
oluşturulurken CART[8] algoritması kullanılır. Her seviyedeki özniteliği belirlerken önce 
bütün ağaçlarda hesaplamalar yapılarak nitelik belirlenir, ardından bütün ağaçlardaki 
nitelikler birleştirilerek en fazla kullanılan öznitelik seçilir. Seçilen nitelik ağaca dahil 
edilerek diğer seviyelerde aynı işlemler tekrarlanır. 
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2.3 Metrikler 
 

Kanser teşhisi için yapılan deneysel çalışma da sınıflandırıcı algoritmalar 10-kat 

çapraz doğrulama test tekniğini ile uygulanmıştır. Testler sonucunda sınıf doğruluğu, 

duyarlılık, F-score ve özgüllük performans metrikleri elde edilmiştir. Performans 

metrikleri Tablo 1’de görülen karmaşıklık matrisinden elde edilir. 

Tablo 1:Karmaşıklık Matrisi 
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Performans ölçütleri aşağıdaki denklemlerde verilmektedir. 

 

 (1) 

 

 

 (2) 

 

 (3) 

 

 

 (4) 

 

3. Bulgular 
 

Rapid Miner ortamına veri setlerini aktarıp, analiz yapılacak algoritmalar seçilmektedir. 
Her algoritma veri seti üzerinde kendi belirlediği eğitim ve test örneklerini çalıştırıp 
karmaşıklık matrisinde kullanılacak doğru ve yanlış tahmin sayılarını vermektedir. Bu 
tahminlerin doğruluk, duyarlılık, F-Score ve özgüllük değerlerinin hesaplanması için 
daha önce belirtilen denklemlere tabi tutularak karşılaştırılmalı analiz elde 
edilmektedir. Tablo 2.’de elde edilen sonuçların veri setleri ve algoritmalar arasında 
karşılaştırılması verilmektedir. 
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Tablo 2. Algotirmaların veri setleri üzerinde performans analizi 

Kanser 
Türü 

Algoritma Doğruluk % 
Duyarlılık 

0-1 
F-score 0-1 Özgüllük 0-1 

Breast 
Cancer 

Decision Tree 60,2564 0,5588 0,5507 0,6364 

Random Forest 60,0000 0,2381 0,2941 0,7949 

K-NN 42,1100 0,3333 0,4211 0,5714 

Colon 
Tumor 

Decision Tree 64,5161 1,0000 0,7843 0,0000 

Random Forest 64,5161 1,0000 0,7843 0,0000 

K-NN 56,4500 0,8300 0,7097 0,0909 

Prostate 
Cancer 

Decision Tree 75,4902 0,7692 0,7619 0,7400 

Random Forest 73,5294 0,8462 0,7652 0,6200 

K-NN 76,4700 0,7300 0,7600 0,8000 

Central 
Nervous 

Decision Tree 56,6667 0,3810 0,3810 0,6667 

Random Forest 71,5686 0,7692 0,7339 0,6600 

K-NN 60,0000 0,6200 0,5200 0,5897 

DLBLC 

Decision Tree 78,7234 0,7500 0,7826 0,8261 

Random Forest 78,7234 0,8750 0,8077 0,6957 

K-NN 74,4700 0,8300 0,7692 0,6522 

Lungcancer-
Bringham 

Decision Tree 84,3750 0,8125 0,8387 0,8750 

Random Forest 90,6250 0,8750 0,9032 0,9375 

K-NN 96,8800 1,0000 0,9697 0,9375 

Lungcancer-
Michigan 

Decision Tree 96,8750 0,9767 0,9825 0,9000 

Random Forest 92,7083 0,9247 0,9609 1,0000 

K-NN 96,8800 0,9700 0,9822 1,0000 

Ovarian-
61902 

Decision Tree 96,8379 0,9560 0,9560 0,9753 

Random Forest 81,0277 0,5165 0,6620 0,9753 

K-NN 94,8600 0,9000 0,9266 0,9753 
 

4. Tartışma ve Sonuçlar 
 

Breast kanser türünde en yüksek doğruluk %60,25, en iyi duyarlılık 0,55 ve 0,55 F-score 
puanına göre karar ağaçları algoritması başarılı olmuştur. Özgüllük parametresinde 0,79 
ile rastgele orman algoritması başarılı olmuştur. 

Colontumor kanser türünde en yüksek doğruluk %64,51, en iyi duyarlılık 1 ve 0,78 F-
score puanına göre karar ağaçları ve rastgele orman algoritmaları başarılı olmuştur. 
Özgüllük parametresinde 0,09 ile K-NN algoritması başarılı olmuştur. 

Prostate kanser türünde en yüksek doğruluk %76,47 ile K-NN algoritması, duyarlılık 
alanında en yüksek değer 0,84 ile rastgele orman algoritması,  F-score alanında en 
yüksek değer 0,7652 ile rastgele orman algoritması, özgüllük alanında en yüksek değer 
0,80 ile K-NN algoritması başarılı olmuştur. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
91 

 

  

Central Nervous kanser türünde en yüksek doğruluk %71,56 ile rastgele orman 
algoritması, duyarlılık alanında en yüksek değer 0,76 ile rastgele orman algoritması,  F-
score alanında en yüksek değer 0,73 ile rastgele orman algoritması, özgüllük alanında en 
yüksek değer 0,66 ile rastgele orman ve karar ağaçları algoritmaları olmuştur. 

DLBLC kanser türünde en yüksek doğruluk %78,72 ile rastgele orman ve karar ağaçları 
algoritmaları, duyarlılık alanında en yüksek değer 0,87 ile rastgele orman algoritması,  
F-score alanında en yüksek değer 0,80 ile rastgele orman algoritması, özgüllük alanında 
en yüksek değer 0,82 ile karar ağaçları algoritması başarılı olmuştur. 

Lungcancer-Bringham kanser türünde en yüksek doğruluk %96,88 ile K-NN algoritması, 
duyarlılık alanında en yüksek değer 1,00 ile K-NN algoritması,  F-score alanında en 
yüksek değer 0,96 ile K-NN algoritması, özgüllük alanında en yüksek değer 0,93 ile K-NN 
ve rastgele orman algoritmaları başarılı olmuştur. 

Lungcancer-Michigan kanser türünde en yüksek doğruluk %96,88 ile K-NN algoritması, 
duyarlılık alanında en yüksek değer 0,976 ile K-NN algoritması,  F-score alanında en 
yüksek değer 0,9824 ile karar ağaçları algoritması, özgüllük alanında en yüksek değer 1 
ile K-NN ve rastgele orman algoritmaları başarılı olmuştur. 

Ovarian-61902 kanser türünde en yüksek doğruluk %96,83 ile karar ağaçları 
algoritması, duyarlılık alanında en yüksek değer 0,95 ile karar ağaçları algoritması,  F-
score alanında en yüksek değer 0,95 ile karar ağaçları algoritması, özgüllük alanında en 
yüksek değer 0,97 ile K-NN algoritması başarılı olmuştur. 

K-NN algoritmasının genel olarak performansında diğer iki algoritmaya göre eksiklik 
bulunmaktadır. Algoritma üzerinde kümeleme değerini, algoritmanın örnekler üzerinde 
döngü sayısı, test ve eğitim için kullanılan örneklerin oranı değiştirerek performansa 
etki eden adımlar güncellenecektir. Bu doğrultuda performans ölçümlerindeki eksikliğin 
giderilmesi hedeflenmektedir. 
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Abstract  

Huntigton's disease (OMIM # 143100) (HD) is one of the triple nucleotide repeat expansion 

diseases inherited in autosomal dominant fashion. The symptoms of HD, a progressive 

neurodegenerative disease, are movement, cognitive and psychiatric disorders. On its genetic 

basis, CAG repeat numbers in the HTT gene located in the short arm of the 4th chromosome 

(4p16.3) are increase. The symptoms of HD usually begin at the age of 30s or 40s. The 

diagnosis is made base on the clinical examination, brain MRI and finally genetic testing. 

Today, the exact treatment of the disease is not available and therefore the aim is to reduce 

disease’s severity with drugs. The purpose of this review is to provide current information 

about the genetic basis of Huntigton's disease, its diagnosis and treatment methods, as well as 

with the light of this information better management of the disease. For this purpose, PubMed 

and Google scholar databases will be scanned with related keywords and the review will be 

prepared mostly with recent articles. 

Keywords: HTT genes, Huntingtin, Huntigton disease, Polyglutamine diseases, Repeat 

expansion diseases 

 

1. INTRODUCTION 

The repeat expansion disease due to disruption of DNA repair mechanism is one of the 

important genetic diseases. The numbers of repeats are between 3-12 bp and the factors such 

as the region of repetition and the numbers of repeats determine the severity of the disease. 

(Zhao and Usdin, 2015: 96). There are more than 20 different repeat expansion diseases are 

identified so far and at least two main mechanisms are responsible for disease including loss 

of function and gain of function mutation. Further classification is made by molecular basis of 

gain of function mutation (La Spada and Taylor, 2010: 247).  Two main categories for 

trinucleotide repeat disorders are including protein products of repeated sequence (that lays 

coding region of gene of interest) and no protein product (that lies non-coding region of gene 

of interest) (Jones et. al., 2017: 88). Here, it is going to be discussed one of the diseases in 

trinucleotide repeat expansion disease category called Huntington‘s disease.  

2. HUNTIGTON’S DISEASE 

Huntington's disease, an autosomal dominant inherited neurodegenerative disorder, is first 

described by George Huntington in 1872 (Bates et. al., 2015:1). The disease is due to increase 

in the number of CAG trinucleotide repeats at the N-terminal coding region in the first exon 

of the huntingtin (HTT) gene (McLauchlan and Robertson, 2013: 2938). By using restriction 
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fragment length polymorphism Gusella and colleagues were able to linked Huntington‘s 

disease to the chromosome 4 (Gusella, 1983:234), and the exact location is 4p16.3. The HTT 

gene is 180 kb in size, and comprises 67 exons (Ambrose et. al., 1994:28).   

While the number of repeats in the HTT gene is 10-26 in healthy individuals, the number of 

repeats in patients is above 40 with complete penetrance, and incomplete penetrance is seen in 

individuals having 36-39 repeats in their genome. In addition, individuals who are carrying 

27-35 repeats of CAG trinucleotide are likely to be having children who have carrying the 

disease (Nance, 2017:5). The symptoms of disease are ranging from chorea, to dementia, to 

personality disturbances (McLauchlan and Robertson, 2013: 2938). Huntington's disease 

usually diagnosed at the age of 30s-40s, but %5 of cases present juvenile onset of the disease 

before age of 20. Juvenile Huntington‘s disease is faster progress and has slightly different 

symptoms. (Thomas, 2016:35).  Besides, disease age at onset is strongly related with 

expanded CAG repeat length. Furthermore, HTT allele doesn‘t have any function once the 

first allele is carrying longer CAG repeats for Huntington‘s disease (Bates et. al., 2015:5) 

The prevalence of the disease shows ethnic difference, ranging from 1/7300 to about 

1/1000000 with higher frequencies in European ancestry people. Moreover, with the 

accessibility of genetic testing the prevalence of the disease is increasing (Bates et. al., 

2015:2-3).  

The huntingtin protein coded by HTT gene contains 23 glutamines (23 CAG repeats) has 

3144 amino acids with 348 kDa molecular weight in normal polyQ repeat individuals. The 

protein is expressed in whole body but the amount is variable in different cell types. The 

protein is located in the both nucleus and cytoplasm and travel between these two cellular 

compartments. Researchers are still working on exact function of the huntingtin protein. Some 

of the known roles of huntingtin protein are nervous system development, effect on brain-

derived neurotrophic factor (BDNF) expression and transportation, function in cell adhesion. 

Mainly, Huntington‘s disease is a toxic gain-of-function disease, but loss of function or 

modulation of WT huntingtin protein in response to polyglutamine repeat expansion could 

have a role in disease progression (Zuccato and Cattaneo, 2014:243).  

Growing evidences are pointing out that huntingtin fragmentation is an early pathogenic step 

of the disease. Fragments could be seen in both mouse and post-mortem human brain (Bates 

et. al., 2015:5). It is shown that the smallest huntingtin fragment is produced by an aberrant 

splicing event that causes to generation of an HTT exon 1 protein. (Sathasivam et. al., 

2013:2368). Full-length and fragments huntingtin is modified post-translationally at multiple 

sites which could be affected by the polyQ repeat expansion. These processes in turn affect its 

toxicity (Hughes and Jones, 2014: 323). Moreover genetic modifiers are also having an effect 

on the disease progression (Nance, 2017:9).   

Diagnosis is made based on the family history, clinical findings, MRI of the brain or PET, and 

genetic testing. Clinical findings of patients are involuntary choreic movements, behavioral 
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changes, cognitive impairment and later psychiatric symptoms. It should be noted that there is 

considerable variation in symptoms between patients over the progression of disease. Genetic 

test could be done for either diagnostic or predictive purpose depending on patient‘s situation. 

If a patient carrying clinical features of the disease the best confirmatory test would be genetic 

test of CAG-repeat numbers.  

There is no certain cure for Huntington‘s disease. Most of the treatment methods are aiming 

to decrease disease symptoms. The synaptic vesicular amine transporter inhibitor 

tetrabenazine is the only drug approved by the US Food and Drug Administration (FDA) for 

Huntington‘s disease patients in 2008 for the treatment of chorea (Bates et. al., 2015:9). 

On the other hand, treatment-oriented studies in Huntington's disease continue intensively on 

cell culture and transgenic animal models as well as in clinical trials. The results obtained 

from the suppression of mutant gene expression, inhibition of mutant protein degradation and 

entry of toxic fragments into the cell nucleus, inhibition of aggregate formation, and 

correction of transcriptional dysregulation are quite promising and indicate that we are close 

to the treatment process (Ersoy and BaĢak, 2005: 39) 

3. CONCLUSION 

Mapping the gene that causes the Huntington's disease to the fourth chromosome by linkage 

analysis is a milestone in medicine and molecular biology. After this important phase, despite 

intensive research and international cooperation, the isolation of the gene and the 

identification of the mutation took another ten years. Research on the molecular pathology 

caused by this mutation continues to accelerate since 1993, and although the methods have 

been highly developed, the mystery between the CAG repetition on the gene and the original 

neuronal death in the Huntington brain is still not fully elucidated. 

Though there is no definitive treatment of Huntington's disease, clinical studies and treatment 

strategies have been investigated in the past and present. More importantly, there are many 

studies that should be attempted to reduce the level of huntingtin protein. Finally, advances in 

the development of biomarkers are promising for future treatment. 
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Abstract  

There are many reasons why married couples do not have children and those related to males 

constitute about half of the cause of infertility. The causes of male infertility are azoospermia, 

oligospermia, malformed sperm, chronic health problems, genetic diseases and other 

problems as well. Changes in the function of the gene without any change in the DNA 

sequence are epigenetic changes, which can be reversed. DNA methylation, histone 

modifications and chromatin remodeling are epigenetic mechanisms involved in 

spermatogenesis. In this context, some genes involved in the testis can undergo epigenetic 

modifications and cause infertility. The aim of this study is to review the literature related to 

male infertility due to epigenetic mechanisms and to compile it in the light of current data. 

For this purpose, Google Scholar and PubMed databases will be screened with the relevant 

keywords and this article will be prepared mostly with current articles. 

Keywords: DNA methylation, Epigenetics, Hypermethylation, Male infertility, 

Spermatogenesis 

 

1. INTRODUCTION 

Infertility is one of the common problems in many societies today. It is the cases for couples 

who cannot have a child despite one year of regular intercourse without any protective 

measures associated with pregnancy. It could be female or male origin. There are many 

different reasons for both male and female derived infertility. Here, it is going to be discussed 

male infertility particularly epigenetics role associated with it.  

2.  MALE INFERTILITY  

Male infertility account for one-half of all infertility cases worldwide. There are many reasons 

for male infertility and could be divided into three groups: medical causes (varicocele, 

infection, ejaculation issues, antibodies that attack sperm, tumors, undescended testicles, 

hormone imbalances, defects of tubules that transport sperm, chromosome defect, problems 

with sexual intercourse, celiac disease, certain medications and prior surgeries), 

environmental causes (industrial chemicals, heavy metal exposure, radiation or X-rays and 

overheating the testicles), health, lifestyle and other causes (drug use, alcohol use, tobacco 

smoking, emotional stress, depression and weight) (mayoclinic.org, 2018).  

Although, assisted reproductive technology (ART) is a routine test applying to the infertile 

male to point out the reason such as sperm concentration, motility, and morphology; it doesn‘t 

contain all feature of sperm quality including chromatin organization (Denomme et. al., 2018: 

                                                           
1
 Medine Karadağ Alpaslan, RA PhD, Ondokuz Mayıs University, mediniye.alpaslan@omu.edu.tr 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
98 

 

419). Additionally, ART helps couples to have child, but also could leads to inheritance of 

genetic or epigenetic mutations.  For instance, after intra-cytoplasmatic sperm injection 

(ICSI), it is reported that diseases like Angelman, Beckwith–Wiedemann, Silver–Russell and 

Prader–Willi syndromes are increased (Santi et. al., 2017: 695).    

2.1 Genetics of Male Infertility 

About 10% of the human genome has function in reproduction. As a result of this, a genetic 

mutation that is causing male infertility could have other effect on physiologic processes as 

well. For instance, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene 

mutations could lead to congenital bilateral absence of the vas deferens (CBAVD) related to 

male infertility, but it also causes to a cystic fibrosis phenotype. Furthermore, Lynch 

syndrome causes by mutations in the MutL homolog 1 (MLH1) gene, but that is also found in 

nonobstructive azoospermia (NOA) patients. NOA men have increase defects such as DNA 

repair mechanisms and cell-cycle regulation. Moreover, azoospermic men are carrying high 

risk for cancer development (Choy and Eisenberg, 2018: 810).  

Klinefelter syndrome (KS) is caused by sex chromosome aneuploidy classically with a 47, 

XXY genotype that is a famous genetic reason of primary hypogonadism, and could leads to 

male infertility as well. Remarkably, Klinefelter patients have high risks of cardiovascular 

disease, metabolic syndrome, insulin resistance, diabetes mellitus, and cancer (particularly 

male breast cancer, but potentially lung cancer and non-Hodgkin lymphoma as well). Lastly, 

Y chromosome deletions also affect the fertility. For instance, about 10% of azoospermic men 

are carrying Y chromosome microdeletions.  The deletion could also cover short-stature 

homeobox (SHOX) gene, which can give rise to short stature (Choy and Eisenberg, 2018: 

810).  

2.2 Epigenetics 

Epigenetics is the term that changes in gene expression pattern without any change in the 

coding DNA sequences. Epigenetic changes could pass to the next generations, but they are 

also reversible. Epigenetic mechanisms have function in development, health, disease, aging, 

X-chromosome inactivation and genomic imprinting. There are different types of epigenetic 

modifications including DNA methylation, histone modification and non-coding RNA 

(ncRNA) which are affecting chromatin architecture (Nojadeh and Daghghagh, 2016: 10).  

In DNA methylation process DNA methyltransferase (DNMT) a family of proteins add 

methyl (CH3) group on cytosine residues at cytosine-phosphate-guanine (CpG) dinucleotides.  

DNA methylation at the CpG-rich promoter regions successfully down-regulates gene 

transcription by inhibiting access of transcriptional machinery. Histone tail modifications, 

including methylation, acetylation, or ubiquitination to lysine (K) and serine (S) residues, 

have important roles in transcriptional regulation. These regulations lead to more loose or 

tight chromatin structure at specific genomic regions which in turn causes either gene 

activation or silencing. The last epigenetic modification is done with various RNA species 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2305050015000524#!
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(particularly, noncoding RNAs), different from typically defined epigenetic mechanisms. 

Small RNAs are frequently associated with regulatory functions, such as gene silencing 

(James & Jenkins, 2018:  27).  

3. DISCUSSIONS 

Epigenetic mechanisms including DNA methylation, histone modifications, and sperm RNAs 

have a close association with male infertility. It appears more and more obvious that different 

epigenetic modifications related to infertility are all connected together (Boissonnas et. al., 

2013:629). There are many studies about infertility and epigenetics mechanism. All of these 

studies aim to enlighten a part of unknown infertility causes. For instance, in one study, it is 

shown that epigenetic dysregulation (methylation and transcription aberrations) in patient 

with oligoasthenoteratozoospermia (OAT) has inheritance effect on embryonic competence 

and it cause decreased in reproductive potential (Denomme et. al., 2018: 426). In a recent 

study done by Tang et. al. points out that, in the Chinese population, atypical methylation 

patterns of imprinted genes were related with the possibility of spermatogenic failure which 

support the idea that epigenetic regulation is one of the important factor in idiopathic male 

infertility (Tang et. al., 2018: 5).  

Moreover, one of the recent meta-analytic approach is confirmed the relationship between 

male infertility and decreased sperm Histone 19 methylation and enhanced methylation of 

Mesoderm-specific transcript (MEST) and small nuclear ribonucleoprotein-associated protein 

N (SNRPN) (Santi et. al., 2017: 701).   Furthermore, healthy and abnormal sperm (combined 

and isolated abnormalities of total motility, progressive motility, and morphology) have 

different and altered histone post translational modifications signatures, supporting the idea 

that changes in histone post translational modifications could be an important factor for 

normal sperm function and fertility. (Schon et. al., 2018: 7). There are many other studies 

revealing epigenetic mechanism and its relation with male infertility including genes like 

IGF2, Lit1 (Protein LIT-1), Peg3 (paternally expressed 3) and Zac (ADPribosylation factor 

GTPase-activating protein AGD12), H-Ras, Nt3 (3‘-nucleotidase), Mt1a (metallothionein 

1A), Pax8 (paired box 8), Diras3 (DIRAS family, GTP-binding RAS-like 3), Plagl1 

(pleiomorphic adenoma gene-like 1), Sfn (stratifin) and Sat2chrm1 (spermidine/spermine N1-

acetyltransferase family member 2) (Das et. al., 2017: 514). The number of genes associated 

with male infertility and epigenetics mechanism are not limited to ones in here, and are 

increasing from day to day.  

4. CONCLUSIONS 

Infertility, one of the biggest problems among couples, is an issue in which researchers do a 

lot of work. 50% of infertility is of male origin and an increasing number of studies have 

shown that the conditions that cause male infertility are associated with oncologic, 

cardiovascular, metabolic, and autoimmune disease as well. The application of new 

technologies helps to explain the complexity of infertility. Through these technologies, the 
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relationship between male infertility and epigenetics has been presented and will be further 

elucidated by ongoing studies. In fact, only the infertility reason will not be explained, 

treatment options will be investigated also. 
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AROMATASE INHIBITORS IN METASTATIC MALE BREAST 

CANCER  
 

Özge KANDEMĠR GÜRSEL
1
 

 

Abstract 

Male breast cancer is an uncommon malignancy, accounting approximately for only 1% of all 

breast cancer cases and are usually hormone receptor positive. Men tend to present with 

more advanced disease than women, probably due to the lack of awareness of male breast 

cancer at the population. Aromatase inhibitors are currently considered the treatment of 

choice for postmenopausal women with hormone-receptor  positive breast cancer ;although 

the rarity of this disease has resulted in a limited amount of clinical data; in  male breast 

cancer.Four  male patients with metastatic breast cancer treated with letrozole or anastrozole 

were evaluated for demographical characteristics, surgery type, clinicopathological 

characteristics, adjuvant treatments, follow-up time, overall survival (OS) and  disease free 

survival (DFS). Although our patients were metastatic during the treatment, results were 

relative satisfactory and promising. 
Keywords: Male breast cancer, Aromatase inhibitors, Metastatic breast cancer 

1. INTRODUCTION  

Male breast cancer is a rare disease with an uncommon  occurrence , accounting  for  less than 

1% of malignancies in men (Siegel et al.2012:62) . For this reason, literature data on its 

clinicopathological characteristics are very heterogeneous and treatment strategies have 

mostly been extrapolated from the female counterpart (Losurdo et al. 2017:283 ). Male and 

female breast cancers have many common risk factors, like advancing age and previous 

family history. In terms of male breast cancer, data from the Breast Cancer Linkage 

Consortium showed that men harbouring BRCA2 mutations have a relative risk of 80 

developing breast cancer making BRCA2 the strongest known gene associated with male 

breast cancer   (Thompson D et al, 2001: 410).  

Symptoms include inverted nipple, nipple discharge, skin thickening and changes in breast 

symmetry . The main complaint of admission to a health institution is a hard and painless 

mass, located centrally under the nipple (Igci A. et al.2016 :389). They are diagnosed at later 

stage with larger tumors , more lymph node metastases  and has poorer outcomes . Tumor    

location is also most commonly central (subareolar) for male breast cancer                          

(Ruddy et al.2013:1434). Invasive ductal carcinoma is the most common histologic type for 

this group of patients. Proportionately, male breast cancer was more frequently receptor 

positive than female ones (82% vs 69% and 75% vs 56% for ER and PgR, respectively) and 

                                                           
1
 Corresponding Author , MD, University of Health Sciences, Okmeydani Training and Research Hospital,        

e-mail:  drozgekandemir@gmail.com 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
102 

 

these results were consistent with data from the older SEER database and the updated SEER 

registry report by Anderson at al.(Anderson et al. 2010:232). Kornegoor reported in their 

series that 75% of all cases were luminal A, 21% were luminal B and the rest were basal type 

(n=4) or triple negative (n=1) (Kornegoor et al. 2012 :398).  

Managing  male breast cancer is the similar approach on the treatment of female breast cancer 

(Zabolotny et al.2005 :26). The therapeutic modalities include surgery, radiotherapy, 

chemotherapy and hormonotherapy.  Metastatic breast carcinoma in men is usually responsive 

to hormonal therapy. Most ablative and additive hormonal therapies reported have had 

objective response rates in excess of 50%  (Giordano SH et al. 2002: 235).  

2. METHODS 

We have evaluated 4 male breast cancer patients treated between 1.1.2000 - 31.12.2004 at 

Radiation Oncology Department of Okmeydanı Training and Research Hospital respectively.  

Data collected included patient age, histopathology , stage, hormone receptor status , 

treatment therapy adherence, type and duration of endocrine therapies and  survey from the 

diagnosis of metastatic disease, 

3. RESULTS 

The first patient was a 68-year-old man with a right-side locally advanced ulcerated estrogen 

and progesterone receptor positive invasive ductal carcinoma with axillary metastasis that was 

stage cT4N2 at diagnosis. Because of his bone pain, a bone scan was done and  bone 

metastasis were detected. He received first-line chemotherapy containing anthracycline and 

paliative radiotherapy for bone and local disease. Afterwards tamoxifen twice a day has been 

prescribed for hormonotherapy. At 3 months follow-up ; because of  local progression 

hormonotherapy changed to an aromatase inhibitor (AI) ; anastrozole. Four months later there 

was a minimal regression for the local disease but plevral effusion also diagnosed. He had no 

specific toxicity  about hormonotherapy. In 14 months time from the diagnosis  with extended 

disesease he was exitus. 

The second patient was a 72-year-old man treated with right simple mastectomy and axillary 

dissection. As 4cm invasive ductal carcinoma and fourteen axillary metastasis he received 

adjuvant chemotherapy containing anthracyclines and postoperative radiotherapy.After the 

adjuvant therapy tamoxifen was prescribed. He was out of follow up for 23 months and came 

back with lung, bone and axillary metastasis recurrence. He received 6 cycles taxane but 

metastasis were stable disease. With anastrozole and  bifosfanate ; patient was asymptomatic 

despite his metastasis for 20 months . As lung disease progressed third-line chemotherapy was 

begun. During the treatment brain metastasis occurred and he had total cranium radiotherapy. 

He was exitus at 24 months after the metastatic stage.  

The third  patient was a 59-year-old man with a right mastectomy for a stage pT2N1a invasive 

ductal carcinoma that was estrogen and progesterone receptor positive. He received adjuvant 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giordano%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12040279
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chemotherapy containing anthracyclines and postoperative radiotherapy to chest wall, 

regional lympatics . He began adjuvant tamoxifen and 36 months time he had no symptoms. 

Afterwards lung metastasis were detected but the patient did not accept chemotherapy. 

Letrozole was prescribed to the patient and with partial response he  survived for  12  months. 

The fourth patient was a 61 year old man treated with left simple mastectomy and axillary 

dissection. He had a 3 cm invasive ductal carcinoma with lymp node metastasis as T2N1.           

For adjuvant setting chemotherapy and postoperative radiotherapy administered. After a 

follow up of 13 months with tamoxifen ; bone metastasis were detected.  Letrozole with 

paliative radiotherapy and bifosfonate ; he had 27 months of survival after metastasis. 

Patient charecteristics are summarized at Table 1. 

Table 1 : Patient  Characteristics 

 

 1st Patient  2nd Patient 3rd Patient 4th Patient 

Age 68 72 59 61 

Histologic 

subtype 

 

Invasive ductal 

carcinoma 

 

Invasive ductal 

carcinoma 

Invasive ductal 

carcinoma 

Invasive ductal 

carcinoma 

 

Localisation 

 

Right breast Right breast Right breast Left breast 

 

Nodal status 

 

Positive Positive Positive Positive 

 

ER status 

 

Positive Positive Positive Positive 

 

PR status 

 

Positive Negative Positive Positive 

 

Treatment 

 

KT,RT Surgery,KT,RT Surgery,KT,RT Surgery,KT,RT 

 

Hormonotherapy 

 

Anastrozole Anastrozole Letrozole Letrozole 

 

Metastasis sight 

 

Bone , Lung 
Bone , Lung, 

Brain 
Lung Bone 

 

4. CONCLUSION 

Although the prognosis of male breast cancer has improved, there are still gaps in areas of 

treatment, prognosis and understanding of the biological mechanism. As male breast cancer 

treatment is still being modelled after treatment in females, validation of the efficacy of 

treatment options is required, particularly with regards to metastatic disease ( Wang et 

al.2018-355). 
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SEER data revealed older age, grade III/IV tumors, Stage IV disease, no surgery, no 

radiotherapy, ER- tumors, and unmarried patients had significantly shorter OS in multivariate 

analysis (Leone et al 2016 :539).  

The efficacy of chemotherapy, radiotherapy, and hormonal therapy is not well studied 

because of the rarity of male breast cancer. In metastatic disease of the male breast, tamoxifen 

has been used as a first-line treatment since 1960.  Kantarjian et al reported the results of 

hormone therapy in 41 patients with an overall response rate of 31% with a median response 

duration of 12 months. (Kantarjian et al. 1983 :143). In 1985, Lopez et al  reported a response 

rate of up to 44% using various hormone treatments ( Lopez et al. 1993 :502). AIs work by 

blocking the peripheral conversion of androstendioneto 17 β-estradiol ,which leads to 

estrogen deprivation and inhibition of ER signaling as a consequence (Osborne et al. 

1999:272). 

Although , tamoxifen is  the golden standard of adjuvant endocrine treatment in male breast 

cancer and has a key role in the metastatic setting Eggemann et al.  evaluate the use of an  AI 

or tamoxifen as a retrospective analysis consisting of 257 men with stage I to III breast cancer 

who were treated with an AI (n =50) or tamoxifen (n =207).With a median follow-up of 42 

months, treatment with an AI was associated with a higher risk of death during follow-up 

compared to tamoxifen (32% vs. 18% ) (Eggemann H et al 2013:465).   

In a population-based study of men with breast cancer who were treated in communities 

throughout the United States, tamoxifen decreased the risk of death from breast cancer, but 

there was no decrease in mortality among men who received AI therapy (Harlan et al. 

2010:3358). 

In an retrospective analysis Doyen at al.  treated  15 metastatic patients with AIs and 

evaluated  their impact on E2 levels where they showed acceptable activity, with two 

complete responses (13%), four partial responses (13%), and two cases of disease 

stabilization (13%). These results demonstrate that AIs are active in male breast cancer and 

show a significant reduction in E2 levels. ( Doyen et al. 2010 :1244) 

We observe that endocrine therapy in male breast cancer is associated with toxicities similar 

to those reported in the female population. Our patients had good results with AI as well. As 

all of our patients were metastatic ; overall survival results were acceptable. 

Male breast cancers remains a challenge to manage as a result of its complexity and rarity. 

(Khan et al. 2015:250) Current data support tamoxifen as first-line hormone therapy for 

metastatic male breast cancer. At a disease progression , treatment with an aromatase inhibitor 

could be the second-line hormonotherapy. Randomized controlled trials should be planned to 

expertise in rare cancers for informing clinical practice. 
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Quercetin improves sperm motility in a dose and time dependent manner 

Seda Karabulut
1
 

INTRODUCTION 

Infertility is defined as inability to conceive after one years of unprotected course. Male factor 

infertility occupies 40% of the infertility causes and semen quality ocuupies 70% of total male 

infertility reasons. Decreased values of sperm concentration, motility and morphology defined 

by WHO is known to impair sperm function thus effects fertility [1]. There is no proven 

treatment strategies to overcome the sperm problems. Therefore the couples facing the 

situation is advised to undergo an assisted reproduction technique including intrauterine 

insemination (IUI) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Motility comprises an 

important problem in both of the techniques especially in IUI cycles where the sperm 

fertilizes the oocyte spontaneous. There have been numerious studies in the literature 

regarding sperm motility enhancement strategies whose results are controversial. 

Pentoxifyllin is a synthetic dimethylxanthine derivative which is one of the most widely used 

agent to improve sperm motility but it is reported to be toxic in longer exposure times. 

Flavonoids are a large group of polyphenolic compounds found in many plant-based foods, 

such as fruits, vegetables, wine and tea, consumed regularly by humans. These compounds 

have been shown to prevent a number of chronic and degenerative diseases, including cancer 

and cardiovascular diseases, and to exert antioxidant activity [2–4]. Amongst the flavonoids, 

Quercetin has been largely investigated, owing to its free radicaul scavenging and metal 

chelating abilities [5-7]. Quercetin acts as an antioxidant by scavenging ROS and thus 

exhibiting a wide range of physiological and pharmacological activities in human health, such 

as anticarcinogenic, antiinflammatory and antiviral actions [8-9]. Moreover, Quercetin is 

suggested to act by scavenging free radicals, chelation of divalent cations, inhibition of some 

enzymes and protecting against DNA damage [10-11] and may be considered as an effective 

motility enhancement factor for treating male factor infertility.  

The effect of quercetin on the sperm cells of several animal species show conflicting results. 

It was shown that quercetin inhibited ram sperm motility, but a contrary result was obtained 

with bovine spermatozoa. The aim of this study was to investigate the effect of quercetin on 

the motility of ejaculated human spermatozoa. We analyzed for the first time the effect of 

quercetin on sperm motility by using different doses and different exposure times.    
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MATERIAL AND METHODS 

A total of 136 semen samples were analyzed according to WHO criteria [12]. Specimens were 

collected by masturbation after 3–5 days of sexual abstinence and semen analysis was 

performed after liquefaction with a phase contrast microscope (Nikon E 400, Kanagawa, 

Japan). Following determination of liquefaction time, appearance, volume, pH and viscosity 

of semen samples, sperm concentration, forwardly progressive sperm motility and total 

motility rates were assessed before and after semen preparation. At least 100 spermatozoa 

were scored with 40X objective for motility evaluation. Motility rates were expressed as 

grades A to D. Forwardly progressive motile sperms were classified as having A motility, 

slow progression were classified as having B motility, sluggish sperms were classified as 

having C motility and sperms with no motility were classified as having D motility. Total 

motility rate is calculated as the total of A, B and C motility rate.  

Sperm samples were divided into 6 aliquots and incubated with different quercetin 

concentrations of 0,05 M, 0,1 M, 0,2 M, 0,5M, 1M quercetin respectively. No quercetin was 

added to one of the semen aliquots as the control. Motility rates of the 5 aliquots incubated 

with different quercetin concentrations and the control were assessed after the first, second 

and third hours between the quercetin added tubes and the control tube. Motility parameters 

(%A, %B, %C, %D and %total motility rates) were compared between the quercetin added 

samples and the control tube every hour. 

RESULTS 

We observed a significantly motility enhancement rate of 15% in 0,1 M quercetin. The groups 

at 0.05M and 0.1M showed the lowest toxic effect when compared to the control group, 

whereas the group at 1M showed the highest toxic effect. (Figure 1)  
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Figure 1: Sperm motility parameters according to different incubation times and quercetin 

molarities. 

DISCUSSION 

In recent years, the positive effects of flavonoids on human health have attracted more 

attention. Quercetin, a flavonol-type flavonoid found in many plants, is widely distributed in 

fruits and vegetables. Most of the biological effects of quercetin seem to be associated with its 

role as an antioxidant. Acting as an antioxidant which exhibits a wide variety of biological 

activities, including antiviral, antibacterial, anti-inflammatory, anti carcinogenic, and 

antioxidant actions [13]. In vitro studies show that it has a wide range of modifying and 

regulating effects including anti-allergy, anti-inflammatory, anti-hypertensive, anti-viral, 

cardio-, neuro-, gastro- hepato-protective and anti-carcinogenic effects while it has cytotoxic 

effects including induction of apoptosis, cell cycle arrest and anti-proliferative effects. Some 

studies show that quercetin acts as pro-oxidant or antioxidant depending on its concentration. 

The protective effects of quercetin may be due to inhibition of lipid peroxidation assessed by 

measurement of MDA levels [14]. However, harmful effects of quercetin were suggested to 

be caused by mutagenic and DNA-damaging activities [15-16].   

Many investigations have focused on the effects of antioxidants on female and male gametes, 

and embryo development. Indeed, numerous antioxidants have proven beneficial in treating 

male infertility [17]. 

Among the flavonoids, quercetin is one of the most studied compound in the male animal 

reproductive system, which has been demonstrated to induce oxidative stress in vivo [18-21] 

and in vitro [22]. The effects of quercetin on sperm viability and motility were also studied in 

several studies and were reported to be similar in human sperm, and an interaction between Q 

and a Ca2+-ATPase – a key enzyme involved in the regulation of sperm motility, had been 

described in two studies [23-24].  A possible explanation for the reduced motility is via 

estrogen receptors (ER).  Moretti et al. (2012) reported that quercetin is effective if used at a 

low concentration which has a limited effect on sperm viability and motility [25]. Abdallah et 

al. Reported that Quercetin may block the adverse effects induced by hydrogen peroxide, 

improve the functional parameters of spermatozoa, reduce the levels of MDA and increase the 

sperm antioxidant defences in rats [22]. Quercetin alone produced a weak positive response in 

the sperm, but it produced a protective effect that diminished the background percentage head 

DNA break below values found in control sperm. Moretti et al. observed a dose dependent 

effect of Q on sperm viability and motility as reported also by other studies [23, 25], but the 

mechanism of action was not completely clarified. 

However some studies revealed different findings including Jamalan et al.‘s study who 

reported that quercetin do not have a protective effect [26] against lipid peroxidation; rather, it 

had inhibitory effects on sperm motility. Khanduja et al. have reported a significant decrease 

in sperm Ca2+-ATPase activity following quercetin treatment [23]. Khanduja et al. reported 
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that an irreversible and dose-dependent fall in sperm motility was observed with quercetin (5-

200 µM). However, sperm viability was decreased only at higher concentrations (50-100 µM) 

of quercetin. This inhibition in sperm motility and viability has been linked with decreased 

Ca
2+

-ATPase activity, as there was no effect of quercetin on sperm lipid peroxidation [23]. 

We observed an increase in sperm motility after quercetin exposure in a dose and time 

dependent manner. Considering these results, it can be suggested that Quercetin has a positive 

effect on sperm motility. This study provides evidence for the potential use of this flavonoid 

for IUI and ICSI cycles especially in cases of asthenozoospermia. 

The findings should be verified by further studies with larger study populations. The 

molecular mechanisms causing these results and the toxicity assays should be performed 

before clinic use.   
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GENĠTOÜRĠNER SĠSTEMDE FĠBROEPĠTELYAL POLĠPLER 

FĠBROEPĠTHELĠAL POLYPS  ĠN GENĠTOURINARY SYSTEM 

Bayram Güner
1 

 

Özet 

 

Fibroepitelyal polipler ürogenital sistemde son derece nadir gözlenen benign tümöral 

oluĢumlardır. Tanı ve tedavisinde konsensüs olmamasına karĢın günümüzde tedavisi sıklıkla 

minimal invaziv tedavi yöntemleri ile yapılmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Fibroepitelyal polip, Üreteroskopi, Minimal invaziv cerrahi 

 

Abstract 

 

Fibroepithelial polyps are extremely rare benign tumoral lesions in the urogenital tract. So 

there is no consensus on diagnosis and treatment but nowadays minimally invasive treatments 

should prefer at treatment. 

 

Keywords: Fibroepithelial polyps, Ureteroscopy, Minimally invasive treatment 

 

 

 

GĠRĠġ 

Fibroepitelyal polipler sıklıkla deri ve genitoüriner sistemde rastlanan nadir görülen benign 

nonepitelyal tümöral oluĢumlardır. Literatürde 200 den daha az vaka bildirilmiĢtir. Gebelerde 

ve prenatal dönemde tanı alan simultane vakalar da söz konusudur (1). Patogenezi tam olarak 

bilinmemekle birlikte kronik inflamatuar prosesin anahtar rol aldığı ileri sürülmektedir. 

Patogenezde yavaĢ büyüyen konjenital lezyonların da etkili olabileceği iddia edilmektedir. 

Histopatolojik olarak polipoid, vasküleriteden zengin stromal yapılar ve ödemli alanlar 

barındıran sıklıkla multinükleer mezenkimal hücrelerle karakterize lezyonlar Ģeklinde 

kendisini gösterir (2-10). Klinik prezentasyonu lokalizasyona göre değiĢmekle birlikte ciltte 

kozmetik sorunlar, ağrı; solunum sistemi tutulumlarında hemoptizi, dispne, rekürrent 

pnömoni, atelektazi; üriner sistem tutulumlarında obstrüksiyon derecesine ve lokalizasyonuna 

göre alt üriner sistem semptomları, kolik tarzda yan ve kasık ağrısı, tekrarlayan üriner 

enfeksiyon, hematüri, taĢ geliĢimi, bilateral vakalarda böbrek yetmezliği gibi semptomlara 

neden olabileceği gibi asemptomatik olarak da karĢımıza çıkabilmektedir.  
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Üriner tutulumda tüm diğer organ tutulumlarında olduğu gibi tanı ve tedavisinde konsensüs 

sağlanamamıĢtır. Bulunduğu lokalizasyona göre öykü,tam idrar tetkiki, ultrasonografi, 

intravenöz ürografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, üretra 

tutulumlarında voiding  sistoüretrografi, sistoüretroskopi, üreteroskopi ve endoskopi eĢliğinde 

biyopsi tanısal yaklaĢımlardır. Dolum defekti Ģeklinde izlenen bu lezyonun ayırıcı tanısında 

özellikle mesane ve üst üriner sistem tutulumlarında transizyonel hücreli karsinom akılda 

tutulmalıdır. Görüntüleme yöntemlerinin herhangi birisinde dolum defekti saptanması 

durumunda endoskopik muayene, eĢ zamanlı biyopsi ve sonrasında lazer fulgurasyon, 

transüretral rezeksiyon/ablasyon, açık ve laparoskopik cerrahi tedavi seçenekleri masaya 

yatırılmalıdır. YerleĢim lokalizasyonlarına göre kategorize edildiğinde tanısal ve terapötik 

yaklaĢımları aĢağıdaki gibi detaylandırabiliriz. 

 

Böbrek ve üreter : 

Primer üreter tümörleri tüm üst üriner sistem tümörlerinin %1 inden daha azını 

oluĢturmaktadır. Benign üreter tümörleri olan fibrom, leiomiyom, nörofibrom, lenfanjiom, 

hemanjiom ve fibroepitelyal polip tüm üreter tümörlerinin yaklaĢık %20 sini oluĢturur ve en 

sık görüleni fibroepitelyal poliplerdir. Üst üriner sistem fibroepitelyal poliplerinin %85‘i 

üreter, %15‘i böbrek kaynaklıdır ve sıklıkla sol proksimal üreterde ve soliter olarak 

gözlenmektedir (4,11). Genellikle genç erkeklerde görülen bu durum daha sıklıkla 

üreteropelvik bileĢke bölgesi etrafında gözlemlenmekte ve üreteropelvik bileĢke darlığına 

neden olabilmektedir. En sık klinik prezentasyonu hematüri ve yan ağrısı Ģeklinde olan bu 

durum çoğunlukla beĢ santimetreden küçük ince saplı, vasküler yapılardan zengin stromal 

yapı Ģeklinde karĢımıza çıkar (12,13). Tanısında ultrasonografi, intravenöz ürografi, retrograd 

piyelografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilmektedir. 

Sıklıkla proksimal üreterde yerleĢen lezyonlar uzun,ince saplı, silindirimsi dolum defekti 

Ģeklinde izlenirler. Transizyonel hücreli karsinom ile ayırıcı tanısında görüntüleme 

yöntemlerine ek olarak sitolojik incelemenin faydası olabilir. Klinik durum ve görüntüleme 

ile çoğunlukla net tanısı konulamayan bu durumun tanısında altın standart yöntem 

üreteroskopi ve eĢliğinde biyopsi yapılmasıdır. Definitif tedavi öncesi mutlaka histolojik 

konfirmasyon yapılması önerilmektedir. Tedavisi tanı netleĢtirildikten sonra klinik bulgulara 

göre yönetilmektedir. Günümüzde üreter yerleĢimli fibroepitelyal poliplerde izlem, minimal 

invaziv tedavi seçenekleri, açık ve laparoskopik cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir. 

Tedavi böbreğin fonksiyonel durumu, hastanın kliniği, kitlenin büyüklüğü, yerleĢim yeri ve 

teknik imkanlara göre değiĢebilmekte; minimal invaziv yaklaĢımlardan nefroüreterektomiye 

(açık veya laparoskopik) kadar uzanabilen bir yelpazeye yayılabilmektedir. Günümüzde 

böbreğin fonksiyonel durumu normal ve kitlenin boyutu uygun olduğu sürece son yıllarda 

geliĢen lazer teknolojisi ve endoürolojik geliĢmeler de göz önüne alındığında olabildiğince 

minimal invaziv tedavi seçenekleri tercih edilmelidir. Bazı vakalarda iki aĢamalı endoskopik 
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prosedürlerin gerekebileceği akılda tutulmalıdır. Açık ve laparoskopik yaklaĢımlar minimal 

invaziv tedaviye uygun olmayan vakalar ile polipe sekonder afonksiyone böbrek vakaları ile 

sınırlı tutulmalıdır (14-19). Definitif tedavi sonrası izlemin nasıl,hangi yöntemlerle ve ne 

sıklıkta olacağı konusunda fikir birliği yoktur. Ancak sıklıkla kullanılan görüntüleme 

yöntemleri ultrasonografi ve intravenöz ürografi olmakla birlikte üreteroskopi de bu amaçla 

kullanılabilir. 

 

Mesane ve üretra: 

 

Genellikle konjenital ve/veya kronik kateter kullanımı gibi faktörlerle iliĢkili olan bu durum 

son derece nadir görülen bir antitedir. Tanısında ultrasonografi, voiding sistoüretrografi ve 

sistoüretroskopi kullanılmaktadır. Literatürde tek vakada mesanede fibroepitelyal polip 

etrafında izlenen malign tümöral bir olgu rapor edilmiĢ ve malignite ile iliĢkili olabileceği 

konusunda yetersiz bir varsayım öne sürülmüĢtür (20-22). Ancak farklı yayınlarla bu durum 

inkar edilmiĢtir (23). Tedavisinde öncelikli olarak minimal invaziv tedavi seçenekleri 

kullanılmalıdır.  

 

Penis : 

 

Penisteki lezyonlar sıklıkla kondom katetere bağlı negatif basınç, sondaya sekonder kronik 

irritasyon, penil cerrahi ve çok nadiren de fimozis/parafimozise sekonder 

irritasyon/inflamasyon sonucu ortaya çıkar. Tedavisi lokal eksizyondur (24-29). Eksizyon 

sonrası bir seride %40 oranında nüks olabileceği, nüks durumunda da yeniden lokal eksizyon 

yapılabileceği belirtilmektedir. Bazı olgu sunumları ile penis cildindeki lezyonların 

maligniteye dönüĢebileceği ifade edilse de üzerinde konsensus yoktur (30,31).  

SONUÇ 

Fibroepitelyal polipler sıklıkla deri ve genitoüriner sistemde rastlanan nadir görülen benign 

nonepitelyal tümöral oluĢumlardır. Tanı ve tedavisinde konsensüs olmamasına karĢın 

günümüzde tedavisi sıklıkla minimal invaziv tedavi yöntemleri ile yapılmaktadır. 
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Abstract 

Glioblastoma Multiforme(GBM) is an aggresive  and lethal brain tumor with limited life 

expactancy. There are several clinical trials  with GBM in order to achieve better overall and 

progression free survivals. Because of promising radiobiological advantages allowing dose 

escalation and/or reduction of treatment time, different radiotherapy schedules are 

investigated. Giving the full dose in a short interval  leads increasing cell death in rapid 

proliferating tumors by decreasing repopulation . Thus, we aimed to shorten the treatment 

time by using Continuous Accelerated Hyperfractionated Radiotherapy (CHART) and 

evaluate the efficacy and toxicity of the regimen. Thirty GBM patients were treated with a  

total dose of 54 Gy by delivering  1.5 Gy of  three times daily fractions, in 12 work days with 

6-h intervals. The median overall survival was (OS) and progression free survival (PFS) was 

11.4 and 6.1 months respectively. The RTOG/EORTC toxicity scale was used for evaluation of 

treatment related toxic effects. There weren’t any observed severe toxicities during or after 

the treatment. These results suggest that CHART is an altered fractionation schedule for 

GBM patients with tolerable acute toxicity and survival rates.  
 

Keywords: Glioblastoma multiforme, Continuous Accelerated Hyperfractionated Radiotherapy , Brain 

tumor 

 

1. INTRODUCTION  

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most  aggressive malignant primary brain tumor with 

very poor prognosis accounting more than half of malignant gliomas. They have remarkably 

high morbidity and mortality. Average age is typically in the fifth or sixth decade at diagnosis  

with a male to female ratio of 1.6:1.Common presenting symptoms include headache , nausea, 

seizure and localized neurological symptoms depending on the location of the tumor. 

Although multimodality intensive treatment approaches including surgical resection  followed 

by a combination of radiotherapy and/or  chemotherapy, the median survival is still about     

9-15 months. ( Chacravarti 2012:181; Nelson et al. 1993:193, Jubelier et al 1996:186) 
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The number of fractions, the dose per fraction, the total dose given and the overall duration of 

treatment are the important  variables in the course of radiotherapy ( Dische et al 1989:325) . 

Delivering high dose to the tumor region is important for treatment achievement while the 

complications also increase with the dose given to the region of the organ irradiated..Hypoxic 

conditions and the high proliferation rate of glioblastomas with exponential growth and 

diffuse invasiveness effect the failure of treatment modalities and it is important to give the 

whole radiation in the shortest possible treatment time for increasing cell death in rapidly 

proliferating tumors by decreasing repopulation ( Thames et al 1986:687; Genc et al. 

2000:233). For shortening  the overall radiotherapy time ; small dose per fraction more than 

one treatment must be given each day. Because of promising radiobiological advantages 

allowing dose escalation and/or reduction of treatment time, different radiotherapy schemes 

like hypofractionation, hyperfractionation (HRT), accelerated hyperfractionation (AHRT) and 

continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy (CHART)  are compared for ideal dose 

and fractionation.( Dische et al 1989 :325; Lutterbach et al. 1999:49;Nieder et al.1999:36; 

Keim et al.1987 :21) 

2. METHODS 

We have evaluated 30 patients in Radiation Oncology Department of Okmeydanı Training 

and Research Hospital with histologically proved GBM treated between 1.5.2000-1.5.2001 

with CHART after the surgical procedure prospectively. Radiotherapy was delivered 3 times a 

day at 7:00 , 13:00 and 19:00 hours with 6-h intervals at a dose of 1.5 Gy per fraction. After  

21 fractions given to whole brain irradiation of 31.5 Gy in seven days ; a boost field defined 

with the preoperative and postoperative magnetic resonance imaging (MRI) and/or computed 

tomography (CT), enhancing tumor with 2 cm margin has been planned to a total dose of              

54 Gy. Patients were hospitalized for 16 days without weekend intervals completed the 

treatment in 12  days (Monday-Friday ) 

3.RESULTS 

There were 30 histologically proven GBM patients treated with postoperative CHART 

schedule. Gender were  20 ( %67) males, 10 ( %33) females with a median age of 57 years 

(range, 41-74 years) , mostly between 5-6 decades. 11 ( % 37 ) patients underwent gross total 

resection and  19 ( %63)  subtotal resection as surgery. According to Karnofsky performance 

status (KPS) score median value was  90 (range, 70±100). 

For Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status  10  patients were 

ECOG 0 ( %33) ,10 patients were ECOG 1(% 33)  ,4 patients ECOG 2 (%14) and 6 patients 

were ECOG 3 ( % 20).  Fourteen of the patients had tumors larger than 4 cm in diameter and 

the median tumor volume was 66 cm³ (range, 18±336 cm³).Tumor sight was left hemisphere 

at 15 patients, right hemisphere at 14 patients and bilateral at 1 patient. Frontal lobe at seven 

patients and temporal lobe at six patients were most seen tumor localization. Interval between 

surgery and radiotherapy was 3 weeks or less at 14(% 47) patients. Although beginning of the 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
120 

 

symptoms varied; headache was  the most seen ones with 23 ( % 77) patients. Other 

symptoms were epilepsy, amnesia, difficulty in speaking and vertigo.   Duration of the 

symptoms was less than two weeks in 17 (% 57) patients.  Patient characteristics are 

summarized in Table 1.  

          Table 1 : Patient characteristics 

        

Patients were examined weekly during radiotherapy and 1 month after completion of 

treatment, then  3 months cycles   MRI or  CT scan of brain were performed at  every follow-

up and at the time of neurological deterioration.  

The RTOG/EORTC toxicity scale was used for evaluation of treatment related toxic effects. 

There weren‘t any observed severe toxicities during or after the treatment. For the acute 

reactions neurological symptoms occurred due to brain edema of 4 patients; while 26 were 

stabilized or improved by the neurological status. Subacute and late affects were moderate 

headache in 12 patients, grade 2 hearing loss at 1 patient, anxiety at 3 patients. Alopecia in 

boost field was seen in all patients. 
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Overall and progression-free survival rates were calculated by the Kaplan–Meier method. The 

significance of intergroup difference was analyzed by log rank test. Median overall survival 

was 11.47 (3.2-14.3) months for all patients while progression free survival was                           

6.13   months (1.2-12.3). (Figure 1-2) Overall survival for  all the prognostic factors like age , 

KPS,  ECOG-PS, gender, tumor localization , tumor size and sight, duration of symptom ; 

only KPS value  90-100 with  11.9 months were found to be statistically significant 

(p=0.0163).  (Figure 3). Progression free survival for KPS value 90-100 was 6.73 months 

(Figure 4)  

                                  Figure 1 : Overall survival   for all patients                       

                                  

                                    Time (months) 

                                     Figure 2   : Progression free survival for all patients 

                               

                                    Time (months) 

 Age under 55, male gender , tumor diameter of 4 cm or less , left hemisphere , ECOG status 

of  0 or 1 , no shift and epilepsy have found better survival rates but not statistically 

significant values.  
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                                   Figure 3  : Overall survival according to KPS           

                            

                                   Time (months) 

                                   

                                   Figure 4  : Progression free survival according to KPS   

                               

                                     Time (months) 

                                

4.CONCLUSION 

There are several clinical trials with GBM in order to achieve better overall and progression 

free survivals. Accelerated  hyperfractionated fractionation protocols aim to give the full dose 

in a short interval for increasing cell death in rapid proliferating tumors by decreasing 

repopulation. In the RTOG phase II fractionation trial 83-02 , Curran et al treated 303 patients 
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to  48 or 54.4 Gy at 1.6 Gy twice daily concomitant with  bis-chlorethyl nitrosourea (BCNU) . 

The median survival times for the two arms were  11.7  and  10.8 months,  respectively            

( Curran et al.1992:2909). For the final report of RTOG 83-02; GBM patients had longer 

survival times were noted in the higher received hyperfractionation doses (78.6 and 81.6 Gy) 

which is found to be feasible and tolerable by Werner-Wasik et al. suggesting the role for 

further dose escalation  ( Werner-Wasik et al. 1996:1535). Median   survivals   reported  in  

the  AHRT studies are comparable to that with conventional fractionated radiotherapy trials.  

Dose escalating research study performed by Gonzalez et al., the total dose of 42±60 Gy was 

given over 9±12 days and a trend of improving survival over 48 Gy was reported (Gonzales et 

al.1994:98). In a study performed by the National Cancer Institute (NCI) , Sullivan et al. used  

iododeoxyuridine  as a radiosensitizer combined with AHRT . Median survival was 15 

months for GBM . Although median age of the patients was only 38 years and  all  KPS  

values were above 70;  results  were found to  be   encouraging (Sullivan et al 1994:583). 

High grade Astrositomas of 36 patients treated with CHART in 19 days by Bese et al               

had   cumulative   survival   rate   as   22%   at   2   years  with  tolerable  acute  toxicity          

( Bese et al.1998;197). Piroth et al. analyzed a total of 110 patients to define the role of recent 

treatment strategies and to examine the value of different prognostic factors. Conventionally 

and AHRT with topotecan or temozolamide were compared. As a result concomitant 

topotecan or the use of HRT did not show to be superior in outcome in this retrospective 

analysis while Temozolomide found to be integrated in therapy initially (Piroth et al 

2007:695).  In the study which analyzed AHRT to conventional radiotherapy with 

temozolomide ; Kaul et al. did not show any significant differences between NFRT and 

AHFRT fractionation regimens in terms of PFS or OS. The regimen found to significantly 

shorten hospitalization time in a patient collective with highly impaired life expectancy                     

( Kaul et al.2016:21).In a review of GBM, Batash et al. described patients as uncurable with 

today's treatments only extending their overall survival. The use of chemoradiation, 

immunotherapy, and radio sensitizers as an adjuvant therapy can not reduce the high rates of 

recurrence within a few months after treatment. Radiotherapy defined as the backbone of the 

treatment while new treatment modalities must be developed (Batash et al.2017:3002).               

Nieder et al. investigated   data  from 21 studies of  1414  patients for  modified fractionation 

in radiotherapy for high grade gliomas. They concluded that altered fractionation shortens   

the overall  treatment  time  for  adult  patients with no significant survival improvement 

(Nieder et al 2004:401). Dose escalation for radiotherapy is an important investigational 

option because there is still a pattern of failure by recurrence or local progression. 

In conclusion, this study indicates that the CHART treatment schedule for GBM has tolerable 

acute toxicity and survival rates comparable to conventional fractionation and other altered 

fractionation schedules. Patients already having a limited life expectancy because of an 

aggressive tumor completed the treatment in 16 days instead of 6 weeks and spend less time 

in treatment. 
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Abstract 

The data suggest that low levels of vitamin D, the main function of which is the maintenance 

of calcium homeostasis, is associated with increased infection, autoimmune and other 

diseases. The expression of the gene regions is stimulated or suppressed by binding the active 

molecule 1, 25 dihydroxycholecalciferols to it nuclear receptors. The detection of a 

significant amount of vitamin D receptor in T lymphocytes and macrophages populations 

shows that vitamin D has an important role in the immune system. In addition, the 

understanding of the immune system cells has active vitamin D metabolism supports this view. 

Reducing the worldwide prevalence of hypovitaminosis with vitamin D supplementation 

seems to be an appropriate strategy to reduce the risk of infections or autoimmune diseases. 

Keywords: Vitamin D, Innate immunity, Adaptive immunity  

 

Özet 

Ana fonksiyonu kalsiyum homeostazisinin sürdürülmesi olan Vitamin D’nin düşük düzeylerinin, artmış 

enfeksiyon, otoimmun ve diğer hastalıklarla ilişkili olduğuna dair veriler artmaktadır. Aktif molekülü 

olan 1,25 dihidroksikolekalsiferolün nükleer reseptörlerine bağlanması ile, ilgili gen bölgelerinin 

ekspresyonu uyarılır veya baskılanır. T lenfosit ve makrofaj popülasyonlarında önemli miktarda D 

vitamini reseptörünün saptanması, vitamin D’nin immun sistemde önemli bir rolü olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca immun sistem hücrelerinin aktif vitamin D metabolizmasına sahip olduğunun 

anlaşılması bu görüşü desteklemektedir. Enfeksiyonların veya otoimmün hastalıkların gelişme riskini 

düşürmek için vitamin D takviyesi ile hipovitaminozun dünya çapındaki yaygınlığının azaltılması, 

uygun bir strateji gibi gözükmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, Doğal İmmunite, Edinsel İmmunite 
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1. GİRİŞ 

1.1.D Vitamini ve Metabolitleri 

D vitaminleri hormon ve benzeri etkilere sahip bir grup steroldür. Aktif molekülü olan 1,25 

dihidroksikolekalsiferolün (1,25-diOH vit. D) hücre içindeki reseptörlerine bağlanması ile 

oluĢan 1,25-diOH vit. D-reseptör kompleksi, hedef hücre nükleusundaki ilgili gen 

bölgelerinin ekspresyonunu düzenler. En önemli etkisi kalsiyum ve fosfor metabolizması 

üzerinedir. Hayvansal kaynaklı vitamin D3 (kolekalsiferol), bitkisel kaynaklı vitamin D2 

(ergokalsiferol) ve kolesterol sentezinin bir ara ürünü olan 7-dehidrokolestrol aktif 1,25-diOH 

vit. D‘nin kaynaklarıdır. 7-dehidrokolestrol 296-310 nm dalga boyudaki güneĢ ıĢınlarının 

etkisi ile dermis ve epidermiste önce prekolekalsiferole daha sonra da vitamin D3‘e 

dönüĢtürülür. 

Normalde sınırlı güneĢ ıĢığı alan kiĢilerde diyetlerinde D vitamini desteği yapılmalıdır. 

Enlem, mevsim, yaĢlanma, güneĢ koruyucu kullanımı ve deri pigmentasyonu deride vitamin 

D üretimini etkiler. Ayrıca sadece süt ile beslenen bebekler, vejetaryenler ve yaĢlılar vitamin 

D eksikliği oluĢabilecek risk altındaki gruplardır. 

Gastrointestinal sistemden etkin Ģekilde emilen D vitamini, Ģilomikronlara bağlanarak lenfatik 

sisteme geçer ve bu yolla taĢınır. Biyolojik aktif forma bir takım metabolik değiĢikliklere 

uğrayarak dönüĢür. Biyolojik olarak inaktif D2 ve D3 vitaminleri iki ardıĢık hidroksilasyon 

reaksiyonu ile aktif D vitaminine çevrilirler. Karaciğer endoplazmik retikulumunda spesifik 

hidroksilaz (CYP2R1) enzimi ile 25. pozisyonda ilk hidroksilasyon gerçekleĢir. OluĢan 25-

hidroksikolekalsiferol (25-OH vit. D-kalsidiol) hem plazmadaki en baskın D vitamini, hem de 

D vitamininin ana depo Ģeklidir. Serumdaki konsantrasyonu yaklaĢık 10-65 ng/ml (25-162 

nmol/L) arasındadır. Fizyolojik konsantrasyonlarda biyolojik olarak inaktiftir. Böbrekte 

mitokondri iç membranında yerleĢmiĢ 25-hidroksikolekalsiferol 1-hidroksilaz (CYP27B1) 

enzimi ile 25-OH vit. D, 1. pozisyonundan hidroksillenir ve 1,25-diOH vit. D (kalsitriol) 

oluĢur. CYP27B1 enzimi böbrek dıĢındaki dokularda da eksprese edilmektedir ve 

ekspresyonu bu dokulardaki farklı fizyolojik sinyallerin kontrolü altındadır (Zehnder, vd., 

2001; Hewison, vd., 2007). 1,25-diOH vit. D‘nin serumdaki konsantrasyonu 15-60 pg/mL 

(36-144 pmol/L) arasındadır ve yarı ömrü 2-3 hafta arasındadır. DolaĢımda en fazla bulunan 

form olan 25-OH vit. D konsantrasyonu, 1,25-diOH vit. D konsantrasyonun yaklaĢık 1000 

katı kadardır. 1,25-diOH vit. D‘nin yarı ömrü ise 4-6 saat arasındadır ve fizyolojik 

konsantrasyonlarda biyolojik aktif hormondur.  Hem kalsidiol hem de kalsitriol D vitamini 

bağlayıcı proteine bağlı olarak dolaĢımda taĢınır. D vitamini bağlayan protein (DBP), 

karaciğerde sentezlenen D vitamine spesifik, yüksek afiniteli bir transport proteinidir. 

DolaĢımda DBP‘e bağlı form en çok 25-OH vit. D, sonra 1,25-diOH vit. D iken an az bağlı 

form vit. D‘dir. DBP, bağladığı D vitaminini karaciğere aktivasyon için verir, 25-OH vit. D 

sentezlenir ve ardından tekrar D vitaminine bağlanarak dolaĢıma geçer. Multifonksiyonel 
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endositik klirens reseptörü megalin, DBP-25-OH vit. D kompleksinin, endositoz yoluyla 

böbrek proksimal tübüllerine absorpsiyonuna aracılık eder. Bu iĢlem, megalin ile kolokalize 

olan membrana bağlı koreseptör cubilin tarafından kolaylaĢtırılır (Nykjaer vd., 2001). 25-OH 

vit. D‘nin sadece %0.03‘ü ve 1,25-diOH vit. D‘nin ise yaklaĢık %0,4‘ü plazmada serbest 

olarak bulunur. Aktif 1,25-diOH vit. D üretimi, böbrekler veya diğer hedef dokularda 

gerçekleĢir ve bağıĢıklık hücreleri de dahil olmak üzere çoğu dokuda eksprese edilen 

CYP27B1 enzimi ile katalizlenir (Zehnder vd., 2001). Metabolizmadaki bir diğer alternatif 

yol ise 24-hidroksilaz (CYP24A1) ile inaktif 24,25-diOH vit. D yapımıdır. Bu enzim 

hücrelerde 1,25-diOH vit. D oluĢumunu kontrol altında tutmaktadır (Carl vd., 2006:1920) 

1.2 D Vitaminin Fonksiyonu  

1,25-diOH vit. D, en güçlü D vitamini metabolitidir. Genel fonksiyonu plazma kalsiyum 

düzeyini ayarlamaktır. Bunu barsaktan kalsiyum emilimini artırıp böbrekten kalsiyum kaybını 

azaltarak ve gerektiği zaman kemik rezorpsiyonu yaparak gerçekleĢtirir. OluĢumu da plazma 

fosfat ve kalsiyum düzeyi ile sıkı Ģekilde kontrol edilir. CYP27B1 aktivitesi, düĢük plazma 

fosfat seviyesi ile doğrudan ve paratiroid hormon (PTH) salınımını tetikleyen düĢük plazma 

kalsiyumu ile dolaylı olarak yükselir. Yetersiz kalsiyum alımı plazma 1,25-diOH vit. D 

düzeylerini artırır. Sonuçta oluĢan aĢırı 1,25-diOH vit. D de, CYP27B1 enziminin aktivitesini 

düĢürür. Hipofosfatemi de 1,25-diOH vit. D3‘ün yapımı artarken hiperfosfatemide azalır.  

1,25-diOH vit. D barsaktan kalsiyum ile birlikte fosfat emilimini de uyarır. Kalsiyum 

absorbsiyonu öncelikli olarak duedonumdan gerçekleĢirken fosfat absorpsiyonu jejunum ve 

ileumdan gerçekleĢir. 1,25-diOH vit. D barsak hücresine girince sitoplazmadaki reseptörlerine 

bağlanır. OluĢan 1,25-diOH vit. D3- Vitamin D Reseptörü (VDR) kompleksi, DNA ile 

etkileĢebilmek için nükleusa girer. Nükleusta biriken bu kompleksler dimerize olurlar ve ko-

aktivatör proteinler ile beraber spesifik düzenleyici DNA dizelerine (Hormon Responsive 

Elements, HRE) bağlanırlar. Burada promotor bölgenin aktivasyonuna ve hedef gen 

bölgelerin transkripsiyonunda artıĢa neden olurlar.  HRE ilgili olan spesifik gen bölgesi 

enhancer elementleri içerisinde bulunur. Böylece bu genlerin koordineli olarak düzenlenmesi 

sağlanır. Sonuç olarak spesifik bir kalsiyum bağlayıcı proteinin sentezinin artması ile 

kalsiyum tutulumu artırılır.  

Kemikte ise yüksek konsantrasyonlarda 1,25-diOH vit. D, kemik iliğindeki monositik kök 

hücrelerin osteoklastlara diferansiyasyonunu indükleyerek kemik rezorpsiyonunu artırır. 

Osteoklast aktivitesini etkileyen sitokinler ve diğer faktörlerin üretimi için osteoblastları 

stimüle eder. Osteoblastların stimulasyonu sirkülasyondaki ALP ve osteokalsinin 

konsantrasyonlarında artıĢa neden olur. Sonuç olarak kemikten kalsiyum ve fosfat 

serbestleĢmesi uyarılır. Bu da plazma kalsiyum ve fosfatında artmaya neden olur. Kemik, 

plazma kalsiyum düzeyinin sürdürülmesinde önemli bir kaynaktır. 
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Böbrekte1,25-diOH vit. D kendi sentezini inhibe ederken metabolizmasını stimüle eder. 1,25-

diOH vit. D ayrıca paratiroid bezlerini direkt etkileyerek Paratiroid Hormon (PTH) sentez ve 

sekresyonunu inhibe eder. 

D vitamini eksikliği klinik hastalıklara yol açabilir. En belirgin tipik hastalık kemikte azalmıĢ 

mineralizasyon ile sonuçlanan çocuklarda raĢitizim, eriĢkinlerde osteomalazidir. Son yıllarda 

yapılan çalıĢmalarda kardiyovasküler hastalıklar, kanser, otoimmun hastalıklar ve 

infeksiyonlar ile de iliĢkili olabileceği söylenmektedir. Ayrıca koroner hastalık, lenfoma, üst 

sindirim sistemi kanserleri ve solunum yolu hastalığından kaynaklanan ölüm riski ile ters ve 

orta derecede iliĢkili olduğu bildirilmektedir (Chowdhury vd., 2014). 

2. Vitaminin D Reseptörü (VDR) 

Bir steroid hormon olan D vitamini normal hücrelerde olduğu gibi malign hücrelerde de 

hücresel proliferasyon ve diferansiasyonu sağlayarak kalsiyum homeostazisinin 

sürdürülmesini sağlar. VDR, 1,25-diOH vit. D ve diğer D vitamini analoglarının çeĢitli 

biyolojik etkilerine aracılık eder (Saccone vd., 2015). D vitamini, reseptörü ile bağlanınca 

oluĢan konformasyonel değiĢiklik, Retinoid X reseptörü (RXR) ile kompleks haline gelmesine 

yol açar. OluĢan bu kompleks bir transkripsiyon faktörü olarak iĢlev görür (Haussler vd., 

2013) ve ilgili genlerin promotor, enhancer veya supresörleri içinde bulunan pozitif (VDRE) 

veya negatif (nVDRE) D vitamini cevap elementlerine bağlanarak çok sayıda hedef geni 

transaktive eder veya bastırır (Meyer vd., 2014).  

Ġmmunite, hücre proliferasyonu ve diferansiyasyonunda (Samuel ve Sitrin, 2008), fosfat 

emiliminde ve kalsiyum homeostazında (DeLuca, 2004) D vitamininin farklı rolleri büyük 

olasılıkla türler arasındaki VDR çeĢitliliğinden kaynaklanmaktadır (Hochberg ve Templeton, 

2010).  Bu kapasitesi sayesinde VDR‘ler, organ geliĢimi, hücre döngüsü kontrolü, kemik 

metabolizmasındaki kalsiyum ve fosfat homeostazı gibi çeĢitli biyolojik fonksiyonlarla ilgili 

genlerin ekspresyonunu düzenler (Haussler vd. 2013). Ayrıca doğal ve edinsel bağıĢıklık 

sisteminde de rol oynayan VDR‘ler bir dizi hastalıkta da etkili olmaktadır. BulaĢıcı 

hastalıklar, kanser ve otoimmün hastalıklar (sistemik lupus eritematosus, Crohn hastalığı, tip I 

diabetes mellitus, multipl skleroz ve romatoid artrit gibi) D vitamini ve dolayısı ile VDR ile 

bağlantılıdır (Holick vd., 2004). VDR ile iliĢkisi en çok olan bulaĢıcı hastalıklar HIV, 

tüberküloz ve lepradır (White, 2008).  11.031 varsayımsal VDR hedef geninin gen ontoloji 

analizi, bu hedef genlerin metabolizma (%43), hücre ve doku morfolojisi (%19), hücre 

junction ve adezyonu (%10), diferansiasyon ve geliĢim (%10), anjiogenezis (%9) ve 

epitelialden mezenĢimale geçiĢ (%5) gibi bir dizi farklı fonksiyonda yer aldığını ortaya 

koymuĢtur (Ding vd. 2013). VDR'nin bu kadar çok sayıda hastalıkta ve fizyolojik rollerde yer 

alması, hastalıkların altta yatan mekanizmalarının incelenmesi ve muhtemel önlemleri için 

güçlü bir odak noktası olmasını sağlamaktadır (Andress, 2006; Wang et al, 2008).  

VDR'nın düzenlenmesi çevre, genetik ve epigenetik mekanizmalarla Ģekillendirilen çok yönlü 

bir sistemdir. Diyet, güneĢ maruziyeti, yaĢ, kirlilik ve enfeksiyon olmak üzere çeĢitli çevresel 
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faktörler VDR‘nin regülasyonunda rol alır. Bu faktörlerin VDR regülasyonu üzerine etkilerini 

D vitamini düzeylerini değiĢtirerek yaparlar.  

Aktif D vitamini VDR'ne bağlı olduğunda, VDRE vasıtasıyla kendi enhancerları üzerinden 

VDR ekspresyonunu düzenler, böylece D vitamini, VDR'yi otoregule eder (Zella vd., 2007, 

2010). VDR gen düzeyindeki regülasyon mekanizmaları kesin olarak henüz bilinmemekle 

birlikte, bu tür düzenleme sıklıkla histon modifikasyonu, korepresör ve koaktivatörler ile 

birlikte DNA metilasyonu veya demetilasyonu yoluyla da nükleer kromatin yapısı 

değiĢtirilerek de elde edilebilir (Fetahu vd., 2014). VDR proteininin ligandı vasıtasıyla 

stabilize edilmesi, yarı ömrünü uzatarak, çevresel olarak edinilen D vitamininin VDR 

düzeylerini modüle edebilebileceği bir diğer mekanizmadır (Wiese vd., 1992; Saccone vd., 

2015).  

DolaĢımdaki 25(OH) D‘nin bir dizi genetik belirleyicisinin yanı sıra, D vitamini durumu, 

UVB, diyetle alımı, yaĢ, enfeksiyon ve havadaki partiküller ve sigara dumanı kirliliği gibi 

çevresel faktörlerden etkilenmektedir. UVB ile bir kolesterol ara ürününden gerekli D 

vitamininin %90 ile %100'ünü üretilir (Holick vd, 2004). Daha koyu cilt tiplerinin yüksek 

melanin içeriği UVB'yi bloke eder, daha az D vitamini üretir ve daha düĢük melanin içeren 

açık renkli ciltler daha fazla UVB penetrasyonu sağlar ve daha fazla D vitamini üretir. 394 

çalıĢmanın incelendiği bir metaanalizde, D vitamini seviyelerine enlemin genel bir etkisi 

olmadığını söylemektedir. Ancak yapılan ayrı analizlerde Kafkasyalılarda D vitamini 

seviyelerinin enlem ile azaldığı ifade edilmiĢtir (Hagenau et al., 2009).  

VDR'nin promotor ve enhencer bölgelerinin sekansının genetiği, gen regülasyonunda önemli 

bir rol oynamaktadır. ÇeĢitli dokularda dört farklı VDR promotörleri tarafından üretilen 

splicing varyantlarının çokluğu da bu genin regülasyonunun gerekli karmaĢıklığını 

göstermektedir. Literatürlerde ve veritabanlarında bulunan dokuya ve hastalığa özgü VDR 

protein ekspresyon profilleri, VDR'nin kompleks genetik düzenlenmesine ıĢık tutmaktadır 

(Saccone vd., 2015).  

VDR geninin 5'-promoter bölgesindeki polimorfizmlerde mRNA‘nın ifadesinde ve 

seviyelerinde farklılıklar olabilirken, 3 'untranslated bölge sekansı varyasyonlarında mRNA 

stabilitesi ve protein translasyon verimliliği etkilenecektir. DNA'nın eksonik dizilerinde 

protein yapısını değiĢtirmeyen ve restriksiyon enzimlerinin DNA'yı kesmesi için alanlar 

oluĢturan sinonim polimorfizmler vardır. Bu polimorfizmlere Restriction Fragment Length 

Polymorphisms (RFLPs) denir. VDR geninde birkaç RFLP‘leri (Tru9I, TaqI, BsmI, EcoRV 

ve ApaI) tanımlanmıĢtır. Tüm bu RFLP'ler VDR geninin fonksiyonel lokusu olan ekson 8 ile 

9 arasında bulunurlar (Naito, vd., 2007). FokI polimorfizmi ise ekson 2‘de baĢlangıç kodonu 

(ATG) içerisinde olması nedeniyle farklı büyüklükteki bir proteine yol açan alternatif bir 

baĢlangıç kodonu kullanılmasına neden olur. ġimdiye kadar yapılan deneylerin çoğunda, 

proteinin kısa formunun (424 aa) uzun formdan (427 aa) daha aktif transaktivasyon 

kapasitesine sahip olduğu gösterilmiĢtir. Ancak bu özelliğin gene ve hücre tipine özgü bir 

özellik olabileceği belirtilmektedir (Uitterlinden vd., 2004). 
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Artan çalıĢmalarla birlikte literatürlerde VDR geninin polimorfizmlerin sayısı ve konumu 

üzerine çeĢitli raporlar mevcuttur. Bu polimorfizmlerin fonksiyonel etkileri belirsizliğini 

korumaktadır. Son zamanlarda farklı ırk grupları arasında da polimorfizm farklılıkları olduğu 

tanımlanmıĢtır. Genom boyu iliĢkilendirme çalıĢmalarında (GWAS; genome-wide association 

studies), kolesterol sentezi, hidroksilasyon ve D vitamini transportu ile ilgili genlerde veya 

yakınlarındaki polimorfizmlerin dolaĢımdaki 25-OH vit. D seviyelerini önemli oranda 

etkilediği bildirilmiĢtir. Ancak VDR genindeki RFLP polimorfizmlerden hiçbirinin 25-OH 

vit. D seviyeleri ile direkt iliĢkili olmadığı da belirtilmektedir (Wang vd., 2010; Ahn vd., 

2010).  

VDR genindeki bağlantı dengesizliği (LD: Linkage disequilibrium) analizlerinde çok az 

sayıda polimorfizm kullandığından LD ve haplotipler hakkında bilgiler sınırlıdır. Bununla 

birlikte ilk çalıĢmalarda BsmI, ApaI, EcoRV ve TaqI RFLP'ler için gözlenmiĢtir.  Sonraki 

yıllarda BsmI, ApaI, ve TaqI polimorfizmlerinden oluĢan haplotipler tanımlanmıĢtır  

(Morrison vd., 1992, 1994). 

Promotor veya enhancer bölgelerdeki hipermetilasyonda genellikle gen ekspresyonu durur 

(Chen ve Riggs, 2011) ve sadece kanserde değil aynı zamanda infeksiyöz hastalıkta da VDR 

düzenlemesinde rol oynar. HIV virüsünün enfekte ettiği sağlıklı T hücrelerinin VDR geninin 

ATG start kodonunun upstream hipermetilasyonunu indüklediği gösterilmiĢtir.  Yapılan 

deneysel çalıĢmalar metilasyon ile VDR düzenlemesinin dokuya özgü olduğunu 

göstermektedir (Chandel vd., 2013). Spesifik histon modifikasyonlarının VDR'nin 

transkripsiyonel regülasyonu üzerindeki etkilerinin, özellikle dokulara ve geliĢim aĢamaları 

ile iliĢkili dinamiklere bağlı olduğu ve bu nedenle belirsiz olduğu düĢünülmektedir. Histone 4 

kuyruklarının asetilasyonu gibi histon değiĢiklikleri de VDR promotorunda (Zella vd., 2010) 

meydana gelir ve böylece kromatin yapısını ve Transkripsiyon Faktörü BS'nin mevcudiyetini 

modüle eder. 

VDR mRNA, 3 'UTR'de bulunan miRNA tanıma elemanlarına (MRE) sahiptir (Mohri vd., 

2009). Yüksek miRNA125b seviyelerinin VDR mRNA düzeylerini transkripsiyonel olarak 

düzenlediği bilinmektedir ve bu durum VDR protein düzeylerini olumsuz yönde etkiler 

(Mohri vd., 2009). 

3. İmmun Sistem ve D Vitamini  

T lenfosit ve makrofaj popülasyonlarında önemli konsantrasyonlarda VDR‘lerinin keĢfi ile D 

vitamininin immun sistemde de rolü olabileceği fikri oluĢmuĢtur (Deluca ve Cantorna, 2001). 

VDR tüm immun hücrelerde eksprese edilmektedir ve ayrıca bu hücrelerin bazıları biyoaktif 

metabolitleri sentezleyebilme veya bunlara cevap verebilme yeteneğine de sahiptir (Baeke 

vd., 2010). Ġmmun sistem hücreleri sadece aktif D vitamini için bir hedef değildir, aynı 

zamanda bu hormonu lokal bir tarzda harekete geçirerek bağıĢıklık sistemi içinde bu 

hormonun otokrin veya parakrin etkisinin oluĢmasında da görev alırlar. Bu sistemin optimal 

iĢleyiĢi kritik olarak yeterli D vitamini seviyesine bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, yetersiz D 
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vitamini düzeylerinin artmıĢ enfeksiyon oranları ve otoimmünite gibi immün anomalilere 

bağlayan verilerin büyük ölçüde artması olağan gözükmektedir. 

Nükleer VDR‘ü ve D vitaminini metabolize edici enzimlerin, makrofajlar, dendritik hücreler, 

aktive B ve T lenfositler gibi doğal ve edinsel immun sisteminin hemen hemen tüm 

hücrelerinde yaygın ekspresyonu, D vitamininin önemli bir immünomodülatör role sahip 

olduğunu düĢündürmektedir (Vanherwegen vd., 2017). D vitamini eksikliğinin, tüberküloz 

gibi çeĢitli enfeksiyöz hastalıklara eĢlik ettiği ve 1,25-OH vit. D‘nin monositlerin 

mikobakterileri öldürmesini kolaylaĢtırdığı uzun süredir bilinmektedir. Altta yatan 

mekanizma ise, monositlerdeki Toll-Like Reseptörlerinin (TLR), mikobakterilerin 

lipopeptidleri ile aktive edilmesi ile CYP27Bl enziminin ekspresyonunun gerçekleĢtiği ve bu 

enzim ile dolaĢımdaki 25-OH vit. D'den 1,25-OH vit. D ürettiği ve ardından intrasellüler 

Mikobakterium tuberkülozisi (M. tb) öldürmeyi arttıran bir antimikrobiyal peptid olan 

cathelicidinin (CAMP) üretimini indüklediğinin tespiti ile anlaĢılmıĢtır. Yetersiz D vitamini 

düzeyleri ise bu süreçte baĢarısızlığa neden olacaktır. Diğer granülomatöz hastalıklarda da 

(örneğin sarkoidoz) granülomlarının, 1α-hidroksilaz enzimini içerdiği saptanmıĢtır (Kallas 

vd., 2010). Antibakteriyel proteinler örneğin CAMP ve β-defensin 2 (DEFP4), intrasellüler 

bakterilerin D vitamini aracılı öldürülmesinde önemli bir rol oynarlar (Liu vd., 2006). 

Antibakteriyel proteinlerin ekspresyonu üzerindeki etkilerle birlikte, TLR‘nün aktivasyonu 

sonrası VDR ve CYP27B1'in ekspresyonunu arttığı (Shin vd., 2010) gösterilmiĢtir. Bu da 

normal insan doğal immunitesinde 25-OH D vitamini metabolizmasınının etkisine önemli bir 

ıĢık tutmaktadır. 1,25-OH D vitamini sentezi baĢka bir antibakteriyel protein olan HAMP‘ın 

(hepcidin antibacterial protein) ekspresyonunu da regüle eder (Bacchetta vd., 2014). CAMP 

ve DEFB4'ün aksine, HAMP'ın doğrudan mikrobiyosidal özellikleri daha zayıf 

görünmektedir. HAMP‘ın baĢlıca fonksiyonu hücre içi Fe‘in hücre dıĢına taĢınmasını 

sağlayan hücre membran proteini ferroportinin supresyonudur (Ganz, 2011). Bakteriler gibi 

patojenler, büyümelerini sürdürebilmek için demir kullanır, dolaĢımdaki demir 

konsantrasyonlarının kısıtlanması, konağın sistemik enfeksiyona karĢı önemli bir savunma 

mekanizmasıdır. Bununla birlikte, hücre içi immün sistemden kaçmaya çalıĢan Salmonella 

typhimurium, M. tb ve Chlamydia psittaci gibi hücre içi patojenler için, hücre içinde demir 

birikmesi, patojenlerin büyümesini destekleyebilir. Doğal immün sistem ve viral uyarılar 

HAMP ekspresyonunu uyarmaktadır (Armitage vd., 2011). Bunun aksine 25-OH vit. D ve 

1,25-OH vit. D'nin monositlerde ve hepatositlerde HAMP transkripsiyonunu baskıladığı ve 

ferroportinin membran ekspresyonunu artırarak ferritinin (hücre içi demir depo proteini) 

ekspresyonunu azalmasına yol açtığı gösterildi (Bacchetta et al., 2014). HAMP-ferroportin 

siklusunun düzenlenmesi, antibakteriyel proteinler üzerindeki etkilere ek olarak, D vitamini 

aracılı doğal bağıĢıklık fonksiyonunun bir diğer önemli yönüdür. 1,25-OH vit. D 

makrofajların diferansiyasyonu ve aktivasyonu gibi farklı rollere sahiptir. Makrofajlarda 

inflamatuvar sinyallere (örneğin IFN-γ ve TLR) cevap olarak eksprese edilen CYP27B1 

enzimi böbrekte olduğu gibi paratiroid hormon ile regüle olmamaktadır. Bu hücrelerde 

sentezlenen alternatif splicing ürünü CYP24A1 enzimi katalitik olarak fonksiyonel değildir. 
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Bu da makrofajlarda immun modulasyon için gerekli yüksek konsantrasyonlarda aktif D 

vitamini sentezine olanak sağlar (Ren vd., 2005). Bu yolla elde edilen 1,25-OH vit. D 

otofajiyi, fagozomal maturasyonu ve CAMP ve DEFB4 gibi antimikrobiyal peptidlerin 

üretimini indükler. CAMP‘ın gen transkripsiyonu direkt olarak 1,25-OH vit. D ile regüle 

olurken DEFB4'ün gen transkripsiyonu 1,25-OH vit. D ve IL-1β yolağı tarafından regüle olur 

(Verway vd., 2013). 1,25-OH vit. D, makrofajlarda CD80 ve CD86 gibi kostimulatör 

moleküllerin yüzey ekspresyonunu ve ayrıca proinflamatuar sitokin olan IL-12'nin üretimini 

azaltabilir ve böylece makrofajın T-hücrelerini uyarma kapasitesini azaltabilir. 

Dendritik hücreler, immünojenite ve immun tolerans arasındaki hassas dengenin önemli 

düzenleyicileridir (Steinman, 2003). Monositler gibi, dentritik hücreler de (DC) VDR ve 

CYP27Bl eksprese eder ve aktif bir D vitamini sistemi içerirler (Hewison et al., 2003). 

Bununla birlikte, monosit/makrofajların aksine, DC'lerde D vitamininin asıl iĢlevi, hücre 

maturasyonunun regülasyonu ve T hücrelerine antijen sunma yeteneği olarak görünmektedir. 

1.25-OH vit. D, dendritik hücrelerin farklılaĢma ve olgunlaĢma sürecini modüle edebilir, bu 

da değiĢmiĢ bir morfoloji, fenotip ve semimatür veya tolerojenik DC oluĢumuna neden olur 

(Ferreira vd., 2012) DC'lerin matür APC'ye diferansiyasyonu, CYP27B1'in ekspresyonda 

artma ile birlikte, paradoks olarak VDR'nin karĢılıklı azalması ile iliĢkilidir (Hewison vd., 

2003). Bu nedenle, DC'ler, VDR eksprese eden olgunlaĢmamıĢ DC'ler ile düĢük VDR 

eksprese eden matür DC'ler tarafından üretilen 1.25-OH vit. D'ye cevap verdikleri bir parakrin 

D vitamini sistemi kullanmaktadırlar. Böyle bir mekanizma, normal adaptif immün yanıtın bir 

parçası olan bazı DC‘lerin maturasyonu ve T hücresi aktivasyonunun artırılmasını sağladığı 

için, biyolojik açıdan avantajlı olabilir. Ġnflamatuvar komplikasyonlara yol açabilecek bu 

durum cevabın fazla detaylandırılmasını önler. Dendritik hücrelerin tolerojenik fenotipi, 

antijen sunan moleküllerin (örn., MHC-II,) ve kostimülatör moleküllerin (örneğin CD40 

CD80, CD86) ekspresyonunda azalma ile karakterizedirler. Ayrıca tolerojenik DC'lerde 

proinflamatuvar sitokinlerin (örn., IL-12, IL-23) salgılanması kuvvetle azaltılırken, IL-10 ve 

TNF-α üretimi artmıĢtır (Ferreira vd., 2012; Kleijwegt vd., 2010). Ayrıca, 1.25-OH vit. D ile 

birkaç T-hücresi inhibitör molekülünün yüzey ekspresyonu (örn., immünoglobin benzeri 

transkript ve programlanmıĢ ölüm-1 ligandı) artırılır. Bu yolla tolerojenik DC‘ler T-hücresi 

davranıĢını etkileyebilir, cevapsızlığı indükler ve Th1- ve Th17 aracılı inflamatuar yanıtlardan 

Th2 ve regülatör T hücreleri oluĢumuna izin verir. Böylece tolerojenik yanıt oluĢur (Penna ve 

Adorini 2000; Ferreira vd., 2012). 

D vitamininin adaptif immünite üzerindeki etkileri bugüne kadar T hücre proliferasyonu ve 

fenotipini modüle edebilme özelliği üzerine odaklanmıĢtır. Bununla birlikte, ilk çalıĢmalar 

1.25-OH vit. D 'nin mitojenik uyarımı takiben immünoglobülin (Ig) salgılayan B hücrelerinin 

geliĢimini baskılayabileceğini bildirmiĢtir (Shiozawa vd., 1985; Iho vd., 1986). Ġlk deneyler 

bunun için en muhtemel mekanizmanın Th hücrelerinin inhibisyonu yoluyla dolaylı bir etki 

olduğunu ileri sürmüĢtür (Lemire vd., 1985), 
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B hücreleri, aktive olduktan sonra VDR ve CYP27B1'in ekspresyonunu artırabilir ve B 

hücresine 1,25-diOH vit. D'nin doğrudan etkisini gösterir. Ayrıca VDR ekspresyonu 1,25-

diOH vit. D varlığında daha da artar. 1,25-diOH vit. D böbrekte CYP27B1 enzimi üzerine 

direkt negatif feedback etki yaparken B hücrelerinde direkt etki yapmaz. Daha yeni 

çalıĢmalarda 1.25D'nin doğrudan etkileri yoluyla plazma hücreleri ve hafıza B hücrelerinin 

belirgin farklılaĢmasını bastırabildiğini gösterilmiĢtir, (Chen vd., 2007). Ġlginç bir Ģekilde, 

1,25-diOH vit. D aynı zamanda naif B hücreleri tarafından IL-10 üretimini indükleyebilir ve 

matür B hücreleri üzerinde CCR10'un üretimini artırabilir (Heine vd., 2008). Bu da 1,25-

diOH vit. D'nin bu hücreler üzerindeki etkilerinin imünoglobülin üretme kapasitesi ile sınırlı 

olmadığını düĢündürmektedir. Özellikle, 1.25-OH vit. D proliferasyon ve immünoglobülin 

üretimini bastırır ve B hücresi öncüllerinin plazma hücrelerine diferansiyasyonunu geciktirir 

(Chen vd., 2007). IL-10 esas olarak naif B hücreleri tarafından üretilmesine rağmen, 1,25-

diOH vit. D, otoreaktif T hücrelerinin tolere edilmesine yardımcı olduğu bilinen Breg 

oluĢumunu da belirleyebilir (Vanherwegen vd., 2017). Buna ek olarak, T hücresi çoğalmasını, 

özellikle de IFN-γ ve IL-2 üretebilen ve makrofajları aktive edebilen Th-1 hücrelerini engeller 

(Lemire vd., 1995).  

1,25-diOH vit. D, T hücre davranıĢını, APC fenotipi ve fonksiyonu üzerindeki etkileri yoluyla 

dolaylı bir Ģekilde modüle edebilmektedir. Bununla birlikte, aktif T hücrelerinde VDR'nin 

varlığı ayrıca T hücresinin 1,25-diOH vit. D'nin doğrudan bir hedefi olduğunu gösterir 

(Vanherwegen vd., 2017). CD4
+
 T hücreleri çeĢitli aktivasyon sinyallerine maruz kaldığında 

VDR ve D vitamini metabolize eden enzimlerin gen ekspresyonu artar. Th1 lenfositlerin 

majör sitokinleri olan IFN-γ ve IL-2‘nin transkripsiyonu, 1,25-diOH vit. D tarafından 

engellenmekte, D vitamini sinyalizasyon yokluğunda, T hücrelerinde Th1 fenotipi yönüne 

kayma olmaktadır (Cantorna vd., 2004). Dolayısıyla, 1,25-diOH vit. D, sırasıyla CD4
+
 Th1, 

Th9 ve Th17 hücreleri tarafından sırası ile IFN-γ, IL-9 ve IL-17 inflamatuvar sitokinlerinin 

üretimini azaltabilmektedir, böylece T hücresi fenotipi ve fonksiyonu modifiye edilebilir 

(Staeva-Vieira ve Freedman, 2002; Palmer vd., 2011).  

1,25-diOH vit. D'nin T hücreleri üzerindeki antiproliferatif etkileri hala tartıĢılmaktadır 

(Staeva-Vieira ve Freedman, 2002; Jeffery vd., 2009; Baeke vd., 2011). Yine de 1,25-diOH 

vit. D, bir APC'nin yokluğunda IL-10 üreten supresör T hücrelerinin (Treg) oluĢumunu 

uyarabilir (Jeffery vd., 2009). Sonraki çalıĢmalar CTLA4 pozitif Treg oluĢturmak için 1,25-

diOH vit. D'nin T hücreleri üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtilmiĢtir (Jeffery vd., 2009). 

Ayrıca 25OH vit. D, Treg neslini DC‗ler üzerindeki CYP27B1/VDR ekspresyonu yapan 

intakrin/parakrin etkileri sayesinde artırdığı gösterilmiĢtir. Bu durumda vitamin D bağlayan 

(DBP) proteinin önemi ortaya çıkmıĢtır. Çünkü 25OH vit. D‘nin aktif formu DBP‘e bağlı 

olmayan serbest formudur (Jeffery vd., 2012). VDR'nin en yüksek ekspresyon seviyeleri 

CD8
+
 sitotoksik T hücrelerinde bulunmuĢtur. Bu da 1,25-diOH vit. D'nin bu hücrelerde 

doğrudan etkili olabileceğini düĢündürmektedir (Veldman vd., 2000). Yapılan çalıĢmalarda D 

vitamini ile CD8
+
 T hücrelerin bir varyantı CD8αα hücreleri arasında da bir bağlantı olduğu 
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görülmüĢ. CD8αα hücreleri sitotoksik değildir ve gastrointestinal sistem inflamasyonunda 

supresyon yapmada görev alabilir. D vitaminleri T hücrelerinin diğer dokulara göçüne etkili 

olabilir. 1,25-diOH vit. D deride kemokin reseptör 10‘un (CCR10) ekspresyonunu uyarır ve 

bu kemokin keratinositlerden sekrete edilen kemokin CCL27 tarafından tanınır 

(Sigmundsdottir vd., 2007). 

4.  SONUÇ 

Günümüzde vitamin D‘nin kalsiyum ve kemik homeostazisini sürdürmenin dıĢında immun 

sistemimizin iĢleyiĢinde de önemli bir rol oynadığı iyi bilinmektedir. VDR, tüm bağıĢıklık 

hücrelerinde eksprese edilmektedir ve bu hücrelerin birçoğu, aynı zamanda, D vitamininin 

otokrin ve parakrin etkilerine yo açan, biyoaktif metabolitleri sentezleme ve aynı zamanda 

bunlara yanıt verme kapasitesine sahiptir. D vitamini eksikliğinin bakteriyel ve viral 

enfeksiyonlara ve genetik olarak duyarlı bireylerde otoimmüniteye ve kronik hastaalıklara 

yatkınlığı arttırdığı görülmektedir. Dünya çapında artan D vitamini eksikliği öncelikli olarak 

diyet ve çevresel faktörlere bağlanmasına rağmen pekçok patoloji ile iliĢkilendirilen bu 

durumun bir neden mi yoksa bir sonuç mu olduğu veya sadece bir iliĢki mi olduğu henüz net 

olarak belli değildir. 
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A METHOD PROPOSAL IN MIDWIFERY HISTORY EDUCATION 

EBELĠK TARĠHĠ EĞĠTĠMĠNDE BĠR YÖNTEM ÖNERĠSĠ 

Rahime AYDIN ER
1
, Aslıhan AKPINAR

2
 

ABSTRACT  

The sensitiveness to the culture of the society where they live and adopt these culture-based 

approaches included in midwifery undergraduate education competencies. Objective: The 

purpose of this paper is to introduce an educational method that aims to achieve this 

competence in midwifery undergraduate education. Teaching method: Four sessions of the 

“Midwifery History” lesson is reserved into this method. In the first session, the students are 

asked to interview their family members and collect information about their birth stories, the 

traditional practices related pregnancy, birth and newborn in their region. In the second and 

third sessions, students present the information they collected. After each presentation, the 

possible reasons, benefits and harms of these practices are discussed. The similarities and 

differences, possible reasons, benefits, risks and harms of all the practices are evaluated and 

feedbacks are collected in the last session. Results: In feedbacks the students reported that 

learning with their active participation was more instructive than didactic methods. The 

learning objectives that can be reached by this method, which we offer to midwifery 

educators, are listed as follows: to make the students aware of local traditional practices, 

discuss inter-regional similarities and common values, reveal the potential benefits, harms 

and risks of practices to pregnant and newborn. This method, which has been matured for 

four years, should be evaluated in a larger group of students. 

Key words: Midwifery history education, Traditional practices, Culturel competency  

 

ÖZET 

Ebelik lisans eğitiminde yer alan yeterlikler arasında ebenin içinde yaşadığı toplumun 

kültürüne duyarlı olması ve bu kültüre dayalı yaklaşımlar benimsemesi yer almaktadır. 

Amaç: Bu bildirinin amacı ebelik lisans eğitiminde bu yeterliğe ulaştırmayı hedefleyen bir 

eğitim yöntemini tanıtmak ve tartışmaktır. Eğitim yöntemi: “Ebelik Tarihi ve Felsefesi” 

seçmeli dersinin dört oturumu bu eğitim yöntemine ayrılır. İlk oturumda öğrencilerden aile 

büyükleri ile sözlü görüşme yaparak kendi doğum öykülerine, bulundukları bölgede gebelik ve 

doğum ile yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalara ve bu uygulamaların neden 

yapıldığına ilişkin bilgi toplamaları istenir. İkinci ve üçüncü oturumda öğrenciler topladıkları 

bilgilere ilişkin sunumlarını yaparlar. Her sunumun ardından uygulamaların olası nedenleri, 

yarar ve zararları tartışılır. Son oturumda sunulan tüm uygulamaların benzerlik ve 

farklılıkları, olası nedenleri, olası yararları, riskleri ve zararları topluca değerlendirilir ve 

geri bildirimler alınır. Sonuç: Geribildirimlerde öğrencilerin didaktik bir yaklaşımdan 

uzaklaşarak kendi aktif katılımlarıyla öğrenmenin daha öğretici olduğunu bildirdikleri ve 

ebelik eğiticilerine önerdiğimiz bu yöntem ile ulaşılabilecek öğrenme hedefleri şöyle 

sıralanabilir: Türkiye’nin pek çok bölgesinden gelen öğrencilerin; kendi çevrelerindeki 

geleneksel uygulamaları fark etmelerini sağlamak, bölgelerarası benzerlikleri ve koruduğu 

                                                           
1
 Sorumlu Yazar: Rahime Aydın Er, Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, raay@kocaeli.edu.tr 

2
Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, aslyakcay@yahoo.com 

 

mailto:raay@kocaeli.edu.tr
mailto:aslyakcay@yahoo.com


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
141 

 

ortak değerleri tartışmak, uygulamaların gebe ve yenidoğana olası yarar, zarar ve risklerini 

açığa çıkartmak. Dört yıl uygulanarak olgunlaştırılan bu yöntemin daha fazla sayıda öğrenci 

grubunda uygulanabilirliği değerlendirilmelidir. 

 

Anahtar kelimeler: Ebelik tarihi eğitimi, Geleneksel uygulamalar, Kültürel yeterlik 

 

1. GIRIŞ 

Meslek tarihi bilgisi; bir mesleğin doğuĢ nedeni olan insan ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, 

mesleğin içinde bulunulan toplumun kültürüyle ve değerleriyle örtüĢmesi, diğer mesleklerle 

bağların kurulması, meslek için gereken bilgi ve becerinin tariflenmesi, mesleği daha ileriye 

taĢıyabilecek geçmiĢ baĢarısızlıklarından ders çıkartılması için gereklidir. Bu nedenle mesleki 

bilgi ve becerinin elde edilmesi esnasında meslek tarihi eğitimi önemli bir gerekliliktir (Ersoy, 

2018).  

Uluslararası Ebeler Birliği (ICM), 2010 yılında bebek, çocuk ve aileye kaliteli ve kanıta 

dayalı sağlık hizmeti sunacak ebeleri güçlendirmek amacıyla Ebelik Eğitimi için Global 

Standartlarını geliĢtirmiĢtir. Bu standartlar temel olarak 2002 yılında geliĢtirilen ve 2010 ve 

2013 yılında güncellenen ICM‘in Temel Ebelik Uygulaması için belirlediği temel 

yetkinliklere dayandırılmıĢtır (Fullerton vd., 2013: 1130). ICM, bu doğrultuda hazırladığı 

ebelik eğitim modelinde ebelik tarihi eğitimine de yer vermiĢtir (ICM, 2012). Ebelik tarihi 

eğitiminin, eleĢtirel düĢünmeyi geliĢtirerek öğrencilerin ebeliğin nasıl geliĢtiğini daha iyi 

anlamalarına, geçmiĢin Ģimdiyi nasıl Ģekillendirdiğini görmesine olanak sağlayarak mesleki 

kimlik duygusu kazanmasına fırsat sağlaması nedeniyle eğitim müfredatında yer alması 

gerektiği ileri sürülmektedir (Ersoy, 2018).  

Türkiye‘de de 2002 yılından itibaren ebelik lisans eğitiminin mesleğin asgari gerekliliklerine 

odaklanmasının yanı sıra ülkenin / bölgenin kültürel özellikleri, ihtiyaçları ve ebelerden 

beklentilerini de içerecek Ģekilde güncellenmesine yönelik çalıĢmalar devam etmektedir. 

Ebelik lisans diplomasına sahip olabilmek için; en az 100 doğum öncesi muayeneyi de 

içerecek Ģekilde gebe kadına danıĢmanlık yapma, en az 40 gebe kadının gebelik takibini ve 

bakımını yapma, en az 40 doğumu kendisinin yapması, makat doğuma aktif olarak katılma, 

epizyotomi uygulama, gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 

kadını izleme gibi teknik becerilere yoğunlaĢan kriterleri tamamlaması koĢulu getirilmiĢtir. 

Ebelikte lisans eğitiminde kazandırılacak yeterlikler arasında ebenin gebelik öncesi, gebelik, 

doğum ve doğum sonrası dönemdeki kadını ve yenidoğanı değerlendirmesinde içinde 

yaĢadığı toplumun kültürüne duyarlı ve bu kültüre dayalı yaklaĢımlar benimsemesi 

hedeflenmiĢtir (Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı, 2014). Ġnançlar ve halk kültürü 

bakımından zengin bir mirasa sahip olan Türkiye‘de; geleneksel uygulamalar evlilik, 

hamilelik, doğum ve ölüm gibi önemli yaĢam süreçlerinde hala canlılıklarını sürdürmektedir 

(Bilgen Sivri ve KarataĢ, 2015: 42-45; Hacıhasanoğlu AĢılar ve Bekar, 2018: 6-8). Bu 

geleneksel uygulamalardan doğum ve dolayısıyla gebelikle bağlantılı olanlar ebelik mesleği 
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açısından ayrı bir önem taĢımaktadır. Çünkü geleneksel uygulamalar öncelikle gebe ve 

yenidoğanın sağlığını etkileyebilir. Ġkinci olarak ebenin gebenin/annenin ve yakınlarının 

gebelik ve doğum sürecine iliĢkin değerlerinin farkında olması uygun bir profesyonel iliĢki 

kurması için gereklidir. Dolayısıyla ebelik eğiticileri, ebenin bulunduğu kültüre duyarlı ve 

kültüre dayalı uygulamaların farkında olmasını sağlayacak eğitim yöntemleri geliĢtirmelidir.  

Ebelerin kültürel yeterlik geliĢtirmesi konusunda bir fikir birliği olsa da buna iliĢkin 

hünerlerin nasıl öğretileceği ve kazandırılacağının henüz açıkça tanımlanamadığı 

belirtilmektedir (Foster and Lasser, 2015: 155-156). Bu bildirinin amacı ebelik lisans 

eğitiminde bu yeterliğe Ebelik Tarihi dersi bağlamında ulaĢılabileceğini önermek, bu yeterliğe 

ulaĢtırmayı hedefleyen bir eğitim yöntemini tanıtmak ve tartıĢmaktır.  

 

2. EĞİTİM YÖNTEMİ  

Eğitim yönteminin uygulandığı ebelik lisans programında Ebelik Tarihi ve Felsefesi adlı 

seçmeli bir ders yürütülmektedir. Ders, 2. Sınıf güz döneminde, haftada 2 saat olmak üzere 14 

hafta olarak iĢlenmektedir. Ġki öğretim üyesi tarafından yürütülen dersin ilk 7 haftasında 

ebelik tarihine iliĢkin konular, ardından gelen haftalarda ebelik felsefesine iliĢkin konulara yer 

verilmektedir. Derste, ebelik mesleğinin geliĢim sürecini tıp tarihi içindeki yeri ile kavramak, 

ebeliğin geçmiĢi hakkında bilgi vererek geleceğe iliĢkin öngörü kazandırmak, bireyin özel ve 

mesleki yaĢamında karĢılaĢtığı kavramları el alarak eleĢtirel bakıĢ açısı geliĢtirebilmek ve 

ebelik mesleğinin felsefesini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin ―Ebelik Tarihi‖ kısmının 

öğrenim hedefleri; öğrencinin, tıp tarihi içinde hastanın tedavisini ve bakımını açıklaması, 

eski uygarlıklarda ve Osmanlı tıbbında doğum adetlerini ve yöntemlerini sıralaması, tarihsel 

perspektifle geleneksel uygulamaları ve bunların değerini, yarar ve zararlarını tartıĢması, 

Türkiye‘de ebelik eğitiminin tarihsel geliĢimini açıklamasıdır.   

Dersin ikiĢer saatlik dört oturumu bu eğitim yöntemine ayrılır. (1) Ġlk oturumda öğrencilerden 

aile büyükleri ile sözlü görüĢme yapmaları istenir. Bu görüĢmede kendi doğum öykülerine, 

bulundukları bölgede gebelik ve doğum ile yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalara ve 

bu uygulamaların neden yapıldığına iliĢkin bilgi toplamaları beklenir. Öğrencilere bilgi 

toplamaları için on beĢ gün süre verilir. Öğrenciler topladıkları bilgileri ortalama on dakikalık 

bir sunum haline getirirler ve (2) ikinci ve (3) üçüncü oturumlarda sırayla sunumlarını 

yaparlar. Her ödevin ardından uygulamalar gruplandırılır ve bu uygulamaların olası nedenleri, 

yarar ve zararları tartıĢılır. Uygulama esnasında öğrenciler tarafından görülebilecek bir yazı 

tahtasına uygulama ve sayısı iĢaretlenir. Her yeni uygulama veya yapılıĢ nedeni farklı 

olduğunda eklenir ve tartıĢılır. (4) Son oturumda sunulan tüm uygulamaların benzerlik ve 

farklılıkları, olası nedenleri, olası yararları, riskleri ve zararları topluca değerlendirilir ve geri 

bildirimler alınır. 
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  Tablo. Eğitim yönteminin akıĢ Ģeması  

Oturum  Konu  Ders Araçları Aktiviteler 

1 Uygulamanın 

tanıtımı ve 

beklentilerin 

iletilmesi  

Ders tanıtım bilgileri 

formu 

Öğrencilerden aile büyükleri ile  

- Kendi doğum öyküleri, 

- Bulundukları bölgede gebelik 

ve doğum sürecine ilişkin ve 

yenidoğana yönelik 

uygulamalar  

hakkında bilgi almak üzere sözlü 

görüĢme yapmaları istenir. 

2 ve 3   Sunumlar  Bilgisayar, projektör Öğrenciler elde ettikleri verileri 

sınıfa sunarlar.  

4 Kritik tartıĢma  Yazı tahtası  Sunulan uygulamaların benzerlik ve 

farklılıkları, olası nedenleri ve hangi 

dönemlerde ağırlık kazandıkları 

topluca değerlendirilir ve geri 

bildirimler alınır. 

 

3. SONUÇ  

Birçok ülkede ebelik eğitimi sınıf içinde müfredatın didaktik anlatım modeliyle 

sürdürülmekte, öğrencilerin kritik düĢünme, değerlendirme ve karar verme becerilerini 

geliĢtirecek beceri uygulaması, simülasyon ve rol play gibi eğitim yöntemleri sınırlı 

kullanılmaktadır (Fullerton vd., 2013: 1130). Geribildirimlerde öğrenciler didaktik bir 

yaklaĢımdan uzaklaĢarak kendi aktif katılımlarıyla öğrenmenin daha öğretici olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Ebelik Tarihi dersi kapsamında ―tarihsel perspektifle geleneksel uygulamaları 

ve bunların değerini, yarar ve zararlarını değerlendirmek‖ genel hedefine ulaĢtıracak bir 

yöntem olarak bu yöntemi ebelik eğiticilerine önermekteyiz. Bu yöntem ile ulaĢılabilecek 

ayrıntılı öğrenme hedefleri Ģöyle sıralanabilir: Türkiye‘nin pek çok bölgesinden gelen 

öğrenciler (i) kendi çevrelerindeki geleneksel uygulamaları fark eder, (ii) bölgeler arası 

benzerlikleri ve koruduğu ortak değerleri tartıĢır (iii) uygulamaların gebe ve yenidoğana olası 

yarar, zarar ve risklerini açığa çıkartır. Dört yıl uygulanarak olgunlaĢtırılan ve ebelik 

eğiticilerine önerdiğimiz bu yöntem 18-20 kiĢilik gruplarla yürütülmüĢtür. Daha fazla 

sayıdaki öğrenci gruplarında yöntemin uygulanabilirliği değerlendirilmelidir.  
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CRISPR Mediated Genome Editing Approach and Cystic Fibrosis 
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Abstract 

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), which is a new and 

robust technology in genome editing, is commonly used in basic biomedical studies to 

research gene function. CRISPR/Cas9 technology which emerged with the understanding of 

bacterial defence against foreign DNA presents a significant and new approach for the repair 

and inactivation of gene mutations that cause diseases. Rapidly developing technology 

recently provides significant treatment options for monogenic diseases such as cystic fibrosis, 

and Duchenne muscular dystrophy (DMD). Cystic fibrosis is defined as an autosomal 

recessive and monogenic disease. CFTR gene which causes the disease encodes CFTR 

protein, which is an adenosine triphosphate binding chlorine anion channel in apical 

membrane of exocrine epithelial cells organizing the chlorine and bicarbonate secretion. 

While the function loss affects multiple cell and tissues, progressive lung disease causes a 

large part of morbidity and mortality in general. 

For gene editing technologies, diseases resulting from monogenic mutations are ideal 

candidates. Recent discoveries and technical advances, gene or genome editing methods in 

genetic engineering are promising for the repair of genes causing diseases such as cystic 

fibrosis. 

The aim of this review is to share CRISPR technology and current approaches in this 

technology for the treatment of cystic fibrosis which is a monogenic disease. For this purpose, 

PubMed and Google academic data bases will be searched with the related key words and the 

review will be prepared. 

Key Words: CRISPR, Genome editing, Cystic fibrosis 

 

1. INTRODUCTION  

1.1. CRISPR-Cas9 

Guide-RNA (gRNA)-directed CRISPR-Cas9 (clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats–CRISPR-associated protein 9) nuclease technology has become a long 

waited significant means for the manipulation of genomes. Since this technology can be 

successfully applied on yeast, worm, insect, plant and a great number of mammals ranging 

from rodents to monkeys and on a wide range of biological systems, it has become one of the 

most important genome organization technologies (Zhang et al., 2016: 166). CRISPR was 

first discovered by Ishino et al. in Escherichia coli towards the end of 1987. They found that 

clustered repeat segments were cut with a series of spacer sequences and named these 

CRISPR (Yang et al., 2018: 35).  
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To date, researchers discovered a great number of different CRISPR/Cas systems, each of 

which has a few sub-groups and which are grouped under three main groups. CRISPR/Cas9, 

which is one of the type II CRISPR systems defined in Streptococcus pyogenes, is the most 

used system in mammals due to its accuracy and high efficiency (Yang et al., 2018: 35). Cas9 

(CRISPR related protein 9) is a quite specific, efficient and well-designed nuclease for 

effective gene editing in various cell types and organisms and it is directed by smallRNAs 

through target DNA and Watson-Crick base matching (Ran et al., 2013: 2281).  

CRISPR-Cas system is an adaptive immune system which is encoded by a great number of 

archaea and bacteria and which acts against invasive genetic molecules such as viruses and 

plasmids. Different segments of short repeats interspersed with special spacers have been 

defined in bacterial and archeal genomes for years. Although it has been thought that these 

repeat segments could have an important common function, their nature has been clarified 

recently (Makarova et al., 2011: 468).  

1.2. CRISPR application for gene editing 

Gene editing technologies depend on forming double-stranded breaks (DSB) in defined areas 

of the genome and the repair of these with cellular process. Unlike genome editing approaches 

such as zinc-finger nuclease ZFNs) and transcription activator-effector nuclease (TALENs), 

CRISPR/Cas mechanism has been adopted quickly by researchers due to its cost and easy 

application (Martinez-Lage et al., 2018: 1,2).  

CRISPR / Cas9 gene editing has been adapted from the endogenous mechanisms of bacterial 

adaptive immunity against viral infections. Bacteria which have this mechanism have 

CRISPR locus including the three basic compounds of CRISPR RNA, Cas9 endonuclease and 

tracrRNA (trans-activating CRISPR RNA ) gene (Lim et al. 2018: 2).  

CRISPR areas have short repeat DNA sequences. These short DNA areas are sequences that 

can be read both ways both from 5 to 3 and from 3 to 5. In-between these sequences, there are 

DNA areas called spacer. Spacer areas consisting of specific DNA sequencers form the 

memory of acquired immune system. These areas are generally taken to prokaryote from 

foreign nucleic acids. Later, when this organism meets the same foreign nucleic acid again, 

spacer segments function as spacer segment recognition area and enable to take action to 

break down the foreign genome. Although the sequences of repeat areas in CRISPR locus are 

protected, they can vary in different genomes. While the length of repeat segments differs 

between 21-48 base pairs, spacer areas are between 26-72 base pairs. They enable finding out 

the direction of ―leader segment‖ transcription which is in upward flow area of CRISPR 

sequence and which consists of protected areas (ÇetintaĢ et al., 2017: 28). Cas genes, which 

are other significant compounds of CRISPR system, carry out the synthesis of Cas proteins 

which have helicase and nuclease characteristics and this Cas proteins enable DNA 

sequencing to cease. This way, Cas proteins can interact with nucleic acids and activate as 

nuclease, helicase or RNA binding proteins (ÇetintaĢ et al., 2017: 28) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makarova%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21552286
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez-Lage%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30424477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lim%20KRQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30477208


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
147 

 

The first step in realizing the targeted genome organization is forming a DNA double-

stranded break (Double-Stranded Break-DSB) in the genomic locus to be modified. DBSs 

formed by nuclease can be repaired by at least two different DNA repair mechanisms in 

almost all cell types and organisms. These mechanisms are non-homologous end-joining 

(NHEJ) and homology-directed repair (HDR) (Figure1) (Sander and  Joung, 2014: 348). NHEJ 

is an error-prone repair mechanism and it generally causes nucleotide insertion or deletion 

resulting with frameshift mutation or insertion of stop codons which result in genetic 

knockout in the target area (Gök and Tunalı, 2016: 17). HDR-mediated repair enables the 

application of desired base pair changes in the presence of DNA ‗donor template‘ provided 

exogenously (Sander  and  Joung, 2014: 348).  

Figure1. CRISPR / Cas9 gene organization mechanism diagram  

 

Guide RNA (gRNA) guides Cas9 to target sequencing (red) to form protospacer adjacent 

motif-PAM (green) adjacent double-stranded breaks (DBS).While DNA repair with 

nonhomologous end joining (NHEJ) causes indel (blue) formation, homology-directed repair 

(HDR) in the presence of donor DNA template (brown) results in correction or insertion in the 

gene (Alapati and Edward, 2017: 285).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joung%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24584096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joung%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24584096
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1.3. Cystic fibrosis 

Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessively inherited disease caused by the mutations in 

cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein (CFTR) localized in the long arm 

of chromosome 7. CFTR is a membrane protein in the apical surface of epithelial cells and it 

functions as a canal for anions, including chloride and bicarbonate. Proteins mutated in CF 

cause dark sticky mucus production, deterioration in the pH of respiratory tract fluids which 

cause bacterial infections and pneumonia and imbalance in the transportation of salt and fluid 

(Hart and Harrison, 2017: 119).   

CFTR gene includes 250 kb nucleotide and consists of 27 exons. To date, 2031 mutations 

have been reported and more than 300 have been reported to cause illness 

(genet.sickkids.on.ca; Cabrini, 2018: 3). The most common mutation known is the 

phenylalanine deletion in 508 position of polypeptide strand known as Phe508del or F508del 

(or ΔF508). This deletion has been observed in 50-90% of CF patients and its frequency 

differs in patients living in different geographical areas (Cabrini, 2018: 3). In addition F508del 

mutations, of the mutations which cause disease, 42% are missense variants, 10% are 

nonsense, 15% are frameshift, 13% are splicing, 2% are in-frame deletion/insertion and 0.5% 

are promoter mutations (Cabrini, 2018: 3).  

Although the survival rate of cystic fibrosis patients is on the increase, the development of 

pulmonary disease in this disease is an important reason of morbidity and mortality. 

Mucolytics, inhale antimicrobials, systemic anti-inflammatory and nutritional support are the 

most basic treatment methods given to patients. These supportive treatments are responsible 

for the improvement in longevity to a great extent. Especially corticosteroids and non-

steroidal anti-inflammatory drugs are important in preventing morbidity and progressive 

pulmonary degeneration in CF (Marangi and Pistritto, 2018: 2).  

Since cystic fibrosis results from monogenic mutations, it is one of the ideal candidates for 

gene organization technologies. In addition, lung is a barrier organ and it is exposed to 

external environment. This makes it an important target for treatment systems through 

intratracheal or nasal ways aiming for respiratory tract epithelium and other pulmonary cell 

strains. Recent developments in gene editing technologies using CRISPR / Cas9 present an 

exciting new approach for the repair or inactivation of gene mutations which cause the disease 

(Alapati and Morrisey, 2017: 283).  

Figure 2 shows how any gene editing system can be used to repair a CF mutation.  

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471489217300048?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471489217300048?via%3Dihub#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabrini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30478715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabrini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30478715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabrini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30478715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marangi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29731717
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pistritto%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29731717
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Figure2. Gene editing mechanism for cystic fibrosis  

              

Gene editing mechanism takes place by using the DNA repair mechanism of the cell. For 

example, while broken ends in double strained breaks can be rejoined with a process called 

nonhomologous end-joining (on the right) with CRISPR/Cas9, ZFNs or TALENs gene editing 

mechanism in a mutation which causes disease such as G542X (in this mechanism, generally 

there may occur a small amount of nucleotide loss or insertion during repair), DNA 

polymerase can make an organization to repair G542X stop codon mutation by using the 

homology between template and cut-off area during repair in the presence of a template 

(orange) (Roesch and Drumm 2017: 18).  

In a study conducted, mutant F508 del allele was repaired in adult intestinal stem cells 

isolated from two CF patients by using CRISPR / Cas9 mediated homolog recombination and 

the functionality of repaired allele in organoid system was shown. This study conducted was 

reported to present a potential strategy for gene therapy in CF patients. Although it does not 

seem to be the primary candidate for the clinical application of adult stem cell gene therapy 

due to multiorgan involvement observed in CF patients, this approach can present a safe 

supplementary for stimulated- pluripotent-stem cell based approaches and can be applied for 

the treatment of different single gene hereditary diseases (Schwank et al., 2013: 657).  

2. CONCLUSION 

Diseases resulting from monogenic mutations are ideal candidates for gene editing 

technologies. Latest discoveries and technical progress in genetic engineering, gene or 

genome editing methods are promising for the repair of genes that cause diseases such as 

cystic fibrosis. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwank%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24315439
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Although they are in start-up phases, promising results have shown the potential use of 

CRISPR approach for the treatment of CF. However, since CF mutations influence various 

organs and vary among patients, it can be important to develop individualized autolog lung 

models specific for patients for a special treatment approach to patients. When assessed from 

this aspect, CRISPR strategy can be an important means for CF treatment in foreseeable 

future.  
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AYAK YARASI OLAN HASTALARDA PERFÜZYONUN NONĠNVAZĠV 

OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VENONĠNVAZĠV ÖLÇÜMLERĠNĠN 

TEDAVĠ  YÖNTEMLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE  ETKĠSĠ 

Hasan Murat Arslan
1
, Arzu Yıldırım Ar

2
 

GİRİŞ 

Ayak yaraları kronik hastalık sonucu oluĢan cerrahi yaralar içinde hastanede yatarak tedavi 

gören hastaların yatıĢ ve tedavi süresini uzatan en önemli nedenlerden biridir.Ayak yaralarının 

oluĢmasında altta yatan en büyük nedenlerin baĢında diyabete bağlı vasküler dolaĢım 

bozukluğu ve buerger hastalığı gibi vasküler yapıları tutarak dolaĢım bozukluğuna yol açan 

periferik damar hastalıkları gelmektedir.Ayak yaraları toplumda hem psikolojik hem 

ekonomik sıkıntılara yol açabilmektedir.(logerfo,F.W.1996:25) 

Diyabetin kronik komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayak geliĢimi, mortalite ve 

morbititeyi  etkilemesi açısından diyabetin en önemli komplikasyonlarından birisidir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde toplumun yaklaĢık %2 inde alt ekstremite yaraları 

bulunmaktadır.EriĢkinlerde, non-travmatik alt ekstremite ampütasyonlarının % 50'si diyabetik 

yara nedeniyledir.(Levin, M.E . 1993:17-60).Kronik yarası olan hastaların büyük 

çoğunluğunu diyabete bağlı ayak yaraları oluĢturmaktadır. Özellikle açlık kan Ģekeri 

düzensizliği olan, ayak bakımını yapmayan, Diyabete bağlı his kaybı oluĢmuĢ ya da damar 

tıkanıklığı geliĢmiĢ kiĢilerde meydana gelebilir. Özellikle bu yaraların doku 

oksijenlenmesinin bozulması, arteriyel damar duvarının giderek oblitere olması sonucunda 

ayak yaralarının progresyonu  hızla bozularak kötüleĢebilir. Bu nedenle erken dönemde tedavi 

edilmesini gereklidir. Ġyi kanlanan bir ayak, yeni ülser geliĢimine daha dirençlidir ve ayak 

cerrahisi sonrası iyileĢme potansiyeli daha yüksektir.(LoGerfo, 1996:25).Bundan dolayı bu 

yaraların oluĢumunu engellemek oluĢtuysa da erken tanı önemlidir. Diyabetik bir hastada 

oluĢmuĢ ayak ülseri tedavisi oldukça zor ve uzun bir süreç gerektirir. Bu sürecin en önemli 

basamağı tedavi öncesi ayağın uygun yöntem ile değerlendirilmesidir. Etiyolojisi ne olursa 

olsun ayakta yarası olan hastaların öncelikle yara özeliklerine göre sınıflandırılması 

gerekmektedir. Diyabetik ayak yaraları ve periferik dolaĢım bozukluğuna bağlı oluĢan ayak 

yaralarında çeĢitli sınıflandırmalar kullanılmaktadır. Ancak sınıflandırmalardan hiçbiri tek 

baĢına yeterli görülmemiĢtir (Baktaroğlu , 2013:1). 

Bu hastaların tanısında  öykü ve fizik muayene oldukça önemli yöntemlerdir. Ġnvaziv tanı ve 

tedavi yöntemleri öncesi hastalığın gidiĢatı hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. 

Bunun için de farklı noninvaziv tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Ayak bileği kol tansiyon 

indeksi (ABĠ), doppler usg değerlendirme vb gibi noninvaziv yöntemler ve bilgisayarlı 

tomografi, MRI ve DSA anjiografi vb gibi invaziv yöntemler örnek verilebilir.  

                                                           
1
 T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet SUAM, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği  
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Ancak bu yöntemler ile vaskuler dolaĢım hakıkında bilgi elde edilirkenayağın fonksiyonel 

oksijenizasyonu ve perfüzyonuhakkında  bilgi  elde edilememektedir. , 

Ayağın doku seviyesinde perfüzyonuveyeterli oksijenizasyonu hakkında bilgi veren  yöntem 

lokal transkutanöz oksijen parsiyel basınç (TcpO2)ölçümüdür. (pecoraro ,1991 :40:1305,) 

TcpO2noninvaziv olarak dokudaki O2 parsiyel basıncını ölçen bir yöntemdir.(Ģekil 

1).Literatürde Hunt ve Nijinikoski tarafından ilk defa hayvan deneyleri ile sonrasında 

Sheffield ve ark. tarafından insan yara dokusu üzerinde TcpO2 ile doku oksijenizasyonu 

ölçümleri uygulamıĢlardır.(Hunt, T.K.1997:111-112).(7Sheffield, P.1983:655-660) TcpO2 

cilt perfüzyonu hakkında bilgi verirken kemik, tendon, kas gibi iskemiye daha hassas dokular 

hakkında bilgi vermemektedir.(tayfun türkaslan2003)Lokal olarak periferal arteriyal 

oklüzyon olan hastalıklarda hastalığın progresyonunu ve Ģiddetini değerlendirmede 

kullanılır.Doku oksijenasyonu ölçümü, diabetik gangrenler, kronik venöz ülserler, ciddi 

crushsendromları ve periferik arter hastalıklarından etkilenen hastalarda tedavi Ģeklinin 

seçiminde saptayıcı faktör olarak etkili olabilir.(Mathieu, D.1990:307-314 ). 

Tüm bu  noninvaziv ve invaziv yöntemler ile tanı konulan hastaya uygun tedavi yöntemi 

belirlenerek ekstremite revaskularizasyonu ,enfekte ve nekrotik iskemik alt ekstremite 

parçanın debridmanı ve seviye belirlenerek ekstremite  ampütasyonu sağlanmaktadır. 

Bizim çalıĢmamızın amacı da hastanın tedavi öncesi ayak perfüzyonun noninvaziz yöntem 

olan TcpO2ile değerlendirilmesi ve konvansiyonel yöntemlere ek olarak tedavi öncesi doku 

oksijenizasyon düzeyinin tedavi planlanması üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. 

GEREÇ VE YÖNTEM  

Hastanemiz Bilimsel çalıĢmalar etik kurul (17073117-050-06 )onayını aldıktan sonra Ocak 

2015-Haziran 2018 tarihleri arası kliniğimize baĢvuran periferik dolaĢım bozukluğuna bağlı 

oluĢan ayak ülserli 17 hasta çalıĢmaya dahil edildi. Hastaların yaĢ, cinsiyet, demografik 

verileri, yandaĢ hastalıkları kayıt altına alındı. Öncelikle polklinik Ģartlarında hasta muayene 

edildi.Yara  değerlendirilmesinde Meggit-Wagner Sınıflandırmasını kullandık  (Tablo1) 

(Baktaroğlu , 2013:1-2). Vaskuler açıdan periferik arter hastalık Fontaine ınıflaması 

kullanıldı.(Tablo 2) (Baktaroğlu , 2013:1-7). 

TABLO 1 DĠYABETĠK AYAK MEGGĠT-WAGNER SINIFLANDIRILMASI 

GRADE 0 SAĞLAM CĠLT 

GRADE I  YÜZEYEL ÜLSER 

GRADE II GENELLĠKLE ĠNFEKSĠYON ĠLE SEYREDEN 

VE TENDON GĠBĠ CĠLT ALTI DOKULARA 

UZANIM GÖSTEREN ÜLSER 

GRADE III ABSE YADA OSTEOMYELĠT ĠLE 
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SEYREDEN DERĠN ÜLSER 

GRADE IV SINIRLI GANGREN 

GRADE V YAYGIN GANGREN 

 

 

TABLO  2  PERĠFERĠK ARTERYAL HASTALIK FONTAĠNE SINIFLANDIRILMASI 

EVRE I  ASEMPTOMATĠK  

EVRE II ARALIKLI TOPALLAMA 

EVRE III ĠSKEMĠK ĠSTĠRAHAT AĞRISI 

EVRE IV GANGREN 

Hastalar kliniğimize kabulünden sonra mönitörize tansiyon aleti ile monitörize edildisonra alt 

ekstremite ve üst ekstremite tansiyonları ölçüldü ABĠ (Ayak bileği kol tansiyon indeksi= Alt 

ekstremite ayak bileğiSistolik Kan Basıncı/Üst kol brachial  Sistolik Kan Basıncı hesaplandı. 

ABĠ 1.1 ; Normal, 0.9-1,1; hafif, 0.9-0.5 orta ve 0.5 altı ölçüm değerleri ciddi ileri arteriyel 

segment tıkanıklık olarak kabul edildi. Baktaroğlu , 2013,2-13). (Transkutanöz oksijen 

ölçümleri(TcPO2) perkutan olarak  optimal Ģartlarda aynı ekip ile RadiometerTCM400marka 

cihaz ile hastane kaynakları  kullanılarak hasta baĢı ölçümleriyapıldı. Her iki ayak aynı 

seviyelerden yapıldı.optimal Ģartlarda cihaz kalibrasyonu ardından aynı anda  diz arkası 

popliteal arter hizasına, posteriotibial artere denk gelen ayak bileği iç malleol hizasına ve baĢ 

parmak metatarsal alt yüzüne  denk gelecek Ģekilde  oksijen ölçüm elektrodu  ( clark tip 

elektrot) yerleĢim yerleri iĢaretlenerek yerleĢtirildi.. 15 dakika aralıklarla sağ ve sol ekstremite  

ölçümü yapıldı. Ölçümler öncelikle yatar pozisyonda ardından ayak 45 dereceelevasyona 

alınarak aynı Ģekilde ölçüldü ve kaydedildi . (ġekil 2) 

 Literatürde yapılan çalıĢmalarda TcpO2  değerinin doku seviyeleri mmhg olarak 

değerlendirilmiĢ olup biz çalıĢmamızda ekstremite elvasyonu ile doku tcpo2 değerindeki doku 

oksijenasyonun oransal  azalması değerlendirilmiĢtir. %10‘dan daha fazla azalma anlamlı 

kabul ettik. 

İstatistiksel İncelemeler 

ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS 

Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. ÇalıĢma verileri değerlendirilirken 

parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi ile değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart 

sapma, frekans) yanı sıra niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında normal dağılım gösteren 

parametrelerin iki grup arası karĢılaĢtırmalarında Student t test kullanıldı. Niteliksel verilerin 

karĢılaĢtırılmasında Fisher‘s Exact test ve McNemar testi kullanıldı.  Anlamlılık p<0.05 

düzeyinde değerlendirildi. 
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BULGULAR 

ÇalıĢmamız  0cak 2015 – haziran 2018 tarihleri arasında yaĢları 48 ile 91 arasında olan 9‘u 

(%52.9) erkek ve 8‘i (%47.1) kadın olmak üzere toplam 17 olgu ile yapıldı. Olguların. YaĢ 

ortalaması 66±12.13 idi. Hastaların 12‘si(%70,6) DM, 5‘ü (%29,6) Burger hastalığı mevcuttu. 

Olguların TcpO2 oksijen ölçümleri ve ABĠ ölçümleri Tablo 3 dedir.Olgulardan uç ekstermite 

(baĢparmak) ölçüm değerlerine bakıldığında TcpO2değerinin %10 dan daha fazla azalan olgu 

sayısı 12 idi. (%70.6) Olgulardan 5 hasta (%29,4) medikal tedavi, 5 hasta(%29,4) cerrahi 

vaskularizasyon ve 7 hastaya da (%41,2) ampütasyon uygulandı. Her üç tedavi yöntemine 

göre yaĢ, cinsiyet, DM ve Buerger Hastalığı değerlendirilmesi Tablo 4 dedir. Amputasyon 

uygulanan 7 hastanın 1 tanesi Buerger hastası diğerleri Diyabetik hastalardı. Medikal tedavi 

olan hastaların yaĢ ortalaması olmayan hastalara göre anlamlı olarak düĢüktü (p:0.023).Her üç 

tedavi yönteminde TcpO2 değerlerinin farklı arteriyel ölçüm seviyelerinde %10‘ dan daha 

fazla azalma gözlenme durumunun  değerlendirilmesi Tablo 5 dedir.Amputasyona giden 

bütün hastaların uç arterlerinde %10‘dan daha fazla azaldığı görülürken Medikal tedavi olan 

hastaların 2 sinde revaskülarizasyon uygulanan hastaların ise 3‘ünde tespit edildi. Her üç 

tedavi yönteminde TcpO2 değerlerinin farklı arteriyel ölçüm seviyelerinde %10‘ dan daha az 

azalma gözlenme durumunun değerlendirilmesi Tablo 6 dadır. Amputasyon uygulanan 

hastaların hiçbirinde TcPo2%10 dan daha az azalma görülmedi.Bu sayı Medikal tedavi edilen 

hastalarda 3 iken revaskularizasyon yapılanlarda hastalarda 2 idi. Tedavi türlerine göre ABĠ 

değerleri Tablo 7 dedir. Amputasyon uygulanan hastaların hiçbirinde hafif darlık yoktu 

TARTIŞMA: 

  Biz retrospektif olarak incelediğimiz bu çalıĢmamızda TcpO2yöntemiyle doku 

oksijenizasyonun değerlendirdiğimiz hastalarda 45 bacak elevasyonunda   %10 dan daha 

fazla azalan TcpO2 değerlerini anlamlı kabul ettik. Ampütasyon uygulanan hastaların 

hepsinde uç arterlerde %10 dan daha fazla azalma tespit ettik. 

 

 Ayak lezyonlarının görülmesi, bölgeden bölgeye, sosyoekonomik farklılıklara, ayak bakımı 

standardlarına ve kaliteli ayakkabı giyme gibi çok çeĢitli faktörlere bağlı olarak değiĢebilir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde diyabeti olan her altı hastadan birinde yaĢamı süresince ayak yarası 

geliĢebilecekken, geliĢmekte olan ülkelerdeki ayak sorunları bundan çok daha fazladır. 

Ġnfeksiyon,.  

Ayak  yarası varlığında mümkünse her olguda vasküler konsültasyon yapılmalıdır. Periferik 

arter hastalığı(PAH)varlığı tek baĢına yara nedeni değildir. Fakat diyabetikayak  yarası olan 

bir hastada önemli bir arteriyel yetersizlik olduğu düĢünülüyorsa, bunun erken tanınması ve 

giriĢimsel tedavisi gerekir (kaynak :). (Lepäntalo M,2003:3-11) ,) kliniğimize yatan 

çalıĢmaya dahil edilen hastaların hepsinde öncelikle arter ven dopler usg ile vaskuler yapılar 

değerlendirlmiĢ ileri tanı için bt-mrı anjiografi ve dsa anjiografi tetkikleri yapılmıĢtır 
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Ayak yarası olan bir hastada vasküler değerlendirme noninvaziv yöntemler sonrası mutlaka 

yapılmalı böylelikle gereksiz üst seviye ampütasyonlar önlenebilmektedir .  Parmak, ray, 

transmetatarsal, chopart, syme gibi kısmi ampütasyonlar hastanın daha üst seviyeden ampute 

edilmesine engel olmak için tercih edilmelidir. Bu nedenle ekstremitenin perfüzyonun 

değerlendirilmesi ampütasyon seviye belirlenmesinde oldukça önemlidir. Ġyi kanlanmayan 

dokunun  revaskularizasyonu ile tekrardan perfüzyonun artılmasının sağlanması hasta 

konforu, gereksiz seviyelerde ampütasyondan kaçınılması ,morbidite ve ülke ekonomisinde 

katkısı oldukça fazladır      

Ayağın doku seviyesinde perfüzyonu ve yeterli oksijenizasyonu hakkında bilgi veren tek 

yöntem lokal transkutanöz oksijen (TcPO2)parsiyel basınç ölçümüdür.  Pecararo ve ark. 

belirttiği gibi TcpO2  değeri25-30 mmhg nin altında olduğu vakalarda enfeksiyon kontrol 

altına alınamaz yaralar iyileĢemez. (Pecoraro.R.E. 1991 :40:1305,) Klinik olarak bizim 

hastalarımızda da yara iyileĢmesinde enfeksiyon kontrol altına almak için TcPO2 değeri 30 

mmhg değerini  sınır olarak kabul ettik.  

  Ancak çalıĢmamızda biz literatürden farklı olarak TcPO2 değerinin azalması değil alt 

ekstremitenin 45elevasyona alındığında  TcPO2 değerinin %10 dan daha fazla azalmasını 

anlamlı olarak kabul ettik. 

 

  Bahatiyar ve ark.ları yaptıkları çalıĢmada  uygulanan ampütasyonun baĢarılı olabileceği en 

distal seviyenin belirlenebilmesi için değiĢik metotlar kullanılabildiğini belirtmiĢler Bunların 

arasında en hassas ve doğru yöntem TCPO2 ölçümü olduğunu belirtmiĢlerdir. TCPO2  değeri 

40 mmhg üstünde ampütasyon güdük yara iyileĢmesinin kolay olduğunu 20 mmhg altında ise 

yara iyileĢmesinin geç ve güç oluĢacağını reamputasyon gerekliliğin artacağını 

bildirmiĢlerdir. (Demiralp .2003:14) Bizde  çalıĢmamızda da ekstremite elevasyonu ile tcpO2 

nin %10 dan daha fazla azalma olan vakalarda ayak yarası iyleĢmesinin iyi olmadığı ve distal 

ampütasyona gidebileceğini  tespit ettik. 

   Ayak yarası olan hastaların ekstremitelerin iyi kanlanmasının tanısal olarak gösterilmesi 

gerekmektedir.Ancak yeterli ve uygun olan, kanlanan dokunun yeterli oksijenizasyonun 

gösterilmesidir . Bu nedenle hastalarımızda mevcut doku oksijenizasyonunun 

değerlendirilmesinde TcpO2 ölçümünün etkili olabileceği görüĢündeyiz. Hasta sayımızın az 

olması bizim çalıĢmamızın kısıtlayıcı faktörüdür.   

Sonuç  

  Biz doku perfüzyon yetersizliği olan hastalarda kullandığımız noninvaziv yöntem olan 

TcpO2 ölçüm yöntemi ile anjiografi planlanması,revaskularizasyon gerekliliği, medikal tedavi 

ve ampütasyon seviyesi tespitinde yardımcı olabileceği kanaatindeyiz 
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ġekil 1: Transkutanöz oksijen parsiyelbasınç(TcpO2) 

(Radiometer‘ den izin alınmıĢtır) 

tcpO2electrode 

O2 

O2 

O2  O2 

O2 O2 

O2 

O2 

bloodflow  

O2 

 
O2 

O2 

 
 

diffutionshunt 
O2 

 

arterial bloodflowtowardsnon-heated skin 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
158 

 

 

ġekil 2:Transkutanöz oksijen parsiyel basınç(TcpO2)ölçüm yerleri 
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Tablo 3:   TcpO2  Oksijen Ölçüm değiĢim oranları ve  ABĠ ölçüm değerleri  

  
Min-Max Ort±SS 

    

Abi (medyan)     Ciddi darlık (n=3) 0,33-0,47 0,41±0,07 (0,4) 

 
   Orta ciddi darlık (n=10) 0,56-0,87 0,72±0,1 (0,7) 

 
   Hafif darlık (n=4) 0,83-1,1 0,95±0,11 (0,9) 

Oksijen 

ölçümünde  

değiĢim oranı 
 

Yok 

n(%) 

Var 

             n(%) 

Popliteal arter     %10 fazla azalma 14 (%82,4) 3 (%17,6) 

 
     %10 az azalma 3 (%17,6) 14 (%82,4) 

Posteriotibial arter 

iç malleol 
     %10 fazla azalma 11 (%64,7) 6 (%35,3) 

 
     %10 az azalma 9 (%52,9) 8 (%47,1) 

BaĢparmak      %10 fazla azalma 5 (%29,4) 12 (%70,6) 

 
     %10 az azalma 12 (%70,6) 5 (%29,4) 

TcpO2: Transkutanöz oksijen parsiyel basınç ölçümü, ABĠ: Ayak bileği kol tansiyon indeksi 
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Tablo 4: Medikal, Cerrahi revaskularizasyon ve ampütasyon tedavisi olan hastaların 

yaĢ, cinsiyet, DM tanı ve burger tanı parametrelerinin değerlendirilmesi 

  

Medikal tedavi 

p 

Cerrahi revaskülarizasyon  

p 

Amputasyon tedavisi  

p 
Yok Var Yok Var Yok Var 

n (%) n (%) n(%) n (%) n(%) n(%) 

YaĢ 

Ort±SS  
70,17±11,41 56±7,31 10,023* 64,17±11,84 70,4±12,99 10,351 63,2±12,51 70±11,22 10,269 

Cinsiyet Erkek 5 (%41,7) 4 (%80) 20,294 6 (%50) 3 (%60) 21,000 7 (%70) 2 (%28,6) 20,153 

 
Kadın 7 (%58,3) 1 (%20) 

 
6 (%50) 2 (%40)  3 (%30) 5 (%71,4)  

DM tanı Yok 4 (%33,3) 1 (%20) 21,000 2 (%16,7) 3 (%60) 20,117 4 (%40) 1 (%14,3) 20,338 

 
Var 8 (%66,7) 4 (%80) 

 
10 (%83,3) 2 (%40)  6 (%60) 6 (%85,7)  

Burger 

tanı 
Yok 9 (%75) 4 (%80) 21,000 10 (%83,3) 3 (%60) 20,538 7 (%70) 6 (%85,7) 20,603 

 
Var 3 (%25) 1 (%20) 

 
2 (%16,7) 2 (%40)  3 (%30) 1 (%14,3)  

1Student t test 2Fisher’s exact test.  *p<0.05 

 

 

Tablo 5: Medikal, Cerrahi revaskularizasyon ve Ampütasyon tedavi yöntemlerinde  

TcpO2 ölçümlerinin farklı arteriyel ölçüm seviyelerinde %10’dan fazla azalma gözlenme  

durumunun değerlendirilmesi 

McNemar test   TcpO2: transkutanöz oksijen parsiyel basınç 

 

 

  

 

Medikal tedavi 
p 

Cerrahi 

revaskülarizasyon 

 

p 

 

Amputasyon 

 

 

p Yok Var Yok Var Yok Var 

n (%) n (%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Popliteal arter 

Yok 10 (%58,8) 4 (%23,5) 

0,687 

10 (%58,8) 4 (%23,5)  

0,687 

 

8 (%47,1)  6 (%35,3)  

0,289 

Var 2 (%11,8) 1 (%5,9) 2 (%11,8) 1 (%5,9) 2 (%11,8) 1 (%5,9) 

Posteriotibial 

arter  

iç malleol 

Yok 7 (%41,2) 4 (%23,5) 

1,000 

8 (%47,1) 3 (%17,6)  

1,000 

7 (%41,2) 4 (%23,5)  

1,000 

Var 5 (%29,4) 1 (%5,9) 4 (%23,5) 2 (%11,8) 3 (%17,6) 3 (%17,6) 

BaĢparmak 
Yok 2 (%11,8) 3 (%17,6) 

0,092 
3 (%17,6) 2 (%11,8) 

0,065 
5 (%29,4) 0 (%0)  

0,063 Var 10 (%58,8) 2 (%11,8) 9 (%52,9) 3 (%17,6) 5 (%29,4) 7 (%41,2) 
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Tablo 6: Medikal, Cerrahi revaskularizasyon ve Ampütasyon tedavi yöntemlerinde  

TcpO2 ölçümlerinin farklı arteriyel ölçüm seviyelerinde %10’dan az azalma gözlenme  

durumunun değerlendirilmesi 

  

 

Medikal tedavi 
p 

Cerrahi 

revaskülarizasyon 

 

p 

 

Amputasyon 

 

 

p Yok Var Yok Var Yok Var 

n (%) n (%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Popliteal arter 

Yok 2 (%11,8) 1 (%5,9) 

0,687 

2 (%11,8) 1 (%5,9) 
0,687 

 

2 (%11,8)  1 (%5,9)  

0,289 

Var 10 (%58,8) 4 (%23,5) 10 (%58,8) 4 (%23,5) 
8 (%47,1) 

6 (%35,3) 

Posteriotibial 

arter  

iç malleol 

Yok 8 (%47,1) 1 (%5,9) 
0,388 

6 (%35,3) 3 (%17,6) 
0,289 

4 (%23,5) 5 (%29,4)  

0,687 

Var 4 (%23,5) 4 (%23,5) 6 (%35,3) 2 (%11,8) 6 (%35,3) 2 (%11,8) 

BaĢparmak 
Yok 10 (%58,8) 2 (%11,8) 

0,092 
9 (%52,9) 3 (%17,6) 

0,065 
5 (%29,4) 7 (%41,2)  

0,063 Var 2 (%11,8) 3 (%17,6) 3 (%17,6) 2 (%11,8) 5 (%29,4) 0 (%0) 

McNemar test   TcpO2: transkutanöz oksijen parsiyel basınç 

Tablo 7: Medikal, Cerrahi revaskularizasyon ve Amputasyon tedavi yöntemlerinde ABĠ 

sonuçlarının değerlendirilmesi  

Tedavi   
Abı 

  
Ciddi darlık Orta ciddi darlık Hafif darlık 

Amputasyon Yok Min-Max 0,44-0,44 0,56-0,85 0,83-1,1 

  
Ort±SS (medyan) 0,44±0 (0,4) 0,72±0,1 (0,7) 0,95±0,11 (0,9) 

 
Var Min-Max 0,33-0,47 0,61-0,87 - 

  
Ort±SS (medyan) 0,4±0,1 (0,4) 0,72±0,11 (0,7) - 

 
Total Min-Max 0,33-0,47 0,56-0,87 0,83-1,1 

  
Ort±SS (medyan) 0,41±0,07 (0,4) 0,72±0,1 (0,7) 0,95±0,11 (0,9) 

Medikal Yok Min-Max 0,33-0,47 0,61-0,87 0,96-0,96 

  
Ort±SS (medyan) 0,41±0,07 (0,4) 0,73±0,08 (0,7) 0,96±0 (1) 

 
Var Min-Max - 0,56-0,85 0,83-1,1 

  
Ort±SS (medyan) - 0,71±0,21 (0,7) 0,94±0,14 (0,9) 

 
Total Min-Max 0,33-0,47 0,56-0,87 0,83-1,1 

  
Ort±SS (medyan) 0,41±0,07 (0,4) 0,72±0,1 (0,7) 0,95±0,11 (0,9) 

Cerrahi revaskularizasyon Yok Min-Max 0,33-0,47 0,56-0,87 0,83-1,1 

  
Ort±SS (medyan) 0,4±0,1 (0,4) 0,72±0,12 (0,7) 0,94±0,14 (0,9) 

 
Var Min-Max 0,44-0,44 0,72-0,76 0,96-0,96 

  
Ort±SS (medyan) 0,44±0 (0,4) 0,73±0,02 (0,7) 0,96±0 (1) 

 
Total Min-Max 0,33-0,47 0,56-0,87 0,83-1,1 

  
Ort±SS (medyan) 0,41±0,07 (0,4) 0,72±0,1 (0,7) 0,95±0,11 (0,9) 

ABĠ: Ayak bileği kol tansiyon indeksi 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
162 

 

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B Ġle Ġlgili Bilgi ve Tutumları 

Bahtiyar BAKIR
1
,  Lale TÜRKMEN

2 

 

ÖZET 

Hepatit B virus infeksiyonu tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Enfeksiyonun hastadan 

kan, semen, vajinal sekresyon, yara eksudası ve diğer vücut sıvıları ile geçişi kolaydır. Sağlık 

çalışanları mesleki ortamda hepatit B virüsü (HBV) açısından enfeksiyon riski altındadır. Bu 

çalışmanın amacı, risk altındaki tıp fakültesi öğrencilerinin HBV ye ilişkin bilgi düzeyini 

araştırmaktır. Araştırma kesitsel tipte planlanmıştır. Araştırma örneklemi Gazi Üniversitesi 

Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinden (n=115) oluşmaktadır. Örneklem seçim yöntemi 

kullanılmayarak evrenin tamamına ulaşım hedeflenmiştir. Veri formunun oluşturulmasında 

literatür taraması sonucu oluşturulan anket formu kullanılmış ve yüz yüze görüşme yöntemi 

ile anket formları doldurulmuştur. Katılımcıların hepatit B’nin bulaşma yoluna yönelik 

düşünceleri sorulduğunda, %60.8’i kan yolu, %29.6’sı cinsel yol ile yanıtını vermiştir, %6.9’u 

ise yanıtsız kalmıştır. Katılımcıların hepatit B’yi bilme durumu kız öğrencilerde erkek 

öğrencilere göre daha yüksek ve anlamlıdır (p=0.00). Çalışma sonucunda tıp fakültesi birinci 

sınıf öğrencilerinin Hepatit B konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. 

Söz konusu alandaki eğitim eksikliğinin giderilmesi, hepatit B karşı korunma ve önlemde 

büyük öneme sahip olduğu bir gerçektir. 

Anahtar Sözcükler: Hepatit B, Tıp Fakültesi, Bilgi 

GĠRĠġ 

Sağlık çalıĢanları mesleki ortamda hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü(HCV) dahil 

olmak üzere kan yoluyla bulaĢan virüsler açısından enfeksiyon riski altındadır(WHO, CDC, 

Ciuffa ve ark, 2002:2142). Hepatit B ve C'ye bağlı viral hepatit dünya çapında milyonlarca 

insanı etkileyen küresel bir halk sağlığı problemidir(WHO. CDC). WHO tahminlerine göre, 

küresel olarak 2015 yılında dünyada 257 milyon insan hepatit B infeksiyonu ile 

yaĢamaktadır(WHO).  Sağlık çalıĢanları HBV açısından genel popülasyona göre daha fazla 

insan kanı ve diğer potansiyel enfeksiyöz biyolojik maddelere maruz kaldığından yüksek riske 

sahiptir(Ciuffa ve ark, 2002:2142, Shepard ve ark, 2005:559). Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi(CDC),sağlık endüstrisi ve ilgili merkezlerde 5.6 milyon sağlık çalıĢanının 

HBV,HCV ve diğerleri dahil olmak üzere, kanla taĢınan patojenlere mesleki maruz kalma 

riski olduğunu tahmin etmektedir(CDC. Ciuffa ve ark, 2002:2142, Shepard ve ark, 2005:559). 

Sağlık çalıĢanlarının HBV enfeksiyonu için risk faktörleri, enfekte olmuĢ kan veya vücut 

sıvılarına perkütan veya mukozal maruziyet, yetersiz sterilize edilmiĢ tıbbi ekipman veya 

sağlam olmayan deri ile temastır(Ciuffa ve ark, 2002:2142, Shepard ve ark, 2005:559. Elise 

ve ark.2000:286). Türkiye hepatit B için orta endemik ülkeler arasındadır ve yaklaĢık 

                                                           
1
 Gazi Üniversitesi, SHMYO, Profesör Doktor,  

2
 Gazi Üniversitesi, SHMYO, Doktor Öğretim Üyesi 
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toplumun %  4‘ü HBsAg pozitifdir (HoĢgörü ve ark, 2011:1079). Türkiye‘de sağlık çalıĢanları 

toplum taramalarından çok farklı bir prevalansa sahip değildir(1989—99 %4.8,2000-2011 

%2.17-2.19) (Özsoy, 2003: 157). Dünya Sağlık Örgütünün, 2030 yılına kadar viral hepatit 

eliminasyonu için önemli adımlardan biri, genel bilgi ve farkındalık için eğitim 

giriĢimleridir(WHO). Bunu gerçekleĢtirmek için öncelikle hedef gruplar arasında hepatit bilgi, 

tutum ve pratiği ile ilgili mevcut durumunun kesin bir değerlendirilmesine ihtiyaç vardır 

(HĢoğlu,2011:1080). 

Bu çalıĢmanın amacı, risk altındaki popülasyonlardan olan tıp fakültesi öğrencilerinin HBV 

ye iliĢkin bilgi düzeyini araĢtırmaktır.  

YÖNTEM 

AraĢtırma kesitsel tipte planlanmıĢtır. AraĢtırma örneklemini Gazi üniversitesi Tıp fakültesi 

birinci sınıf öğrencileri (n=115) oluĢturmaktadır. Örneklem seçim yöntemi kullanılmayarak 

evrenin tamamına ulaĢım hedeflenmiĢtir. Veri formunun elde edilmesinde literatür taraması 

sonucu oluĢturulan anket formu kullanılmıĢ ve yüz yüze görüĢme yöntemi ile anket formları 

doldurulmuĢtur. Anket formu uygulanmadan önce katılımcılardan sözlü onam alınmıĢtır. 

Veriler Kasım 2017 tarihinde toplanmıĢtır. Veri çözümlemesinde SPSS20.0 paket programı 

kullanılarak, sayı, yüzde ve ki kare analizleri yapılmıĢtır. Anlamlılık p<0.05 olarak kabul 

edilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

Bu araĢtırmaya toplam 115 öğrenci katılmıĢ olup katılımcıların büyük çoğunluğu (n=60) kız 

öğrenciler oluĢturmakta ve yaĢ ortalaması 19.8±4.01‘di. 

 

Tablo 1: Katılımcıların çeĢitli özelliklerine göre Hepatit B‘yi bilme durumu 

  Katılımcıların Hepatit B'yi  Bilme Durumu 

 
Biliyor Bilmiyor 

  
Cins n % n % Ki kare p 

Erkek 38 69.1 17 30.9 
  

Kız 54 90.0 6 10.0 12.145 0.00 

Yaş   

18-19 71 79.8 18 20.2 
  

20 ve üzeri 21 80.8 5 19.2 0.814 0.749 

 

Katılımcıların hepatit B‘yi bilme durumu kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha yüksek 

ve anlamlıdır (p=0.00) (Tablo 1). YaĢ faktörünün Hepatit B‘yi bilme üzerine herhangi bir 

etkisi saptanmamıĢtır. 
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Tablo 2: Katılımcıların Hepatit B‘nin bulaĢma yoluna yönelik düĢünceleri 

  Kız Erkek Toplam 

Bulaş yolu n % n % n % 

Kan yolu ile 37 61.7 33 60.0 70 60.8 

Cinsel yol ile 15 25.0 19 31.7 34 29.6 

Sindirim Yolu ile 1 1.7 0 0,0 1 0.9 

Solunum Yolu ile 2 3.3 0 0,0 2 1.7 

Yanıtsız 5 8.3 3 8.3 8 6.9 

 

Katılımcıların hepatit B‘nin bulaĢma yoluna yönelik düĢünceleri sorulduğunda, %60.8‘i kan 

yolu, %29.6‘sı cinsel yol ile yanıtını vermiĢtir, %6.9‘u ise yanıtsız kalmıĢtır (Tablo 2). 

 

Tablo 3: Katılımcılara göre Hepatit B bulaĢması için risk grupları 

Risk Grupları Kız Erkek Toplam 

Sağlık Personelleri 47 78.3 39 70.9 86 74.8 

Oto-immün hastalar 10 6.0 9 16.4 19 16.5 

Kapalı Ortam çalışanları 1 1.7 4 7.3 5 4.3 

Yanıtsız 2 3.3 3 5.5 5 4.3 

 

Katılımcılara Hepatit B enfeksiyonu için riskli meslek grupları sorulduğunda, %74.8‘i sağlık 

personelleri, %16.5‘i otoimmün hastalığı olanlar yanıtını vermiĢlerdir (Tablo 3). 

 

Tablo 4: Katılımcıların Hepatit B enfeksiyonuna karĢı korunma yollarını bilme durumu 

  Kız Erkek Toplam 

Korunma Yolu n % n % n % 

Aşı 38 63.3 36 65.5 74 64.3 

Hijyen 12 20.0 6 10.9 18 15.7 

Dezenfeksiyon 5 8.3 9 16.4 14 12.2 

Sanitasyon 4 6.7 2 3.6 6 5.2 

Yanıtsız 1 1.7 2 3.6 3 2.6 
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Katılımcılara Hepatit B enfeksiyonuna karĢı korunma yolları sorulduğunda, %64.3‘ü aĢı ile, 

%15.7‘si hijyen ile ve %12.2‘si dezenfeksiyon ile korunma sağlanacağını belirtmiĢtir (Tablo 

4). 

 

TARTIġMA 

Dünya Sağlık Örgütünün, 2030 yılına kadar viral hepatit eliminasyonu için önemli adımlardan 

biri, genel bilgi ve farkındalık için eğitim giriĢimleridir(WHO). Sağlık çalıĢanlarında HBV 

enfeksiyonu riski yüksektir ve HBV prevalansı dünyadaki genel popülasyonlardan yaklaĢık 2-

10 kat daha yüksektir(CDC). Türkiye hepatit B için orta endemik ülkeler arasındadır ve 

yaklaĢık toplumun %  4 ü HBsAg pozitiftir (HoĢoğu,2011:1080). Türkiye‘de sağlık çalıĢanları 

toplum taramalarından çok farklı bir prevalansa sahip değildir (1989—99 %4.8,2000-2011 

%2.17-2.19 (Özsoy,2003:155). Bu sebeple sağlık personelinin hem kendi sağlıklarını 

koruması hem de hastaları riske atmamak için belirli aralıklarda hepatit B göstergelerine 

baktırılması ve kesinlikle hepatit aĢısının gerekliliği belirtilmektedir (Malak ve ark, 

2010:195). Bu nedenle çalıĢmamızda risk grubunda yer alan  tıp fakültesi öğrencilerinin HBV 

e iliĢkin bilgi düzeyi araĢtırılmıĢtır. Katılımcıların HBV  farkındalığı % 90 oranında saptanmıĢ 

olup, kız öğrencilerde bu oran %54 ile  daha yüksekti. Benzer çalıĢmalarda, Ali ve ark. farklı 

sağlık gruplarında hepatit B bilme oranını %98.3, Ġbrahim ve  ark., %92, Paul  ve ark. ,% 96.3 

oranında tespit etmiĢlerdir(Ali ve ark, 2010:179. Ġbrahim, 2014:512. Paul ve ark, 2015:2355).                 

Bulgularımız, literatürlerle karĢılaĢtırıldığında hepatit B bilme oranı düĢük bulunmuĢtur. 

Bunun sebebi örneklem grubumuzda yer alan öğrencilerin henüz birinci sınıf olmalarından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

HBV perinatal, perkütan yol, cinsel temas, açık yara, kesikler aracılığıyla ve yakın kiĢisel 

temas ile bulaĢır. Sağlık çalıĢanları arasında HBV enfeksiyonu için risk faktörleri, enfekte 

olmuĢ kan veya vücut sıvılarına perkütan veya mukozal maruziyet, yetersiz sterilize edilmiĢ 

tıbbi ekipman veya sağlam olmayan deri ile temastır. Enfekte kanın perkütan maruziyetinden 

sonra HBV enfeksiyonu için ortalama risk % 6–30 olarak tahmin edilmiĢtir (CDC. Ciuffa ve 

ark, 2002:566. Shepard ve ark, 2005:566. Elise,200:511). HBV‘nin bulaĢ yollarının bilinmesi, 

bu enfeksiyonların önlemesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalıĢmada öğrencilerin 

%60.8 hepatit B‘nin kan yoluyla ve %29.6 si ise cinsel yol ile bulaĢtığını ifade etmiĢlerdir. 

HBV için görülen diğer risk faktörleri oldukça düĢük orandaydı (sindirim %0.9 ve solunum 

yolu %1.7). Benzer çalıĢmalarda HBV‘nin kan yolu ile bulaĢtığını söyleyenlerin %96.99, 

%97.2, %80.7 ve %79.8 oranında olduğu bildirilmiĢtir (Ali, 2010:181. Choudhury ve ark, 

2015:410. Abdela, 2016:410. Shabaz ve ark, 2014:789. Ghomraoui, 2016:65). AraĢtırmamız 

sonuçları literatürlerle karĢılaĢtırıldığında, her ne kadar örneklem büyüklüğü farklı olsa da 

oldukça düĢük orandaydı. 

HBV‘nin etkili ve spesifik tedavisinin olmaması ve Hepatit B enfeksiyonunun yarattığı kiĢisel 

ve toplumsal hasarı azaltmanın baĢlıca yolu hastalıktan korunmaktır. Bu amaçla bir yandan 

aĢılama programları yürütülürken bir yandan da mevcut hastaların tanımlanması ve risk 

gruplarının hastalıktan korunması için öncelikli tedbir alınması gerekmektedir(VHSD). Sağlık 
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profesyonelleri arasında Hepatit B enfeksiyonu, aĢılama, farkındalığı artırma ve evrensel 

önlemleri takip etme gibi stratejilerle önlenebilir(13). Katılımcıların HBV den korunma için 

aĢı seçeneği %62 ile en yüksek oranda bulunmuĢtur. Hijyen, dezenfeksiyon ve sanitasyon ( 

%16, %12, %6) seçenekleri ise daha düĢük oranda bulunmuĢtur. Alhowaish, öğrencilerin% 

86.5'inin aĢının HBV enfeksiyonunu önleyebileceğini bildiklerini ifade etmiĢtir(Alhowaish, 

2017:5391). Benzer çalıĢmalarda aĢı seçeneği %96.8, %82.9, %84.6, %98.3 ve 97.9 

oranlarında bildirilmiĢtir (Malak ve ark,2010:195. Ali ve ark,2010:180. Abdela ve ark, 

2015:410. Shahbaz,2014:789. Magdy ve ark, 2013:865). ġenol ve arkadaĢlarının 112 sağlık 

çalıĢanları ile yapmıĢ olduğu çalıĢmada ise bu oran % 94.0 bulunmuĢtur (ġenol ve ark, 

2018:56). Bulgularımız, literatürlere göre düĢük oranda olup, öğrencilerin mikrobiyal kontrol 

için yeterli evrensel bilgiye sahip olmadığı belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma grubundaki kiĢilerin büyük çoğunluğu HBV bulaĢı açısından sağlık çalıĢanlarını 

risk altında görüyordu(%74.8). Bununla beraber tıp fakültesi öğrencilerinin hayır(%16) yanıtı 

ile kendilerini bu grup da görmemeleri dikkat çekicidir. Magdy çalıĢmasında tıp 

öğrencilerinin %93.5‘nin risk grubu olarak sağlık çalıĢanlarını ifade ettiklerini 

bildirmiĢtir(Magdy ve ark,2013:867). 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢma sonucunda çalıĢma grubumuzda yer alan tıp fakültesi öğrencilerinin Hepatiti B 

konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğu belirlenmiĢtir. Hepatit B‘ye karĢı korunma 

yöntemlerinin büyük öneme sahip olduğu bir gerçektir, bu nedenle ilgili konudaki eğitim 

eksikliğinin giderilmesi önerilmektedir. 
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Bir Eğitim AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ÇalıĢan 

HemĢirelerin Nosokomiyal Ġnfeksiyon Ġle Ġlgili Bilgilerinin 

Değerlendirilmesi 

Lale TÜRKMEN
1 

ÖZET 

Yoğun bakım üniteleri hastane geneline göre invaziv girişimlerin daha sık uygulandığı 

dirençli mikroorganizmaların daha çok izole edildiği yerlerdir ve bu nedenle buralarda 

hastane enfeksiyonları daha sıktır. Bu araştırmada, hemşirelerin sağlık hizmetleriyle ilişkili 

enfeksiyonlar hakkındaki bilgi düzeyi değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı 

tipte planlanmıştır. Araştırma örneklemi Doktor Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma 

hastanesi yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler oluşturmaktadır. Veriler Ekim-

Aralık 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri çözümlemesinde SPSS20.0 paket programı 

kullanılarak, sayı ve yüzde analizleri yapılmıştır. Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı kadın (n=60) e yaş ortalaması 29.16±5.12’di. 

Katılımcıların cinsiyete göre nosokomiyal infeksiyonu bilme durumu, %51.3 oranında kızlar 

ve %15.0 oranında erkekler doğru olarak biliyordu. Sonuç olarak, hemşirelerin hastane 

enfeksiyonları farkındalığı, korunma ve önlem konusundaki bilgileri orta düzeydeydi. 

Hemşirelerin hastane infeksiyonlarının azaltılması için evrensel önlemler konusunda 

yeterliliğinin sağlanması bir gerekliliktir. 

Anahtar sözcükler: Nasokomiyal, yoğun bakım, hastane enfeksiyonu 

 

GİRİŞ 

Nozokomiyal veya hastane enfeksiyonu olarak da adlandırılan sağlık bakımı ile iliĢkili 

enfeksiyonlar global bir problemdir ve tüm sağlık sistemlerini etkiler(WHO. CDC. ġenen, 

2001:254). Bu infeksiyonlar hastalar hastaneye baĢvurduktan sonra geliĢen ve baĢvuru anında 

inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede geliĢmesine rağmen bazen taburcu olduktan 

sonra ortaya çıkabilen infeksiyonlardır. Genellikle hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ve 

taburcu olduktan sonra ilk 10 gün içinde geliĢen infeksiyonlardır (WHO. CDC. ġenen, 

2001:258. Ünal, 2004:129). Dünya çapında 1,4 milyondan fazla insanın hastaneden edinilen 

enfeksiyöz komplikasyonlardan etkilendiği bildirilmektedir(WHO). Türkiye‘de sağlık 

hizmetleri ile iliĢkili infeksiyonlar hastane genelinde %1-%8,6 oranındadır(KLĠMĠK). 

Hastane infeksiyonları; hastanede kalıĢ süresinde uzama, morbiditede artıĢ, yaĢam kalitesinde 

bozulma, mortalitede artıĢ, iĢ gücü ve üretkenlik kaybı ve maliyet artıĢlarına neden olur. 

Birçok farklı bakteri, virüs, mantar ve parazit nozokomiyal enfeksiyonlara neden olabilir. Bu 

enfeksiyonlar hastanedeki bir baĢka kiĢiden (çapraz enfeksiyon) veya hastanın kendi 

florasından (endojen enfeksiyon) yada kontamine nesneler veya çevreden kaynaklanabilir 

(WHO). 

ArtmıĢ antibiyotik kullanımı (flora değiĢikliği, multipl dirençli patojenler) gibi mikrobiyal 

faktörler, yaĢ, metabolik ve immünsüpresyona yol açan bozukluklar, immünsüpresif ilaçlar, 

                                                           
1
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travma-yanık gibi konakçı faktörleri, cerrahi uygulamalar, invaziv giriĢimler (kateterizasyon, 

entübasyon vb.) ve el yıkama/yıkamama gibi çevresel faktörler hastane infeksiyonları 

oluĢumunda önemli faktörlerdir. En sık görülen enfeksiyonlar idrar yolu enfeksiyonu, cerrahi 

alan enfeksiyonu, hastane kaynaklı pnömoni, ventilatör iliĢkili enfeksiyon ve kan dolaĢımı 

enfeksiyonlarıdır (WHO. CDC. Ünal, 2004:129). Sağlık bakımı ile iliĢkili enfeksiyonlar 

infeksiyonlar aynı zamanda sağlık çalıĢanları için mesleki infeksiyonlar kapsamındadır 

(WHO. CDC.). Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi tüm sağlık çalıĢanlarının 

sorumluluğundadır(WHO). 

Bu araĢtırmada, hemĢirelerin sağlık hizmetleriyle iliĢkili enfeksiyonlar hakkındaki bilgi 

düzeyi değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

MATERYAL – METOT 

AraĢtırma tanımlayıcı tipte planlanmıĢtır. AraĢtırma örneklemi Doktor Abdurrahman 

Yurtaslan Eğitim ve AraĢtırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemĢireler 

oluĢturmaktadır. Örneklem seçim yöntemi kullanılmayarak evrenin tamamına ulaĢım 

hedeflenmiĢtir. Bu çalıĢmada literatür taraması sonucu oluĢturulan anket formu kullanılmıĢ ve 

yüz yüze görüĢme yöntemi ile anket formları doldurulmuĢtur. Anket formu uygulanmadan 

önce katılımcılardan sözlü onam alınmıĢtır. Veriler Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında 

toplanmıĢtır. Veri çözümlemesinde SPSS20.0 paket programı kullanılarak, sayı ve yüzde 

analizleri yapılmıĢtır. Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

AraĢtırmaya katılanların büyük bir kısmı kadın (n=60) e yaĢ ortalaması 29.16±5.12‘di. 

 

Tablo 1: Katılımcıların cinsiyete göre Nosokomiyal infeksiyon bilme durumu 

  Kız Erkek Toplam 

  n % n % n % 

Evet 41 51.3 12 15.0 53 66.3 

Hayır 14 17.5 5 6.3 19 23.7 

Yanıtsız 5 6.2 3 3.7 8 10 

 

Katılımcıların cinsiyete göre nosokomiyal infeksiyonu bilme durumu, %51.3 oranında kızlar 

ve %15.0 oranında erkekler doğru olarak biliyordu (Tablo 1). 
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Tablo 2:Katılımcıların Nosokomiyal infeksiyon bulaĢ yoluna dair düĢünceleri 

  Kız Erkek Toplam 

  n % n % n % 

Fekal-Oral 14 17.5 5 6.3 19 23.8 

Temas yolu 24 30.0 6 7.5 30 37.5 

Kan yolu 7 8.8 4 5.0 11 13.7 

Araç-
Gereçle 13 16.2 3 3.8 16 20.0 

Yanıtsız 2 2.5 2 2.5 4 5.0 

 

Nosokomiyal infeksiyon bulaĢ yolu sorulduğunda katılımcıların %37.5‘i temas yolu ile, 

%23.8‘i fekal-oral yol ile ve %20.0‘ı araç-gereçlerle olduğunu belirtmiĢtir (Tablo 2). 

 

Tablo 3:Katılımcıların riskli olarak düĢündüğü hastane enfeksiyonları 

  Kız Erkek Toplam 

  n % n % n % 

Hepatit 27 33.8 6 7.7 33 41.3 

AIDS 17 21.2 7 8.8 24 30.0 

Tüberküloz 11 13.7 5 6.2 16 20.0 

Yanıtsız 5 6.3 1 1.3 6 7.7 

 

Katılımcılara riskli olduğunu düĢündükleri hastane enfeksiyonu sorulduğunda, %41.3‘ü 

hepatit, %30.0‘ı AIDS, %20.0‘ı tüberküloz yanıtını vermiĢtir (Tablo 3). 

 

Tablo 4: Katılımcıların Nosokomiyal infeksiyon‘dan korunma yöntemleri ile ilgili düĢünceleri 

  Kız Erkek Toplam 

Korunma Yöntemi n % n % n % 

Sterilizasyon 7 8.8 3 3.7 10 12.5 

Dezenfeksiyon 11 13.7 4 5.0 15 18.7 

El hijyeni 16 20.0 8 10.0 24 30.0 

İzolasyon 12 15.0 2 2.5 14 17.5 

Eldiven kullanımı 14 17.5 3 3.8 17 21.3 

 

Katılımcılara nosokomiyal infeksiyondan korunma yolları sorulduğunda, %30.0‘ı el hijyeni, 

%18.7‘si dezenfeksiyon yöntemleriyle, %17.5‘i izolasyon ile korunma sağlayacağını 

belirtmiĢtir (Tablo 4). 

TARTIŞMA 

HemĢirelerin çoğunluğu(%66,2) hastane infeksiyonu kavramını duymuĢtu.%23,7 si ise 

bilmediğini ifade etmiĢtir. Giri ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada hemĢirelerin 

çoğunluğunun(%65), hastane enfeksiyonları tanımını doğru bildiklerini ifade etmiĢlerdir (Giri 

ve ark, 2015:1848). AraĢtırmacının sonuçları bulgularımızı desteklemektedir. Katılımcıların 
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%37,7 si bulaĢın temas yoluyla olduğu görüĢündeydi. Fekal-oral, araç-gereç ve kan yoluyla 

bulaĢ diğer seçeneklerdi. Benzer çalıĢmalarda Giri ve ark,Sheth ve ark.hemĢirelerin 

çoğunluğunun solunum ve idrar yolu infeksiyonlarını en sık görülen iki hastane enfeksiyonu  

olarak bildiklerini ifade etmiĢlerdir(Giri ve ark, 2015:1848. Sheth ve ark, 2015:1845). 

Literatürler, bulgularımızla uyumludur. Ancak tüm yanıtlar, mikroorganizmaların iletiminde 

rol oynayabilir. Bu durum dikkate alındığında, çalıĢmamızda hemĢirelerin  bulaĢ yollarına 

iliĢkin bilgileri yetersiz görülmüĢtür.  

ÇalıĢmamızda, hastane infeksiyonlarının önlem ve kontrolünde el hijyeni (%30) ve eldiven 

kullanımı(%21,2) en yüksek orandaydı. Bunu dezenfeksiyon, izolasyon ve sterilizasyon 

izlemiĢtir (%18,7,%17,5,%12,5). Diğer taraftan hemĢirelerin (%33,5 ) herhangi bir önleme 

gerek olmadığını söylemesi oldukça dikkat çekicidir. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde 

ifade edilen tüm seçenekler bir faktördür(WHO, CDC). Bu noktadan hareketle, hemĢirelerin 

hastane enfeksiyonlarını önleme ve kontrolü bilgisinin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. 

Kalantarzadeh, çalıĢmasında hemĢirelerin hastane infeksiyonlarını önlemesi konusunda orta 

düzeyde (%41,09) bilgiye sahip olduğunu bildirmiĢtir. ġenol ve arkadaĢlarının bu bağlamda 

yapmıĢ olduğu çalıĢmada sağlık personellerinin sadece %43‘ü hastaya müdahaleden önce ve 

sonra ellerini yıkadığını belirtmiĢtir (ġenol ve ark, 2018:47). AraĢtırmacı hemĢirelerin hastane 

enfeksiyonu önleme ve kontrolü hakkındaki bilgilerin farklı ve bazen paradoksal olarak rapor 

edildiğini ve bilgi derecesi, kiĢisel ve eğitsel özellikler, eğitim kurslarına katılma, yönetim ve 

motivasyon gibi çeĢitli faktörlere bağlı olduğunu ifade etmiĢtir (Kalantarzadeh, 2014:14). 

Benzer çalıĢmalarda hemĢirelerin hastane infeksiyonlarının önlenmesi konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmadığı bildirilmiĢtir (Angellillo ve ark, 1999:119. McBridge, 1994:98. Wolf 

ve ark, 2008:345. Chan ve ark, 2002:160). 

Hastane infeksiyonlarının önlenmesinde ifade edilen tüm seçenekler bir faktördür(WHO. 

CDC). Bu noktadan hareketle, hemĢirelerin hastane enfeksiyonlarını önleme ve kontrolü 

bilgisinin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. AraĢtırmamızda, katılımcılar sağlık personeli için 

yüksek riskli enfeksiyonlar olarak hepatit (%41,2) ve AIDS (%30,0) en yüksek orandaydı. 

Sağlık çalıĢanları mesleki ortamda hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü(HCV) ve 

HIV/AIDS dahil olmak üzere kan yoluyla bulaĢan virüsler açısından enfeksiyon riski 

altındadır(WHO. CDC). Bulgularımız literatürlerle uyumludur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, hemĢirelerin hastane enfeksiyonları farkındalığı, korunma ve önlem 

konusundaki bilgileri orta düzeydeydi. HemĢirelerin hastane infeksiyonlarının azaltılması için 

evrensel önlemler konusunda yeterliliğinin sağlanması bir gerekliliktir. Bu bağlama hizmet içi 

eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir.  
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin HIV/AIDS 

Hakkındaki Bilgi ve Tutum Düzeyleri 

Lale TÜRKMEN
1 

ÖZET 

Ergenlikten başlayarak gençlerin yaşamında önemi gittikçe artan cinsellik, gerekli koruma 

önlemleri alınmadan yapıldığında sağlık açısından öldürücü enfeksiyonlara yol 

açabilmektedir. Bunlardan belki de en önemlisi HIV/AIDS’tir. Bu araştırma hem genç bir 

popülasyon olmaları hem de ileride sağlık bakımını verecek olmalarından dolayı risk altında 

olan üniversite öğrencilerinde HIV/AIDS hakkındaki bilgi düzeylerini ve etkileyen etmenleri 

incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kesitsel tipte planlanmıştır. Veri formunun 

oluşturulmasında elde edilmesinde literatür taraması sonucu oluşturulan anket formu 

kullanılmış ve yüz yüze görüşme yöntemi ile anket formları doldurulmuştur. Katılımcıların 

%55.4(n=155)’ü kadın olup katılımcıların yaş ortalaması 19.05±1.03’tür. Katılımcıların 

HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeylerine bakıldığında, HIV/AIDS bilme durumu kadın 

katılımcılarda erkek katılımcılara göre daha yüksek ve anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Katılımcıların HIV/AIDS’e ilişkin korunma yolunu bilme durumu erkek katılımcılarda kadın 

katılımcılara göre daha yüksek ve anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, öğrencilerin 

HIV/AIDS hakkındaki, genel bilgileri orta düzeyde olup, bu konudaki eğitimlerin 

arttırılmasının gerekliliği bir kez daha anlaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: HIV, AIDS, Sağlık teknikeri 

 

GİRİŞ 

HIV (Human Immunodeficiency Virüs), bugüne kadar 35 milyondan fazla insanın ölümüne 

yol açan önemli bir küresel halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. 2017 sonunda HIV 

ile yaĢayan 36,9 milyon insan, 1.8 milyon insana virüs bulaĢmasına neden olmuĢtur(WHO. 

CDC). Primat lentivirulardan geliĢen insan immün yetmezlik virüsü tipleri, AIDS‘in nedensel 

etkenidir. Hastalık ilk olarak 1981 de tanımlanmıĢtır ve HIV-I 1983 sonunda izole edilmiĢtir. 

O zamandan beri, AIDS tüm dünya için bir epidemi olmuĢtur(ġenen. 2006). AIDS edinsel 

immün yetmezlik sendromu anlamına gelir. AIDS, HIV enfeksiyonunun en ileri aĢamasıdır. 

HIV, bağıĢıklık sisteminin CD4 hücrelerine saldırır ve yok eder. CD4 hücrelerinin kaybı, 

vücudun enfeksiyonlara ve belirli kanserlere karĢı savaĢmasını zorlaĢtırır. Tedavi olmaksızın, 

HIV bağıĢıklık sistemini yavaĢ yavaĢ yok edebilir ve AIDS'e geçebilir. HIV korunmasız 

cinsel iliĢki (vajinal, anal, oral), kontamine kan veya kan ürünleri ile parenteral temas ve 

perinatal dönemde anneden bebeğe bulaĢır. HapĢırma, öksürme, yemekleri paylaĢma veya 

diğer genel temaslar gibi sıradan temaslar sonucu hiçbir olgu belgelenmemiĢtir. HIV 

enfeksiyonunun tedavisi yoktur. Bununla birlikte, etkili antiretroviral  ilaçlar virüsü kontrol 

edebilir(WHO. CDC. ġenen,2006. AIDSinfo).  

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, genç ergenler HIV / AIDS'e daha fazla maruz kalma riski 

altındadır(WHO). Toplumdaki bireylerin özelliklede adolesanların davranıĢ biçimlerinin 
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değiĢtirilmesi zordur. Çünkü davranıĢ biçimleri hormonlar, fiziksel istekler, toplumda kabul 

görme arzusu, aile, akranlar, kiĢisel değerler, basın ve buna benzer birçok karmaĢık faktörün 

etkileĢimler sonucunda oluĢur. Onları en az risk ile yönlendirmenin tek yolu eğitimdir(Gök, 

2001). Yapılan bazı çalıĢmalarda sağlık personellerinin sadece %51‘lik hasta popülasyonunda 

bulaĢıcı hastalığı olup olmadığı sorgulandığı görülmektedir (ġenol ve ark. 2018:42). Bu 

durum göstermektedir ki, sadece iĢ kazası (iğne batması vb) değil bulaĢıcı hastalığı 

sorgulamadığı içinde sağlık personelleri ciddi risk altındadır.  

Bu araĢtırma hem genç bir popülasyon olmaları hem de ileride sağlık bakımını verecek 

olmalarından dolayı risk altında olan üniversite öğrencilerinde HIV/AIDS hakkındaki bilgi 

düzeylerini ve etkileyen etmenleri incelemeyi amaçlamaktadır.  

YÖNTEM 

AraĢtırma kesitsel tipte planlanmıĢtır. AraĢtırma örneklemi Gazi üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri (n=280) oluĢturmaktadır. AraĢtırmada literatür 

taraması sonucu oluĢturulan anket formu kullanılmıĢ ve yüz yüze görüĢme yöntemi ile anket 

formları doldurulmuĢtur. Anket formu uygulanmadan önce katılımcılardan sözlü onam 

alınmıĢtır. Veriler Kasım-Aralık 2017 tarihleri arasında toplanmıĢtır. Veri çözümlemesinde 

SPSS20.0 paket programı kullanılarak, sayı, yüzde ve ki kare analizleri yapılmıĢtır. 

Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

Katılımcıların %55.4(n=155)‘ü kadın olup katılımcıların yaĢ ortalaması 19.05±1.03‘tür. 

 

Tablo 1: Katılımcıların HIV/AIDS Ġle Ġlgili Bilgi Düzeyinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

  Katılımcıların HIV/AIDS Bilme Durumu 

 

Biliyor Bilmiyor 

    n % n % Ki kare p 

Erkek 43 34.4 82 65.6 

  Kadın 101 65.2 54 34.8 12.845 0.000 

  Katılımcıların HIV/AIDS BulaĢ Yolunu Bilme Durumu 

Erkek 91 72.8 34 27.2 

  Kadın 113 72.9 42 27.1 0.275 0.998 

  Katılımcıların HIV/AIDS'e ĠliĢkin Korunma Yolunu Bilme Durumu 

Erkek 116 92.8 9 7.2 

  Kadın 132 85.2 23 14.8 3.752 0.041 

  Katılımcıların HIV/AIDS Belirtilerini Bilme Durumu 

Erkek 72 57.6 53 42.4 

  Kadın 98 63.2 57 36.8 7.361 0.001 
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Katılımcıların HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeylerine bakıldığında, HIV/AIDS bilme durumu 

kadın katılımcılarda erkek katılımcılara göre daha yüksek ve anlamlı bulunmuĢtur (p<0.05). 

Katılımcıların HIV/AIDS‘e iliĢkin korunma yolunu bilme durumu erkek katılımcılarda kadın 

katılımcılara göre daha yüksek ve anlamlı bulunmuĢtur (p<0.05). Katılımcıların HIV/AIDS 

belirtilerini bilme durumu, kadın katılımcılarda erkek katılımcılara göre daha yüksek ve 

anlamlı bulunmuĢtur (p<0.05) (Tablo 1). 

 

Tablo 2: Katılımcıların HIV/AIDS Ġle Ġlgili Bilgi Edindiği Kaynakların Dağılımı 

  n* % 

Televizyon 22 15,3 

Kitaplar 27 18,8 

Ġnternet 37 25,7 

Okul 58 40,3 

Toplam 144 100,0 

*HIV/AIDS Bilen 144 KiĢi 

  

Katılımcıların HIV/AIDS ile ilgili bilgi edinilen kaynakların dağılımı incelendiğinde, %40.3 

ile okul, %25.7 ile internet, %18.8 ile kitaplar ve %15.3 ile televizyon olmuĢtur (Tablo 2). 

 

TARTIŞMA 

AIDS kompleks, duygusal ve psikososyal komplikasyonları olan bir hastalıkdır. Etkili 

tedavisi olmayan bu hastalığı önlemenin tek yolu 

eğitimdir(Köksal,2005:121).AraĢtırmamızda, öğrencilerin HIV/AIDS  bilgisi orta 

düzeyde(%51.4) bulunmuĢtur. Benzer çalıĢma Ungan ve ark.tarafından 1427 üniversite 

öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢ ve% 51'lik oranın ―HIV / AIDS hakkında çok fazla ‖ve% 17'si 

HIV / AIDS hakkında― çok az Ģey ‖bildiğini belirtiyor(7).Fraim ve arkadaĢları çalıĢmalarında 

Türk öğrencilerinin HIV/AIDS bilgisinin orta düzeyde olduğunu bildirmiĢtir. Bulgularımız bu 

çalıĢmalarla  uyumludur. Bununla beraber HIV / AIDS bilgi düzeyinin, Türkiye‘de farklı 

popülasyonlarda yapılan çalıĢmalarda değiĢtiğini ve genelleĢtirilemeyeceğini ifade 

etmiĢlerdir(Fraim, 2012:145). 

Literatürlerde de öğrencilerin bilgi düzeyi ile ilgili sonuçlar farklı olup, bulgularımıza yakın 

oranlar Haroun ve ark.%61,Rehan ve ark.%68,4,Talvar %64, Kuruliva %64,9 ve %51 ile 

Pharr tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda tespit edilmiĢtir(Haroun ve arkadaĢları,2015:54. 

Rehan ve ark,2016:125. Talwar ve ark, 2015:36. Kuruvila ve ark,1997:226. Pharr ve 

ark,2017:5).Diğer taraftan HIV/AIDS bilgi düzeyi kızlarda (%65,2),erkeklere göre daha 

yüksek ve anlamlı bulunmuĢtur. Benzer çalıĢmalarda kızların erkeklerden daha yüksek bilgiye 
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sahip olduğu bildirilmiĢtir(Pharr ve ark,2017:5. Aluede ve ark,2005:211. Chng ve ark, 

2005:69). 

ÇalıĢmamızda, katılımcıların HIV/AIDS ile ilgili bilgi kaynağı olarak okul seçeneği %40,3 ile 

en yüksek orandaydı. Kurt ve arkadaĢları çalıĢmalarında öğrencilerin%75,5 inin HIV/AIDS 

bilgisini okul aracılığıyla elde ettiklerini (Kurt ve ark, 2012:50). Ungan ise bu oranı %40 

olarak bildirmiĢtir(Ungan ve Yaman, 2003:165). Sonuçlarımız bu literatürlerle uyumludur. 

HIV/AIDS in bulaĢ yollarına yönelik yanıtlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin %72,8 iyi 

bilgiye sahipti. Beraberinde HIV/AIDS korunma yollarına iliĢkin bilgileri de yüksekti(88,5). 

Birçok çalıĢma, üniversite öğrencilerinde HIV/AIDS bulaĢ yolları ve korunma ile ilgili iyi 

bilgiye sahip olunduğunu göstermektedir(Kurt ve ark, 2012:50. Aluede ve ark,2005:211. 

Haroun ve arkadaĢları,2015:54). 

SONUÇ  

Sonuç olarak, öğrencilerin HIV/AIDS hakkındaki, genel bilgileri orta düzeyde olup, bu 

konudaki eğitimlerin arttırılmasının gerekliliği bir kez daha anlaĢılmıĢtır. Öğrencilere bulaĢıcı 

hastalıklar konusunda eğitim programlarının hazırlanması önerilmektedir. 
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Production of Local Maize Flour and Syrup 

Khair Aldeen M. Al-dahil Al-sabawi Ikram Ahmed Al-Younes
1
 

Abstract: 

In this research. the possibility of producing two types of materials that are included in the 

industry. namely the production of maize flour and the production of Glucose Syrup from 

yellow maize was studied. Three species of local maize were used: the first type. which is 

derived from the type (corn syrup). known as dent corn. The second type. which is due to the 

type known as (flour corn). The third species. which is due to the type (maize) known as pop 

corn. The results showed that 20% moisturizing was best suited to remove embryos. And 

moisturizing 17% gave the proportions of extraction of flour by 65-80% depending on the 

difference of moisturizing and maize class. The percentage of protein in the flour was 8-12%. 

the ash 0.3 - 0.7% and the growth of 65-70% as ranged color between 4-6. Acid analysis. 

enzymatic analysis and mixed starch analysis were used to produce starch Syrup. 

hydrochloric. sulfuric or phosphoric acid was used at a concentration of 0.2% of the starch 

weight. Alpha amylases were extracted from the mullet and the amyloglucosidase source was 

miniscule. The results showed that the use of hydrochloric acid and the best mixed analysis of 

glucose Syrup with DE and monoclonal and binary sugars. as well as enzymatic analysis. 

were similar in physiological qualities with a clear color and good taste. 

Key words : Maize , corn , flour , starch , glucose syrup . 

 

Introduction : 

Yellow maize is a high-growth. starch-growing crop that is widely used in many human food 

industries and feed industry (Knight. J.W. 1969). Yellow maize was used in the manufacture 

of masa. an important raw material in the manufacture of corn gypsum or in the manufacture 

of tortella bread. which is famous in South America and Mexico and which is currently 

widespread in many Arab countries. Yellow corn flour is also used in the manufacture of 

ready-made breakfasts and appetizers In the manufacture of meat products. and in the 

manufacture of pastries. pastries and a moisturizing or moisturizing substance in some food 

powders (Navickis 1987). Yellow corn is an important source of sugar. which is important in 

the confectionery industry (Birch G.G. et al 1970). toffee. cake and ice cream. which gives it a 

grainy rubber texture as well as into the whole brewery industry (Brooks. J.R.. et al. 1986). 

The evolution of production of yellow maize and competition of imported starch of Iraqi 

origin necessitates considering the creation of classification niches for this starch to develop 

to the best and is marketed by classification until the improvement of its quality. so this 

research aims to achieve these goals. and that the manufacture of these pills reduce the 

damage caused by storage . It also provides an important product for many local food 

industries that move the food processing market (Radley J.A. 1968). 
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Materials and Equipment Used: 

Corn grains were used to produce starch commercially and of the kind available in the local 

market. The following equipment and tools were used to complete the work: 

1. The first class is the yellow maize. 

2. The second class is the yellow corn. 

3. The third category is maize. 

4. Chemicals. acids and enzymes. 

5. Purification of impurities. 

6. Hydration basins. 

7. Mill. 

8. Insulation machine. 

9. Dried. 

10. Peeling and roasting device. 

Using the Iraqi starch produced in the laboratories of the province of Hindi - Babil province. 

The chemicals were used with high purity Analar equipped with the company BDH and the 

enzymesare equipped with the company Nova of Sweden. The equipment was used by the 

factory's Tord Re sterilization machines. Siphon pull solution. open and coated evaporation 

machines. centrifuge. filtration apparatus. 

The Method of Work 

1. Starch production : 

The corn grain was purified from impurities and dust by entering the grain into a filtration 

apparatus containing a different size sieve to isolate the impurities. one of which was to pass 

the grain of the corn only with a strong air stream to remove the grain dust and passing the 

grains to the soaking ponds with compressed water to remove dirt and dirt The process of 

collecting the grains in the ponds can be reduced by 14-16% to be easy to grind. After that the 

process of transporting the moisturized grain was carried through a warm conveyor containing 

water vapor to gain the grain softness and fragility. It reaches a rotary conical device that 

blocks the grains to break it and isolates the embryo and the crust from the Sha passthroughs 

in the pot drying rotor to reduce the moisture to about 11% and then passing bus in the 

cylindrical rotor. which isolates pure starch. (Dziezak J.D. 1987) and Peplinski A.J. et.al 

(1986). 

2. Production of glucose Syrup 

a. The starch suspension was prepared with a concentration of 20% solids. Use 200 g of starch 

per liter of water and add 0.2% of the starch weight to one of the following acids: 
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hydrochloric acid. sulfuric acid. phosphoric acid and put in a copper pot and put it in the 

sterilizer. 135o and press 5.1 Joe for 20-30 minutes. 

b. In the enzymatic analysis. the starch suspension was prepared using a suspended 

suspension of 80 g / L of water. The mixture was gradually heated to 95 ° C and then left for 

half an hour. The temperature was then reduced to 60 o C and added to it 0.2% of the weight 

of the gel Alpha Beta amylases 0.1% The mixture continued with heat stability for 1.5-2 hours 

until the concentration of dissolved solids reached 20 ± 2. after which the solution was filtered 

using Wattman No filter paper 4. The leachate is taken and heated to a temperature of 35 m. 

The enzyme solution was added 0.1% of the total solution volume (0.05% concentration of 

the enzyme solution) and the strength of the enzyme is 150 S The concentration of the sugars 

is limited to 25-30%. Mixed analysis: Use starch suspension 20% and add 0.2% hydrochloric 

acid to acidic water and then heat for 10 minutes. The acid was then equated to H = 6 p and 

the mixture of the former enzymes was added 0.2% It is also known that the end of the 

decomposition using the alcohol test is so that no residue is left in a test tube containing 1 ml 

of alcohol with a concentration higher than 70%. The purification steps were then reduced by 

pH to 4-5 to precipitate proteins and colloids for 30 minutes and then filtered and equated 

with acidity. The deionization process was then carried out using ion and ion exchangers. 

using animal charcoal and concentrating to 42-45% or more according to the desired product. 

Results and Discussion 

1. Starch production 

The results indicated in Table (1) showed differences in the chemical composition of the 

maize cultivars used. The method of preparation (moisturizing and grinding) had an effect on 

the quality of the flour produced. The results indicated in the same table above. In flour. 

which means that the amount of high fetus has been eliminated by its content of oil. As is 

known. the increase in oil in maize flour causes a decrease in its stability and its balance. 

Therefore. 20% moisture is the best in this capacity. but on the other hand. When moisturizing 

at this rate Of moisture and decreased protein content. while the value of color. ash and fiber 

decreased. which meant flour whiteness and purity. Similar results were reported earlier 

(Brooks. J.R.. et al.. 1986) and Greenwood (1975). As for maize varieties. the superiority of 

the yellow maize cultivar was observed in many traits of the other two varieties with high 

protein content. extraction rate. low fat. ash. fiber and color value. This flour is likely to be 

suitable for food processing on the rest of the maize varieties. (Radley. JA 1968). 
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Table (1) shows the chemical structure and some physical properties of maize flour. 

 

The results of Table (2) also showed that the size of the granules of flour which is less than 

150 microns is good for all varieties and different moisturizing percentages. indicating that 

wheat mills can be used after reducing the yellow corn granules using Garosha before 

grinding the yellow corn grains. The large proportion of the large flour granules (wheat). 

which is a characteristic of wheat wheat. which gives the size of granules greater than 45% 

greater than 150 microns. This is one reason why this type of wheat is not suitable in the 

baking industry While we see that maize For yellow. The behavior of bread wheat was 

followed by a relatively smooth flour that suited the size of the granules of some baked goods. 

These results were similar to those of Brekke (O.L. 1972). 
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Table (2) shows the distribution of yellow corn flour granules 

 

2. Production of glucose Syrup 

The results shown in Table (3) showed that the use of hydrochloric acid gave the best 

qualities of glucose Syrup. where the rates of DE (30). monoclonal sugars (16) and reduced 

bipolar sugars (10) were found to be mixed with DE (32) 18) followed by values using 

sulfuric acid which were close to the results of use The amyloglucose values were lower in 

case of use of a. Bamylase. The results of Table (3) show that the use of hydrochloric acid and 

enzymatic analysis has been successfully found in the production of glucose Syrup from 

maize. The use of sulfuric acid and phosphoric acid requires a change in production methods. 

Table 3 shows the chemical composition of glucose juice produced from corn starch 

after purification and before concentration 
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Table (4) shows the physical properties of corn starch Syrup after purification and 

before concentration 

 

Table (4) shows that the physical characterization shows the superiority of hydrochloric acid 

as taste. then enzymatic and mixed. and the three are equal in color. 
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Anterior komminican arter anevrizması bağlı subaraknoid kanama geçiren 

hastalarda sigara içimi ve Fischer skorunun Modifiye rankin sklasına etkisi 
 

Necati ÜÇLER
1
 

 

 

ÖZET 

GĠRĠġ VE AMAÇ: Bu çalıĢmamızda, klinik vazospazm geliĢen hastalarımız ile klinik olarak 

vazospazm geliĢmeyen hastalarımızdaki mortalite, morbidite ve hastanede kalıĢ sürelerini 

karĢılaĢtırdık. 

YÖNTEM: Kliniğimizde ocak 2015-Ģubat 2017 tarihleri arasında ameliyat edilen 135 

anevrizmatik subaraknoid kanama geçiren hastalar retrospektif incelendi. Bu hastalardan 

Anterior comminican arter anevrizması kanaması ile baĢvuran Glaskow Koma skoru (GKS) 6 

ve üstü olan 20 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların klinik değerlendirmeleri, radyolojik 

kayıtları, Fischer skoru, Glaskow Koma skoru (GKS), Modifiye rankin skalası (MRS) ve 

hastanede kalıĢ süreri değerlendirildi. Grup I:  Fischer skoru 3-4, GKS 6-10, sigara içen 15 

hastadan oluĢuyordu, Grup II ise: Fischer skoru 1-2, GKS 11-15 sigara içmeyen 10 hastadan 

oluĢuyor idi. Ventrikül içi kanaması olan hastalar değerlendirmeye alınmadı. Hastaların hepsi 

anevrizma klipleme ameliyatı, bütün hastalarda acil cerrahi yaklaĢımı ile 1 gün içinde yapıldı. 

BULGULAR: Hastaların yaĢ ortalaması Grup I de 52, Grup II de 45 yıl idi. Cinsiyet dağılımı 

her iki grupta benzer idi. Hastaların ortalama postoperative yatıĢ süresi Grup I‘de 16.8 gün, 

Grup II de 12.1 gün olarak bulundu. Klinik vazospazm Grup I de hastaların %60‘ında (9 

hasta), Grup II de ise %10‘nunda (1hastada) görüldü. Grup I‘in MRS değeri 4.3 iken, Grup 

II‘de  MRS 1.4 tespit edildi. Exitus olan 4 hastada Grup I hastası idi, Grup II de hiçbir hasta 

exitus olmadı. Grup I de  3H vazospazm tedavisi daha yoğun olarak uygulandı. 

TARTIġMA VE SONUÇ: Vazospazm, anevrizma cerrahisinde en az cerrahi teknik kadar 

değerli bir faktördür. Sigara içen ve yüksek Fischer skoru bulunan hastalarımızın bulunduğu 

Grup I de hastaların hastaneden kalıĢ süresi, exitus oranı, vazospazm geliĢimi, yüksek MRS 

değerine sahip olması, bu iki klinik durumun subaraknoid kanama geliĢen hastalarda 

morbidite ve mortaliteyi ciddi Ģekilde artırdığını düĢünebiliriz. Her nekadar hasta sayılarımız 

çok düĢük olsada, bizim Grup I‘deki gibi patolojik durumu olan subaraknoid kanamalı 

hastalara karĢı daha ―proaktif‖ bir tedavi yapmamız gerektiğini düĢünebilirz. 

 

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, Sigara içmek, Modifiye rankin skalası 
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GĠRĠġ 

Ġntraserebral anevrizma bağlı olarak geliĢen subaraknoid kanamalar (SAK), tüm dünyada 

mortalite ve morbiditesi ile hala önemli ciddi bir problem olmaya devam etmektedir. Bu 

hastaların anevrizma kanamasından sonrasında risk faktörlerini belirlemek ve bu risklere göre 

tedavi planlanması önemlidir. 

ÇalıĢmamızda kliniğimize opere olan anevrizma hastaları içersinde, özellikle anetrior 

komminikan arter anevrizmalarına bağlı SAK geliĢen hastalardaki mevcut risk faktörlerine 

göre Modifiye rankin skalasına göre sonuçları retrospektiv olarak değerlendirdik. 

YÖNTEM 

Kliniğimizde ocak 2015-Ģubat 2017 tarihleri arasında ameliyat edilen 135 anevrizmatik 

subaraknoid kanama geçiren hastalar retrospektif incelendi. Bu hastalardan Anterior 

comminican arter anevrizması kanaması ile baĢvuran Glaskow Koma skoru (GKS) 6 ve üstü 

olan 20 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların klinik değerlendirmeleri, radyolojik kayıtları, 

Fischer skoru, Glaskow Koma skoru (GKS), Modifiye rankin skalası (MRS) ve hastanede 

kalıĢ süreri değerlendirildi. Grup I:  Fischer skoru 3-4, GKS 6-10, sigara içen 10 hastadan 

oluĢuyordu, Grup II ise: Fischer skoru 1-2, GKS 11-15 sigara içmeyen 10 hastadan oluĢuyor 

idi. Ventrikül içi kanaması olan hastalar değerlendirmeye alınmadı. Hastaların hepsi 

anevrizma klipleme ameliyatı, bütün hastalarda acil cerrahi yaklaĢımı ile 1 gün içinde yapıldı. 

BULGULAR 

Hastaların yaĢ ortalaması Grup I de 52, Grup II de 45 yıl idi. Cinsiyet dağılımı her iki grupta 

benzer idi. Hastaların ortalama postoperative yatıĢ süresi Grup I‘de 16.8 gün, Grup II de 12.1 

gün olarak bulundu. Klinik vazospazm Grup I de hastaların %60‘ında (9 hasta), Grup II de ise 

%10‘nunda (1hastada) görüldü. Grup I‘in MRS değeri 4.3 iken, Grup II‘de  MRS 1.4 tespit 

edildi. Exitus olan 4 hastada Grup I hastası idi, Grup II de hiçbir hasta exitus olmadı. Grup I 

de 3H vazospazm tedavisi daha yoğun olarak uygulandı. 

TARTIġMA 

SAK asıl hedef anevrizmanın kapatılmasından sonra ortaya çıkabilecek hidrosefali, 

vazospazm gibi komplikasyonları önlemektir. Ancak bu komplikasyonların hangi hastalarda 

çıkabileceği önceden tam olarak bilinememektedir. Subaraknoid aralıktaki kan miktarı ile 

vazospazm iliĢkisi önerilmiĢtir (Harrod, 2005, 54-54). Kan miktarı artıkça vazospazm ve 

dolaysıyla hastalarda morbidite ve mortalite artabilmektedir (Güresir, 2008,93-4, Niemann, 

2003, 843-847, Tokuda, 1995, 272- 277). Hastalar arasında vazospazmın Ģiddeti hakkında 

klinik olarak tam bir yol gösterememektedir. Subaraknoidal aralıktaki kan miktarının dıĢında 

bazı faktörlerinde rolü olduğu düĢünülmektedir. 

Sigara içimi ile SAK sonrası morbidite ve mortalite arasında negativ bir sonuç olduğu baĢka 

çalıĢmalarda da gösterilmiĢtir (Dinc N, 2017,566-571). Sigara içiminin SAK geliĢimi için risk 

oluĢturduğu bilinmektedir (Longstreth, 1992, 1242-1249).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dinc%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28034814
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SAK sonrası prognozda GKS‘da subraknoid aralıktaki kan miktarı gibi, prognoza negativ 

yönde etki etmektedir. Biz GKS, Fischer skoru ve sigara içimi durumunu anterior 

komminikan arter anevrizmasına bağlı geliĢen SAK geliĢen hastalarımızda değerlendirdik, ve 

hasta hakkında önceden mortalite ve morbidite için önceden risk değerlendirmesi yapmaya 

çalıĢtık. 

SONUÇ 

Vazospazm, anevrizma cerrahisinde en az cerrahi teknik kadar değerli bir faktördür. Sigara 

içen ve yüksek Fischer skoru bulunan hastalarımızın bulunduğu Grup I de hastaların 

hastaneden kalıĢ süresi, exitus oranı, vazospazm geliĢimi, yüksek mRS değerine sahip olması, 

bu iki klinik durumun subaraknoid kanama geliĢen hastalarda morbidite ve mortaliteyi ciddi 

Ģekilde artırdığını düĢünebiliriz. Her nekadar hasta sayılarımız çok düĢük olsada, bizim Grup 

I‘deki gibi patolojik durumu olan subaraknoid kanamalı hastalara karĢı daha ―proaktif‖ bir 

tedavi yapmamız gerektiğini düĢünebilirz. 
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THE USAGE OF THERAPEUTIC ULTRASOUND IN DENTISTRY 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE TERAPOTĠK ULTRASON KULLANIMI 

Melih ÖZDEDE  

 

Abstract 

Ultrasonography is an imaging method which is performed by using sound waves and not 

using ionized radiation. Therapeutic ultrasound used for treatment is used in medicine, 

especially in the fields of physical medicine-rehabilitation and orthopedics-traumatology. It 

has been shown that low intensity pulsed ultrasound, a type of ultrasonography used in the 

head and neck region, is therapeutic with its biological effect. This effect is thought to be 

demonstrated by the mechanism by which the vascular circulation and cell permeability 

increase, the pain threshold increases and the pain decreases. Therapeutic ultrasound can be 

used in various areas of dentistry. Acceleration of bone regeneration in maxillofacial fractures 

and osseointegration of dental implants, treatment of temporomandibular disorders, reducing 

pain, accelerating wound and soft tissue healing are mentioned as using therapeutic 

ultrasound. The positive effects of this method in periodontal ligament regeneration and 

reducing root resorption in orthodontic tooth movements have been reported. Low intensity 

pulsed ultrasound was found to stimulate the pulp stem cells to produce reperative dentin. 

Also, the use of therapeutic ultrasound in xerostomy patients has been reported to help 

increase the flow of saliva. The aim of this study is to demonstrate the use of therapeutic 

ultrasound in dentistry. 

Keywords: Therapeutic ultrasound, Low intensity pulsed ultrasound, Ultrasonography, 

Dentistry 

Özet 

Ultrasonografi, ses dalgaları kullanılarak gerçekleĢtirilen, iyonize radyasyon kullanılmayan ve 

kolay kullanımı olan bir görüntüleme yöntemidir. Tedavi amacıyla kullanılan terapotik 

ultrason ise tıpta özellikle fiziksel tıp-rehabilitasyon ve ortopedi-travmatoloji bölümlerinde 

kullanılır. BaĢ ve boyun bölgesinde kullanılan ultrasonografinin bir çeĢidi olan düĢük 

yoğunluklu kesikli ultrasonun, biyolojik etkisi ile terapotik özellikte olduğu gösterilmiĢtir. Bu 

etkiyi vasküler sirkülasyonun ve hücre geçirgenliğinin artması, ağrı eĢiğinin yükselmesi ve 

ağrının azalması mekanizması ile gösterdiği düĢünülmektedir. DiĢ hekimliğinin çeĢitli 

alanlarında terapotik ultrason kullanılabilmektedir. Maksillofasiyal fraktürlerde ve dental 

implantlardaki kemik rejenerasyonunun hızlandırılması, temporomandibular düzensizliklerin 

tedavisi, ağrının azaltılması, yara ve yumuĢak doku iyileĢmesinin hızlandırılması gibi 

amaçlarla terapotik ultrasondan yararlanıldığı belirtilmektedir. Periodontal ligament 

rejenerasyonunda ve ortodontik diĢ hareketlerinde karĢılaĢılan kök rezorpsiyonunun 

azaltılmasında bu yöntemin olumlu etkileri bildirilmiĢtir. DüĢük yoğunluklu kesikli 

ultrasonun reperatif dentin yapılması için pulpa kök hücrelerini uyardığı saptanmıĢtır. 
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Bununla birlikte, kserostomi hastalarında terapotik ultrason kullanımının tükürük akıĢında 

artıĢa yardımcı olduğu bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, terapotik ultrasonun diĢ 

hekimliğindeki kullanım alanlarının gösterilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Terapotik ultrason, DüĢük yoğunluklu kesikli ultrason, Ultrasonografi, 

DiĢ hekimliği 

 

1. TERAPOTĠK ULTRASON 

1.1. Ultrasonografi 

Ultrasonografi, ses dalgaları kullanılarak yumuĢak dokuların incelenmesi için yararlanılan, 

iyonize radyasyon kullanımına gerek kalmayan kolay kullanımı olan bir görüntüleme 

tekniğidir. Bu yöntemde kullanılan ses dalgaları, incelenecek dokuya bir prob yardımı ile 

yönlendirilir ve yansıyarak geri döner, bu veriler ile de gri tonlu görüntüler meydana gelir. 

DiĢ hekimliğinde ultrasonografinin kullanım alanları arasında lenf nodlarının 

değerlendirilmesi, tükürük bezlerinin incelenmesi, çene-yüz bölgesindeki kas kalınlıklarının 

değerlendirilmesi, temporomandibular eklem görüntülemesi, tiroid ve paratiroid bezlerinin 

incelenmesi yer alır (Namdar Pekiner, 2017: 317). 

Ultrasonografinin değiĢik yoğunlukta kullanımı ile farklı iĢlemler yapılabilir. Tanısal amaçlı 

olan ultrason yoğunluğu 5-50 mW/cm2, operatif ultrasonun yoğunluğu 0.05-27.000 W/cm2, 

tedavi amaçlı ultrason yoğunluğu ise 0.1-0.6 W/cm2 arasındadır (Peker, 2016: 24; Tanaka, 

2015: 871; Ritchie, 2013:1785). 

1.2. Terapotik Ultrasonun Prensipleri ve Avantajları 

Son dönemlerde tedavi amacıyla kullanılan terapotik ultrason birçok alanda 

kullanılabilmektedir. Bu alanlar, düĢük-yoğunluklu kesikli ultrason (DYKU), yüksek-

yoğunluklu odaklanmıĢ ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme rehberliğindeki 

odaklanmıĢ ultrason cerrahisi, ultrason rehberli ablasyon, sonoporasyon, derin boyun 

boĢluklarında kullanılan ultrason rehberli drenaj, ekstrakorporeal litotripsi, 

temporomandibular düzensizliklerdeki ultrason tedavisidir (Mago, 2015: 414). 

Ultrason tedavisinde kullanılan cihazlar çeĢitlilik göstermektedir. TaĢınabilir küçük cihazlar, 

vücuda yerleĢtirilebilen cihazlar veya ultrason özelliği olan çok amaçlı cihazlar bunlar 

arasında gösterilebilir (Jose, 2018: 179). 

Tedavi amaçlı kullanılan ultrasonun dozları da değiĢmektedir. Terapotik ultrasonun frekansı 

ve yoğunluğu, tanısal amaçlı kullanılan ultrasondan çok daha küçüktür. Hastaya uygulanan 

doz, hedef dokunun tipine ve derinliğine göre ayarlanmaktadır.  

Ultrasonun penetrasyonu dokudan dokuya değiĢiklik göstermektedir. Yüksek protein içerikli 

dokular (kartilaj, kemik) daha çok ultrason enerjisi gerektirirken su içeriği yüksek olan düĢük 

protein içerikli dokular (kan ve yağ) daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Tendon, ligament, fasia, 
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eklem kapsülü ve skar dokuları gibi yüksek kollajene sahip olan dokular en iyi absorbe 

edebilen dokulardır (Nussbaum, 1998: 140; Watson, 2008: 321). 

Terapotik ultrasonun avantajları arasında, dinamik ve kolay uygulanabilir olması, ucuz 

olması, non-invaziv olması, hastalarca kolay tolere edilebilmesi, sedasyona ihtiyaç kalmadan 

uygulanabilir olması, vücudun normal fonksiyonlarını engellememesi, bilinen biyolojik 

etkilerinin olmaması ve taĢınabilir olması sayılabilir (Shubham, 2014: 70). 

 

2. TERAPOTĠK ULTRASONUN DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE KULLANIMI 

DiĢ hekimliğinde en çok kullanılan terapotik ultrason çeĢidi DYKU olup birçok alanda 

kullanılabilmektedir (Peker, 2016: 24). 

2.1. Terapotik Ultrasonun Kemik ĠyileĢmesinde Kullanımı 

DYKU, yeni kırık ve kaynamanın olmadığı iyileĢmelerde Amerikan Gıda ve Ġlaç Dairesi‘nin 

(U.S. Food and Drug Administration: FDA) onayladığı tek fizik tedavi uygulamasıdır (Childs, 

2003: 421; Rubin, 2001: 259). 

Kraniyofasiyal deformite hastalarında çene-yüz dokularının rehabilitasyonu için uygulanan 

distraksiyon osteogenezinde, DYKU tedavisinin kemik iyileĢmesini hızlandırabileceği 

belirtilmiĢtir (Ding, 2010: 94). Kemik iyileĢmesinin erken evresinde devamlı ultrason, geç 

evresinde ise DYKU kullanımı önerilir, bunun nedeni ise ultrason enerjisinin olgunlaĢan 

kemikten daha fazla yansıması ile uyarıcı etkisinin azalmasıdır. Bu yüzden DYKU 

uygulamasının distraksiyon osteogenezinin birinci haftasında kullanımı önerilir (Peker, 2016: 

24; Tanaka, 2015: 871; Ding, 2010: 94; Raza, 2016: 550). Yapılan bir hayvan çalıĢmasında, 

tavĢan mandibulalarına distraksiyon osteogenezi uygulanmıĢ, tavĢanların bir kısmına DYKU 

uygulanırken kontrol grubunda uygulanmamıĢtır. AraĢtırmanın sonuçlarına göre, DYKU 

uygulanan grupta iĢlem sonrası otuzuncu ve altmıĢıncı günlerde kemik mineral yoğunluğu 

artarken kontrol grubunda otuzuncu günde kemik yoğunluğu azalmıĢ, altmıĢıncı günde 

baĢlangıca yakın seviyeye gelebilmiĢtir (CoĢkunses, 2012: 201). Bununla birlikte literatürde 

DYKU uygulamalarının mandibular kondil osteoartriti ve osteonekroz tedavisinde 

kullanılabileceğini belirten hayvan çalıĢmaları da mevcuttur (Wu, 2013:55, Kanaguchi Arita, 

2018:600). 

2.2. Terapotik Ultrasonun Ġmplantolojide Kullanımı 

Son yıllarda kullanımı hızla artan dental implantların osseointegrasyonu ile ile ilgili yapılan 

araĢtırmalara göre, DKYU tedavisinin, titanyum implant ve kemik arasındaki 

osseointegrasyonu ve kemik iyileĢmesini hızlandırdığı, erken dönemde kemik trabeküllerinin 

remodelasyonunu artırdığı ve implant stabilizasyonuna katkısı olduğu bildirilmiĢtir (Zhou, 

2011: 425; Liu, 2012: 244; Üstün, 2008: 254). 
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2.3. Terapotik Ultrasonun Periodontolojide Kullanımı 

DYKU uygulamasının, periodontal ligament hücrelerinin osteojenik farklılaĢmasını artırarak 

periodontal doku rejenerasyonununda terapotik yararları olduğu gösterilmiĢtir (Hu, 2014). 

Yapılan bir çalıĢmaya göre, osteoblastların yanı sıra periodontal ligament ve gingival 

epiteldeki hücrelerin, DYKU ile yüklenen mekanik strese yanıt verdiği belirlenmiĢ olup 

ultrasonun periodontal yara iyileĢmesi ve kemik onarımını hızlandırdığı düĢünülmektedir 

(Ikai, 2007: 212). Benzer Ģekilde, bir diğer araĢtırmada, terapotik ultrasonun konnektif doku 

büyüme faktörlerini artırarak yumuĢak doku iyileĢmesini hızlandırdığı gösterilmiĢtir 

(Shiraishi, 2011: 1498). Bununla birlikte, düĢük doz ultrasonun gingival kan akımı üzerinde 

herhangi bir değiĢikliğe neden olmadığı bildirilmiĢtir (Marakoğlu, 1999: 105). 

2.4. Terapotik Ultrasonun Temporomandibular Düzensizliklerde Kullanımı 

Temporomandibular düzensizlik (TMD), çiğneme kaslarını, temporomandibular eklemi 

ve/veya bu yapıları ilgilendiren klinik problemleri ifade eden bir terimdir (Suviven, 2005: 

613). 

Temporomandibular düzensizliklerin tedavisinde kısa dalga diatermi, ultrason, lazer ve 

transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu gibi elektrofizyolojik uygulamalar 

kullanılmaktadır. Bu uygulamalar inflamasyonu azaltır, kas gevĢemesini artırır ve kapiller 

permeabiliteyi değiĢtirerek kan akımını hızlandırır. Bununla birlikte, terapotik ultrason tek 

baĢına temporomandibular düzensizlik tedavisinde yeterli değildir. Tedavinin erken 

aĢamasında elektrofizyolojik uygulamaların kullanılmasının semptomların azaltılmasında 

etkili olduğu bildirilmiĢtir (Jose, 2018: 179, Speed, 2001: 1331). 

Terapotik ultrasonun temporomandibular disk ile iliĢkili semptomları azaltmada etkisi 

sınırlıyken, miyofasiyal ağrısı olan hastalarda kas semptomlarını hafifletmede baĢarılıdır. Bu 

tedavi yönteminin, oklüzal splint tedavisine cevap vermeyen TMD hastalarının Ģikâyetlerini 

azaltmada etkili bir Ģekilde kullanılabileceği bildirilmiĢtir (Esposito, 1984: 106). DYTU kısa 

süreli kullanılarak inflamasyon mediatörlerinin salınmasını engelleyerek anti-inflamatuvar 

etki gösterir. Ayrıca derin dokuların ısınması ile vazodilatasyon meydana gelir, dokuların 

vizkoelastisitesi hızlanır, ağrı eĢiğini ve hücre permeabilitesini yükselterek ağrıyı azaltır 

(Grieder, 1971: 25; Koca, 2014: 107). 

2.5. Terapotik Ultrasonun Ortodontide Kullanımı 

Ortodontide karĢılaĢılan kök rezorpsiyonunu tedavi eden kesin bir yöntem mevcut değildir. 

Bununla birlikte, kök rezorpsiyonu görülen diĢlerde DYKU kullanımı ile kök 

rezorpsiyonlarının azaldığı ve rezorpsiyonun iyileĢmesinin hızlandığı bildirilmiĢtir (El-Bialy, 

2004: 186).  Bu etkiyi, sementoblastlar üzerindeki gen-bağımlı protein regülasyonu, 

osteoklastik aktivitenin baskılanması ve antienflamatuvar etkileri ile gösterir (Dalla-Bona, 

2006: 943; Al-Daghreer, 2014: 1187). Yapılan bir çalıĢmada, dört haftadan uzun süreli tork 

hareketlerinde terapotik ultrasonun kök rezopsiyonunu azalttığı gösterilmiĢtir (Raza, 2016: 

349). Bu uygulamanın, hemifasiyal mikrosomialı çocuklarda mandibular büyümeyi arttırdığı 

bildirilmiĢtir (El-Bialy, 2010: 29). 
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REPORTING IN CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY 

KONĠK-IġINLI BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠDE RAPORLAMA 
 

1. Melih ÖZDEDE
1
, 2. Ġlkay PEKER

2 

Abstract 

The radiology report is a legal document that summarizes the radiological examination. It is the most 

important communication tool between radiologist and physician. The radiology report should focus 

on the clinical data, be clear and understandable, describe the findings in the image, and also not be 

distracted by the reader. The fact that cone-beam computed tomography (CBCT) was used in dentistry 

since the early 2000s has been a very important development for dentomaxillofacial radiology. The 

most important advantages of CBCT compared to medical computed tomography include low 

radiation dose, easy to use and low cost. CBCT reporting in dentomaxillofacial radiology is a new and 

developing topic. The aim of this paper is to give information about the reporting of CBCT which is 

becoming widespread in recent years. 

Keywords: Dentistry, Radiology, Reporting 

 

Özet 

Radyoloji raporu, radyolojik incelemenin özetlendiği yasal bir belgedir. Radyoloji uzmanı ile tetkik 

istemini yapan hekim arasındaki en önemli iletişim aracıdır. Radyoloji raporu klinik verilere 

odaklanmalı, açık ve anlaşılır olmalı, görüntüdeki bulguları tarif etmeli ve aynı zamanda okuyan 

kişinin dikkatini dağıtmayacak uzunlukta olmalıdır. Üç boyutlu görüntülemenin yapılabildiği konik-

ışınlı bilgisayarlı tomografinin (KIBT) 2000’li yılların başından itibaren diş hekimliğinde 

kullanılmaya başlaması dentomaksillofasiyal radyoloji için çok önemli bir gelişme olmuştur. KIBT’nin 

medikal bilgisayarlı tomografiye göre en önemli avantajları, düşük radyasyon dozu içermesi, 

kullanımının kolay ve düşük maliyetli olmasıdır. Diş hekimliği radyolojisinde KIBT raporlaması yeni 

ve geliştirilmekte olan bir konudur. Bu makalenin amacı, son yıllarda kullanımı hızla artan KIBT 

raporlaması ile ilgili bilgi vermektir. 

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği, Radyoloji, Raporlama 

 

1. GĠRĠġ 

1.1. Radyoloji Raporu 

Radyoloji raporu, klinisyenin istem yaptığı radyolojik tetkiklerin, radyoloji uzmanı tarafından 

incelenerek sonuçlarının hazırlandığı yazılı belgedir. Son dönemlerde radyolojik 
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incelemelerin karmaĢıklığının artması ile birlikte radyoloji raporlarının önemi artmıĢtır 

(paksoy ve yetimoğlu özdil, 2017:499). Radyoloji raporu, klinisyen ve radyoloji uzmanı 

arasındaki en önemli iletiĢim aracı olup yasal belge niteliği taĢır (doğan vd., 2010:179, tsr, 

2008). Bu iletiĢimin etkili olması, radyoloji uzmanının konsültan hekim olarak değerini artırır. 

Radyolojide raporlama konusunda bir standardizasyon sağlanamamıĢtır, radyoloji 

uzmanlarının kendilerine göre düĢünceleri ve rapor formatları vardır (doğan vd., 2010:179). 

Klinisyenlerin, radyoloji raporları için en çok önem verdikleri madde, raporların klinik 

sorulara verdiği cevaptır ve raporlardan pratik sonuçların elde edilmesi beklenmektedir 

(clinger vd., 1988: 825, gunderman vd., 2000: 307). Ülkemizde ve yurt dıĢında, radyoloji 

uzmanlık eğitiminde raporlama ile ilgili verilen eğitimler yetersizdir ve göz ardı edilmektedir 

(erdoğan, 2010: 209, sistrom vd., 2004: 76). 

1.2. Radyoloji Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Ülkemizde yayınlanan bir rehberde radyoloji raporlarının niteliklerinin nasıl olması gerektiği 

hakkında bazı öneriler sunulmuĢtur (erdoğan, 2010: 209): 

-radyoloji uzmanı, istem kağıdını dikkatli bir Ģekilde incelemelidir.  

-istemi yapan hekimin uzman olup olmaması, uzmansa branĢına dikkat edilerek rapor 

yazılmalıdır.  

-raporun içeriği konusunda, güncel standardizasyon metinlerine uyulmalıdır.  

-rapor çok uzun ya da çok kısa olmamalıdır. Böylece, uzun raporların okunmayıp kısa 

raporlardan da memnun kalınmaması gibi durumlar bertaraf edilerek raporun iĢlevsel olması 

sağlanabilir.  

-raporda yer alan cümleler çok uzun veya karmaĢık olmamalıdır.  

-en önemli bulguların raporun baĢında yer alması gereklidir.  

-radyoloji raporunda tıbbi terminolojiye uyulmalıdır, bununla birlikte klinisyenlerin 

anlamayacağı radyolojik ifadeler olabildiğince azaltılmalıdır.  

-raporda belirsiz ve amaçsız ifadeler, kesinlik içermeyen cümleler yer almamalıdır. 

-tesadüfen görülen bulgular, kinik durumla ilgili değilse raporda yer almamalıdır.  

-ek görüntüleme önerilirken, hastanın klinik durumunu istem yapan hekimin daha iyi bildiği 

düĢünülerek, kesin ifadelerden kaçınılmalıdır. 

-rapor yazıldıktan sonra kontrol edilmeli, gerekirse düzeltme yapılmalıdır.  

-raporun yazılması geciktirilmemeli, yazıldıktan sonra hızlıca iletilmelidir.  

-acil önem taĢıyan bulgular tespit edilirse, istem yapan hekim sözlü olarak bilgilendirilmelidir.  
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Klinisyenin sözlü olarak bilgilendirilmesi gereken durumlar; akut veya potansiyel olarak 

hayati tehlikeye neden olabilecek durumlar, beklenmedik veya hastanın tedavisini acil olarak 

etkileyebilecek tesadüfi bulgular ile teĢhis edilemeyen, ancak acilen ileri tetkik gerektiren 

durumlardır (paksoy ve yetimoğlu özdil, 2017:499). 

Radyoloji raporunun adli bir belge olduğu unutulmamalı, resmî belgenin gerekliliklerine göre 

hazırlanmalı ve arĢivlenmelidir. Raporların arĢivlenmesi, medikolegal olarak bir 

zorunluluktur. Raporun yazıldığı tarih belirtilmeli ve raporu yazan hekimin ıslak imzası 

raporda yer almalıdır (paksoy ve yetimoğlu özdil, 2017:499). 

2. KONĠK-IġINLI BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠDE RAPORLAMA 

2.1. Konik-IĢınlı Bilgisayarlı Tomografi 

Dental volumetrik tomografi, dental bilgisayarlı tomografi, cone-beam volumetrik tarayıcı 

gibi isimlerle de bilinen konik-ıĢınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT), konik-ıĢın tekniğine dayalı 

bir sistem olup maksillofasiyal bölgenin görüntülenmesini sağlayan bir tekniktir (Mozzo vd., 

1998:1558). Bu yöntemin en önemli özelliği, tek rotasyonlu tarama yapılarak birçok 

düzlemde görüntüler elde edilmesidir. Medikal bilgisayarlı tomografide yelpaze Ģeklinde 

tarama yapılırken, KIBT‘de görüntülenecek olan bölgenin çevresinde 180 veya 360 derecelik 

rotasyonel tarama gerçekleĢtirilerek görüntü oluĢur (Harorlı, 2014:216).  

Bu tekniğin avantajları arasında; medikal bilgisayarlı tomografiye göre cihazın ucuz ve 

boyutunun küçük olması, daha düĢük radyasyon dozu verilmesi, saniyeler içinde yüksek 

çözünürlükte görüntülerin elde edilebilmesi, görüntülerin rekonstrükte edilebilmesi, çeĢitli 

analizlerin yapılabilmesi sayılabilir. Öte yandan görüntülerde artifakt oluĢabilmesi, yumuĢak 

dokuların incelenememesi, medikal bilgisayarlı tomografideki Hounsfield değerinin 

kullanılamaması ise dezavantajlarındandır (White ve Pharoah, 2014:197; Harorlı, 2014:222).  

KIBT, diĢ hekimliğinin birçok alanında kullanılabilir. Ağız, diĢ ve çene cerrahisinde gömülü 

diĢlerin değerlendirilmesi, mandibular kanalın diĢ kökleriyle iliĢkisinin belirlenmesi, implant 

planlaması, ortognatik cerrahi öncesi değerlendirme, maksillofasiyal patolojilerin ve travma 

hastalarının değerlendirilmesi ve temporomandibular eklem incelemeleri gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır (Gezer vd., 2014:27). Ortodontide köklerin morfolojisi ve rezorpsiyonlarının 

değerlendirilmesi, kraniyofasiyal morfoloji, kemik hacmi ve geliĢiminin değerlendirilmesi, 

havayolu analizi ve dudak-damak yarıkları gibi durumlarda kullanım alanı bulunmaktadır 

(Üçok ve Kayadüğün, 2015:283). Endodontide periapikal lezyonlar, kök kanalları, kök 

kırıkları, kök perforasyonları, kök rezorpsiyonlarının incelenmesi, pulpa odasının boyutu ve 

dental anomalilerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Harorlı, 2014:222; Tarım ErtaĢ 

vd., 2014:113).  
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2.2. Konik-IĢınlı Bilgisayarlı Tomografide Raporlama 

KIBT‘nin diĢ hekimliği radyolojisinde son yıllarda popülerleĢmesi ile birlikte, bu radyolojik 

yöntemin raporlaması da önem kazanmaya baĢlamıĢtır (ESR, 2011).  

Ülkemizdeki KIBT cihazlarının önemli bir bölümü, özel sektörde çalıĢan diĢ hekimleri 

tarafından, implant planlaması için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu görüntüleri 

değerlendiren hekimler, incelemek istedikleri bölge dıĢında görüntüleme alanına giren tüm 

görüntülerin değerlendirmesinden sorumludur. Bu nedenle KIBT görüntülerinin ağız, diĢ ve 

çene radyolojisi uzmanları tarafından incelenmesi ve raporlanması önerilmektedir 

(Kamburoğlu, 2018:26, Williamson vd., 2013:750, Wright, 2012:9). 

Radyoloji raporunun kabul edilmiĢ ideal bir formatı henüz mevcut değildir. Bu nedenle 

raporlamalar çeĢitlilik göstermektedir (Bosmans vd., 2009:354). Genellikle iki ana formda 

raporlama yapılmaktadır: Geleneksel serbest metin Ģeklinde yazılan raporlar ve 

yapılandırılmıĢ raporlar. Serbest metin Ģeklinde yazılan raporlar hikâye Ģeklindedir, sırası ve 

formatı radyoloji uzmanı tarafından seçilir. Bu raporlama çeĢidi, standardizasyonu, açıklığı ve 

güvenilirliği en az olan ve en sık hata ile karĢılaĢılan rapor tipidir (Johnson, 2002:1056). Bu 

tekniğin yerini son yıllarda almaya baĢlayan yapılandırılmıĢ raporlar ise, belirlenmiĢ olan bir 

Ģablon ve kontrol listesinin olduğu bir formattadır (Reiner, 2007:313). YapılandırılmıĢ 

raporlar, daha açık olması, zaman kazandırması, otomatik kontrol ediliyor olması, belirli bir 

sırasının olması, teknik parametrelerin, ölçümlerin ve ek açıklamaların raporda düzenli olarak 

yer alması gibi birçok avantaja sahiptir (Peker vd., 2018:32, Reiner, 2007:313, Iyer vd., 

2010:205, Reiner, 2006:1151). Günümüzde daha sık kullanılan yapılandırılmıĢ raporlar, 

birçok radyoloji uzmanı tarafından kullanılmaktadır (ESR, 2018). 

DiĢ hekimliği ile ilgili olan görüntülemelerin raporları hem medikal radyoloji uzmanları hem 

de ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Radyoloji raporlaması 

dental radyolojide yeni bir konudur (Peker vd., 2018:32).  

Diğer radyolojik incelemelerdeki gibi, KIBT incelemelerinde de çekimi yapan ya da 

yorumlayan birey, görüntüleme alanına giren tüm yapılardan sorumludur. Elde edilen 

görüntülerde, incelenmek istenen bölgede ya da bölgenin dıĢında hastanın sağlığı için risk 

oluĢturacak patolojiler mevcut olabilir. Bu duruma örnek olarak, geniĢ görüntüleme alanında 

çekim yapılan bir tetkikte görülme olasılığı olan karotis arter kalsifikasyonları verilebilir ve 

tespit edilmesi halinde hasta ilgili tıp doktoruna konsülte edilmelidir (Özdede vd., 2018:798 

Miles, 2008:45). 

KIBT görüntülerinin paranazal sinüsler, nazal kavite, havayolu, servikal yapılar, 

temporomandibular eklem, dental bulgular ve diğer bulgular sırası ile incelenmesi önerilir 

(Miles ve Danforth, 2014:687).  
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2.3. Konik-ıĢınlı Bilgisayarlı Tomografi Raporlarının Bölümleri 

Radyoloji raporunda bulunması gereken bölümler; genel bilgiler-hasta bilgileri, teknik 

bilgiler, klinik bilgiler, bulgular, sonuçlar ve önerilerdir (Üçok, 2015:31, Paksoy ve 

Yetimoğlu Özdil, 2017:499, ESR, 2011): 

-Genel bilgiler-hasta bilgileri bölümü raporun baĢında yer alır. Bu bölümde radyoloji 

kliniğinin ismi, adresi, varsa logosu, raporun hazırlandığı tarih, hasta bilgileri ve gönderen 

klinisyenin ismi bulunur. 

-Teknik bilgiler bölümünde, uygulanan iĢlem ve ıĢınlama parametrelerinden bahsedilir. 

-Klinik bilgi bölümünde, hastanın klinik durumu kısa ve öz olarak belirtilir. 

-Bulgular kısmında, varsa tespit edilen patolojinin karakteristik özellikleri, anatomik yapılarla 

iliĢkisi tarif edilir. Patolojinin en iyi görüldüğü görüntü üzerinde ölçüm yapılır ve varsa 

tesadüfen belirlenen bulgular yazılır. Daha önceki çekilen görüntü mevcutsa, yeni görüntü ile 

karĢılaĢtırılır.  

-Sonuçlar bölümünde klinik bilgi, laboratuvar bulgular ve görüntü özellikleri beraber 

değerlendirilerek ön tanı ve ayırıcı tanılar tartıĢılır.  

-Öneriler bölümünde radyoloji uzmanı, ileri görüntüleme veya diğer tetkiklerle ilgili kiĢisel 

görüĢünü sunar. 

Raporlar kontrol edildikten sonra imzalanır (Üçok,2015:31).  

Raporların genel yapısı, klinisyenler tarafından kolayca anlaĢılabilir formatta olmalıdır (Üçok, 

2015:31). Raporlar, sade bir dille yazılmalıdır. Bazı yazarlar, ortalama lise mezunu bir bireyin 

anlayacağı Ģekilde rapor yazılmasını önerirken bazıları ise tıbbi terminoloji kullanılmasını 

savunurlar (Srinivasa Babu ve Brooks, 2015:547, YeĢildere vd., 2010:131). Klinisyenlerin, 

radyoloji raporunu yalnızca hekimler arası bir iletiĢim aracı olarak gördükleri ve hastanın 

raporu nasıl algıladığının önemli olmadığını düĢündükleri bildirilmiĢtir (YeĢildere vd., 

2010:131). 

En sık yapılan raporlama hataları; hasta isimlerinin karıĢması, teknik hatalar, klinik bilgi 

eksikliği, yanlıĢ lokalizasyon, hatalı ayırıcı tanı, önceki görüntülerin eksikliği, yazım hataları 

ve iletiĢim eksiklikleridir (Dwaik, 2014:361). 

Bilgimiz dahilinde, literatürde KIBT raporlamasıyla ilgili uluslararası araĢtırma çalıĢması 

mevcut değildir. Bu konuda sadece daha önce tarafımızca yapılan ve aĢağıda ayrıntıları 

belirtilen iki anket çalıĢması yayınlanmıĢtır.  (Peker vd., 2018:32, Özdede vd., 2019). 

2.4. DiĢ Hekimlerinin Konik-IĢınlı Bilgisayarlı Tomografi Raporlarından Beklentileri 

Bu çalıĢmada diĢ hekimlerinin KIBT raporlarından beklentilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıĢtır. Toplam 185 diĢ hekiminin katıldığı çalıĢmamızın sonuçlarına göre (Özdede 

vd., 2019): 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
203 

 

1. DiĢ hekimlerinin çok az bir kısmı raporları yeterli bulmaktadır. 

2. DiĢ hekimlerinin büyük çoğunluğu, raporları okumamalarının yasal bir sorumluluk 

doğurabileceğini düĢünmektedir. 

3. DiĢ hekimlerinin yaklaĢık yarısı, istem kağıtlarına her zaman klinik bilgi yazarken, 

daha az bir kısmı bazen klinik bilgi yazmaktadır. 

4. Uzun bir raporla karĢılaĢan diĢ hekimlerinin yarıya yakın bölümü raporun hepsini 

okurken, diğer kısmı sadece sonuç bölümünü okumaktadır. 

5. DiĢ hekimlerinin çoğu, en önemli lezyonun raporun baĢında yer alması gerektiğini 

düĢünmektedir. 

6. DiĢ hekimlerinin yarısından çoğu, her lezyonun detaylı olarak açıklanması gerektiğini 

belirtmektedir. 

7. DiĢ hekimlerinin üçte ikisi, raporda radyolojik terimlerin kullanılması gerektiğini 

düĢünmektedir. 

8. DiĢ hekimlerinin büyük bölümü, hazırlanan raporun hem hastaya verilmesi hem de 

klinisyene elektronik olarak iletilmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

9. DiĢ hekimlerinin çoğu, elde edilen görüntülerin CD/DVD formatında sunulmasının 

yeterli olduğunu düĢünmektedir. 

10. DiĢ hekimlerinin yarıdan fazlası, radyoloji uzmanı ile konsültasyon yapmak 

istediklerini belirtmiĢlerdir. 

2.5. Ağız, DiĢ ve Çene Radyolojisi Uzmanları ile Medikal Radyoloji Uzmanlarının 

Raporlama ile Ġlgili Uygulamaları 

Bu çalıĢmada ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanları ile medikal radyoloji uzmanlarının 

raporlamayla ilgili uygulamalarının karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Toplam 285 uzman 

hekimin (115 ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanı, 170 medikal radyoloji uzmanı) katıldığı 

çalıĢmamızın sonuçlarına göre (Peker vd., 2018:32): 

1. Her iki gruptaki uzman hekimlerin de yapılandırılmıĢ raporları tercih ettiği 

anlaĢılmıĢtır. 

2. Her iki gruptaki uzman hekimler de raporlamanın klinisyenlerin anlayabileceği 

ifadelerle olması gerektiğini düĢünmektedir.  

3. Ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanlarının neredeyse tamamı, medikal radyoloji 

uzmanlarının da çoğunluğu, raporda teknik detaylara yer vermektedir. 

4. Her iki gruptaki uzman hekimlerin de büyük bölümü, raporu sonuç bölümüyle 

sonlandırmaktadır. 
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5. Ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanları raporlama yapmayı öğretim üyelerinden 

öğrenirken, medikal radyoloji uzmanları kendilerinden daha kıdemli olan meslektaĢlarından 

öğrenmektedir. 

6. Hekimlerin hemen hemen hepsi, radyoloji eğitim programlarında raporlama 

konusunun da yer alması gerektiğini düĢünmektedir. 

7. DiĢ hekimliğinde radyolojik raporlama iĢlemi, tıptakine oranla yeni bir uygulama 

olmakla birlikte, ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanlarıyla medikal radyoloji uzmanlarının 

raporlamalarının benzer olduğu belirlenmiĢtir. 

2.6. Konik-IĢınlı Bilgisayarlı Tomografi Raporlarının GeliĢtirilmesi ve ĠyileĢtirilmesi için 

Öneriler 

Radyoloji raporlarının geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi için literatürde bazı öneriler yer 

almaktadır (Üçok, 2015:31): 

1. KIBT‘nin ve diğer görüntüleme yöntemlerinin yorumlanması ve raporlanması ile ilgili 

olarak ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanlık eğitimine bu konu ile ilgili dersler eklenmelidir. 

2. Ulusal ve uluslararası toplantılarda ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanlarına 

görüntüleme yöntemlerinin raporlamasıyla ilgili eğitim verilmelidir. 

3. Ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanları arasında ortak ve yapılandırılmıĢ bir sistematik 

raporlama formatı kullanılarak hasta verilerinin diğer klinisyenlerle daha düzenli ve 

bilgilendirici bir Ģekilde iletiĢimi sağlanmalıdır. 

4. Ortak bir yapılandırılmıĢ raporlama formatı oluĢturulması için, ağız, diĢ ve çene 

radyolojisi uzmanlarından oluĢan ulusal ve uluslararası komisyonlar kurulmalıdır. 
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The effect of Rapamycin On Intra-abdominal Adhesion Development  in a 

Rat Model 

Rapamisin’in Ratlarda Deneysel Olarak Olusturulan Ġntraabdominal 

Adezyonlarin Gelisimi Üzerine Etkisi 

Basim Pelin¹ 

Abstract: 

Abdominal and pelvic adhesions are pathologic fibrous bands developing between pelviperitoneal and 

visceral surfaces during healing of peritoneal surface defects with scar formation. In our study we 

aimed to define the effects of an immunosuppressive drug “rapamycin” over the formation of this 

over-reactive fibrotic process of connective tissue, adhesion formation.In this study, 45 male Wistar-

Albino rats were randomly divided into four groups , sham group, control group with adhesion model 

,oral rapamycin group with adhesion model and peritoneal rapamycin group with adhesion model. 

According to our both macroscopic and microscopic datas , we can conclude that intra-abdominal 

adhesions were markedly reduced by rapamycin treatment either orally or intraperitoneally compared 

to sham and control groups. When applied orally (OR-Rap) , the macroscopic peritoneal adhesions 

showed a statistically meaningfull decline but although there can be seen also a decrease in 

microscopic adhesions, this decrease has no statistical meaning .On the other hand when used 

intraperitoneally just after the surgical operation, peritoneal rapamycin administration meaningfully 

reduces the intraabdominal adhesion development  both macroscopically and microscopically. Our 

findings suggest that rapamisin can be used to decrease post-operative intra-abdominal adhesion 

formation as an antiprolifetarive agent.  

Ozet:  

Abdominal ve pelvik adezyonlar peritoneal yüzey defektlerinin skar formasyonu ile iyileşmesi 

sırasında peritoneal ve pelvik kavite yüzeyleri arasında oluşan patolojik yapıdaki bağlardır. Biz bu 

amaçla Rapamisin’in intraabdominal adezyonları önlemedeki etkinliğini ortaya koymayı amaçladık. 

Bu çalışmada 45 adet Wistar Albino erkek rat kullanıldı. Sham grubu, kontrol grubu, oral gavage 

yoluyla ilaç verilen oral rapamisin (OR-Rap.) grubu ve peritona ilaç verilen ve ardından oral ilaç 

tatbik edilen peritoneal rapamisin  grubu olmak üzere dört grup oluşturuldu. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde; oral rapamisin (OR-Rap.) grubunda, makroskopik olarak intraabdominal 

adezyonları anlamlı derecede önlemiş  fakat mikroskopik olarak adezyonları azalttığı gözlenmesine 

rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemiştir. Rapamisin’in intraperitoneal uygulandığı 

peritoneal rapamisin (İP-Rap.) grubunda ise makroskopik değerlendirmede ve mikroskopik 

değerlendirmede  intraabdominal adezyon gelişimini anlamlı derecede azalttığı 

gözlenmiştirRapamisin, günümüze kadar adezyon gelişimini önlemek amacıyla kullanılan diğer 

ajanlarla karşılaştırıldığında ise yan etki profilinin sınırlı olması gibi avantajları da  beraberinde 

getirmektedir. Tüm bu veriler birleştirildiğinde ise, rapamisinin adezyon önleyici etkilerinin daha 

ayrıntılı olarak incelenmeyi hak ettiği söylenebilir. 

 

    ı) Medipol University Medical Faculty General Surgery Department 
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1.GĠRĠġ  

Abdominal ve pelvik adezyonlar peritoneal yüzey defektlerinin skar formasyonu ile 

iyileĢmesi sırasında peritoneal ve pelvik kavite yüzeyleri arasında oluĢan patolojik yapıdaki 

bağlardır. Bu bağlar, ince bir konnektif doku bandından,yoğun kanlanan kalın ve fibröz bir 

bride veya iki organ yüzeyi arasında direkt bağlantıya kadar olan bir aralıkta olabilirler.Tipik 

olarak adezyonlar, yaralanan periton yüzeyinde olduğu gibi normal mezotel ile 

kaplanamayacak olan alanlarla kontakt halinde olan normal dokular arasında meydana gelir 

(Herrick EH, 2000:192) 

 Ġntestinal obstruksiyonların etyolojisine yönelik ilk yayınlarda; Vick (1932), intestinal 

obstrüksiyonların %7‘sinin adezyon nedeniyle geliĢtiğini belirtirken; Mc Iver (1932), 

etyolojide %30 oranında adezyonları ,%44 oranında ise strangüle hernileri sorumlu tutmuĢtur 

(Ellis H,1971:133). Günümüzde geliĢmiĢ ülkelerde akut ince barsak obstrüksiyonlarının 

etyolojisinde adezyonların oranı gitgide artmaktadır. Bunlar; çoğu kez geçirilmiĢ bir ameliyat 

sonrası geliĢmektedir. Postoperatif intraabdominal adezyonların insidansı ve bununla iliĢkili 

komplikasyonlar yaĢam süresinin uzamasına, artan cerrahi prosedür sayısına ve cerrahi 

prosedürün büyüklüğüne paralel olarak artar (DeCherney AH,1997:77 ; Müller SA,2001:96). 

Postoperatif intraabdominal adezyonlar, cerrahi sonrası dönemde sık karĢılaĢılan bir problem 

olarak günümüzde önemini halen sürdürmektedir.  

Ġntraabdominal adezyonlar postoperatif morbiditenin de belirgin bir nedenidir. Birçok hastada 

intraabdominal adezyonlar asemptomatik olsa da, ince barsak obstrüksiyonu, fistül geliĢimi, 

kronik abdominopelvik ağrı, kadınlarda infertilite, üreteral obstrüksiyon ve operasyon 

süresinin uzaması, postoperatif kanama ve artmıĢ barsak perforasyonu riski nedeniyle 

reoperatif cerrahide ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. (Costain DJ, 1997:121; 

Reed KL,2002:108; Vrijland WW,2002:235) 

Menzies, intraabdominal cerrahi prosedürün uygulandığı %79 ila %93 hastada intraabdominal 

adezyon geliĢtiğini bildirmiĢtir (Burns JW,1996:66). Literatürde bu oran, 2/3 veya %70 

Ģeklinde verilirken, aynı hastada birbirini takip eden ameliyatlardan sonra %93‘e kadar 

ulaĢmaktadır . Bir çalıĢmada, 10 yıllık bir periyodda çeĢitli nedenlerle yapılan tüm hastane 

baĢvurularının %5.5‘inin adezyona bağlı olduğu bildirilmiĢtir (Herrick EH, 2000:192). 

GerçekleĢtirilen laparatomilerin %3‘ü ise adezyonların yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle 

yapılmaktadır (DeCherney AH,1997:77). Ġntraabdominal adezyonların en ciddi 

komplikasyonu intestinal obstrüksiyonlardır. Bu durum genel cerrahi kliniklerine baĢvuran 

hastaların %1-3‘ünde görülür (Müller SA,2001:96; Erkol H, 1993:7). Birçok araĢtırmada da 

intestinal obstrüksiyonların %54-74‘ünün adezyonlara bağlı geliĢtiği bildirilmektedir (Reed 

KL, 2002:108, Erdener A, 1989:5 ; Ersoy G1992:8) . Adezif obstrüksiyon hastaların 1/3‘ünde 

ilk ameliyattan sonraki bir yıl içerisinde, geriye kalanlarda ise 20 yıl gibi uzun bir periyod 

içerisinde herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Adezif intestinal obstrüksiyon geliĢen 

hastaların %5-21‘inde daha sonra adezif obstrüksiyon tekrar geliĢir (DeCherney AH,1997:77 ; 

Müller SA,2001:96). 
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 Adezyon nedeniyle obstrüksiyon geliĢen hastalar için mortalite oranını Nemir ve Perry %6 , 

Raf ise %8 olarak bildirmiĢtir . Bu oran literatürde ise %15 gibi yüksek bir rakam olarak göze 

çarpmaktadır (DeCherney AH,1997:77 ; Müller SA,2001:96). Adezyonun yol açtığı medikal 

problemlere ek olarak maliyeti de ciddi boyuttadır 

Adezyon formasyonunda, hem mekanik hem de kimyasal uyaranlar, visseral serozayı 

yaralayarak, vasküler permeabilite artıĢı, inflamatuar eksüda oluĢumu ve inflamasyon alanına 

inflamatuar hücrelerin invazyonunu içeren inflamatuar cevabı baĢlatırlar. Ġnflamasyon 

aĢamasında,fibrinojen oluĢumunu takiben, ortama göç eden fibroblastlar kollajen sentezine 

yön vererek kalıcı adezyon formasyonunu sağlamaktadır. Bu evrede fibroblastlar, bir yandan 

henüz oluĢmuĢ taze adezyonların fibrinolizis mekanizmasıyla ortadan kaldırılmasını 

engellerken bir diğer yandan da kollajen sentezini sağlayarak adezyonların fibröz bandlar 

haline geliĢini gerçekleĢtirmektedir.Böylesine bir ortamda fibroblastların ortama göçünün ve 

aktivitesinin engellenmesi ile kalıcı adezyon oluĢumu da engellenecektir.Biz bu amaçla 

Rapamisin‘in intraabdominal adezyonları önlemedeki etkinliğini ortaya koymayı amaçladık.  

2. GENEL BĠLGĠLER  

2.1. PERĠTON Periton , vaskülarize konnektif dokunun desteklediği, tek sıra mezotel 

hücrelerinin bazal membran üzerinde sıralanmasıyla oluĢan seröz bir zardır. Abdomenin iç 

yüzünü ve içindeki organları saran periton viseral ve parietal olmak üzere iki yapraktan 

oluĢmaktadır. Periton abdomenin iç yüzeyini, diyafragmatik, retroperitoneal ve pelvik 

yüzeyleri kaplar ve böylece peritoneal kavite oluĢur. Periton ek olarak intraabdominal 

visserayı da kaplar (Hiyama DT,1997:633) .  

1919 yılında peritoneal iyileĢmenin cildin iyileĢmesinden farklı olduğu gösterilmiĢtir. 

Peritonda bir defekt oluĢtuğunda, tüm yüzey eĢzamanlı olarak epitelize olmaya baĢlar. Ciltte 

ise epidermalizasyon yalnızca yara kenarlarındadır. Bu nedenle geniĢ peritoneal defektler de 

küçükleri kadar hızlı prolifere olur. ĠyileĢme sürecindeki bu hız yalnızca dört bir yandan 

geliĢen yeni mezotel sayesinde değil, alttaki konnektif dokunun hızlı differansiyasyonu 

sayesinde de gerçekleĢmektedir. Parietal peritonun iyileĢmesi 5-6 günde tamamlanmaktadır. 

Hem terminal ileumu kaplayan visseral mezotelyumun, hem de parietal peritonun mezotelyal 

yaprağının reepitelizasyonu 5-8 gün sürmektedir (DeCherney AH,1997:77 ;Ellis H, 1962:50). 

 2.2. ADEZYON ETĠOLOJĠSĠ Periton yüzey örtüsü cerrahi, inflamasyon, doku iskemisi ve 

yabancı cisimlerden kolaylıkla hasar gören tek katlı mezotelyal hücrelerden oluĢmaktadır 

(Herrick EH, 2000:192). Adezyonlar, parietal ve visseral peritonun yaralanarak mezotelyal 

katmanın bazal membranının etraf yapılarla kontakt kurması sonrası oluĢur (Hellebrekers 

BWJ, 2000:74). Postoperatif intraabdominal adezyon geliĢimindeki faktörler; iskemi, serozal 

hasarlanma, denüdasyon, yabancı cisim 27 granülomları, dokuların kuruması, histamin 

salınımı, permeabilite faktörleri, venöz staz, fibrin eksüdasyonu, hemoraji, termal hasar ve 

enfeksiyonlardır (Hellebrekers BWJ, 2000:74; Müller SA,2001:96; Saed GH, 2003:798) 

Abdominal adezyonların oluĢumundaki en büyük etken doku iskemisidir (Parlak M, 

2002:1299). Babcock, intestinal obstruksiyona mahal vermeden peritonu açık bırakarak pelvik 

kavitenin kapatılabileceğini bildirmiĢtir. Bu araĢtırmacılar, köpeklerin parietal peritonunda 
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geniĢ defektler oluĢturulduğunda iyileĢme sürecinin hızlı ve neredeyse hiç adezyon 

geliĢmeden meydana geldiğini tespit etmiĢlerdir. Aksine deney hayvanlarında peritoneal 

defektler onarılmaya veya yamanmaya çalıĢıldığında yoğun ve aĢırı adezyon oluĢumuyla 

karĢılaĢmıĢlardır . Ellis ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada da, adezyon formasyonundaki 

uyarının peritoneal defektin kendisinden çok defekt kenarlarının onarılma esnasında gerilmesi 

ve iskemik doku yaratılmasına bağlı olduğu belirlenmiĢtir (Ellis H,1971:133) .Bununla 

birlikte fiziksel, kimyasal ve iskemik travmaya bağlı peritoneal yaralanmaların fibrinolitik 

aktivitede azalmayla beraber adezyonla sonuçlandığı gösterilmiĢtir. Ġntraabdominal 

adezyonlar batına uygulanan radyoterapi sonrasında da görülmektedir.  

2.3. ADEZYON FĠZYOPATOLOJĠSĠ  Peritoneal defektler her alanda eĢ zamanlı olarak 

iyileĢir. GeniĢ bir peritoneal defekt küçük bir defektle benzer zamanda, genellikle 3-5 günde 

iyileĢir. Peritoneal reformasyonun baĢlama zamanı 48.-72. saatler arasındadır; ancak bu olay 

farklı yaralanma tiplerinde farklı sürelerde gerçekleĢir. Periton kenarlarını yaklaĢtırmanın 

peritoneal reformasyonu hızlandırmadığı, aksine kenarları yaklaĢtırmak için sütür 

kullanılmayan temiz peritoneal yaralanmaların, yoğun inflamasyon gerçekleĢmeden hızlı 

reperitonealize olduğu gerçeği saptanmıĢtır. Peritoneal yapılanma genellikle adezyon 

formasyonu olmadan hızlı bir Ģekilde gerçekleĢir.  

Postoperatif adezyon formasyonu travmatize olan bölgedeki küçük venüllerden hücresel 

elemanlar ve fibrin eksüdasyonu ile karakterize bir inflamatuar eksüdatif reaksiyonla baĢlar 

(Reed KL,2002:108; Saed GH,2003:79 ; Golan A,1990-339; Güvenal T,2001:1732; 

Glucksman DL,1966:1009). BaĢlangıç aĢamaları herhangi bir inflamatuar cevaptaki gibidir; 

lokal ödem, hiperemi, etkilenen alana histamin, kinin ve diğer vazoaktif maddelerin salınımını 

içerir (Tito WA,1996:375; Zhang Y-D, 2002:184). AraĢidonik asit, sitokinler, nitrik oksit ve 

oksijen kökenli serbest radikaller gibi inflamatuar mediatörler de postoperatif adezyon 

formasyonuna katılabilirler (Galili Y,1998:30). Ġnflamasyon aĢamasında oluĢan fibrinöz 

eksüda, homeostatik sürecin bir parçası olarak doku onarımında rol oynadığı gibi, diğer 

yandan inflamasyon ve ameliyat öncesi durumu yaratabilmek için bu eksüdanın çözülmesi 

gerekmektedir. Çünkü fibrinöz eksüda ile serozal yüzeyler arasında, daha sonra organize 

olarak fibröz bantları oluĢturacak gevĢek fibrinöz köprüler oluĢmaktadır . 

Milligan ve Raftery, ratlardaki adezyon formasyonunun histolojik ve morfolojik özelliklerini 

tanımlamıĢlardır. Adezyon formasyonu tıpkı koagülasyon mekanizmasında olduğu gibi fibrin 

matriksle baĢlamaktadır. Bu matriks adezyonlar için bir çekirdek vazifesi görmektedir. 1.-3. 

günlerde adezyon, fibrin matriks içerisine gömülü değiĢik hücrelerden oluĢurken; zamanla 

yerini makrofaj, fibroblast ve dev hücreler içeren vasküler bir granülasyon dokusuna bırakır. 

4. günde fibrinin büyük kısmı yok olurken ortamda fibroblast ve kollajen hakimiyeti olur. 

Sonrasında az sayıda fibroblast ile esas olarak makrofajlar fibrin matriksin içerisinde yoğun 

olarak bulunur. 5. günde fibrin ağı genellikle organize olmuĢtur. Kollajen demetleri fibroblast 

ve mast hücrelerini içerir. Ek olarak endotelyal hücre içeren küçük vasküler kanallar görülür. 

5. ve 10. günler arasında kollajen depolanması ve organizasyonu ilerledikçe adezyon 

içerisinde kollajenin sıralanması görülür. 2. hafta sonunda fibroblastlar adezyon içerisinde az 

sayıdadır. Yaralanma sonrasındaki 1.-2. aylarda kollajen fibrilleri, fibroblast ve makrofajlarla 

ayrılan demetler halinde organize olur. Ġlerleyen dönemde adezyonlar fibröz bantlar halini 
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alırlar. Adezyonların morfolojisinin peritoneal kavite içerisindeki pozisyonla ve hastanın altta 

yatan patolojisiyle ilgisi yoktur (Herrick EH, 2000:192; DeCherney AH,1997:77). Son 

yıllarda yapılan çalıĢmalarda ve deneysel cerrahinin gündeme gelmesiyle adezyon 

oluĢumunda rol oynayan hücrelerin çeĢitliliğinde artıĢ görülmüĢtür. Daha önceleri üzerinde 

durulan inflamatuar hücre-fibroblast birlikteliğinin yanı sıra CD4+T hücrelerin ve TGF- β 

üreten makrofaj ve mezotelyal hücrelerin de peritoneal adezyon formasyonunda etkin rol 

oynadığı ortaya konmuĢtur (Chung Dr, 2002:195). 

 2.4. ADEZYON OLUġUMUNUN ÖNLENMESĠ Ġntraabdominal adezyonların sayı ve 

ciddiyetinin azaltılması ve buna bağlı olarak morbidite ve mortalite oranının düĢürülmesi için 

ilk olarak yapılması gereken dikkatli ve özenli bir cerrahidir (Liakakos T,2001:260). Ayrıca 

geleneksel yöntemlere alternatif olarak yapılmakta olan laparoskopik cerrahinin de daha az 

oranda adezyona neden olduğu belirtilmektedir . Her ne kadar önlemler alınsa da kuruma, 

iskemi, termal hasar, enfeksiyon ve yabancı madde varlığı gibi etkenler sonucu oluĢan 

peritoneal travma, adezyon formasyonu için uyaran sayılmaktadır. Bu uyaranların çoğu 

cerrahinin engellenemeyen sonuçlarıdır. Buna bağlı olarak cerrahi manipulasyon travmasını 

yok etmenin zorluğu nedeniyle vücudun  bu uyaranlara cevabının durdurularak adezyon 

formasyonunun sıklığını azaltmak için birçok yöntem denenmiĢtir  (Ellis H,1971:133 ; 

Hellebrekers BWJ, 2000:74 ; Liebman SM, 1993:127; Erdener A , 1989:5, Hemadeh O 

,1993:114; Steinleitner A 1988:818).  

2.5. RAPAMĠSĠN Rapamisin, diğer adıyla sirolimus, 1975 yılında Paskalya adasında bulunan 

toprak numunesinden elde edilen Streptomyces hygroscopicus adlı bakteri ailesinden izole 

edilmiĢ bir peptiddir. Kimyasal formülü C51H79NO13 dur.  

Yirmi yılı aĢan çalıĢmalar sonunda, rapamisinin yeni bir immünsupresyon mekanizmasını da 

kapsayan çok çeĢitli ve ilginç özellikleri ortaya konmuĢtur. Bu nedenle bu ajanla ilgili olarak 

kemoterapiden, organ transplant rejeksiyonuna; kardiak cerrahide uygulanan stentlerin açık 

tutulmasından, kornea yanıkları tedavisine pek çok alanda değiĢik denemeler yapılmıĢ ve pek 

çoğunda da olumlu sonuçlar alınmıĢtır. Özellikle organ transplantasyonu konusunda kısıtlı 

donör sayısı göz önüne alındığında rejeksiyon gibi majör bir problemin ortadan 

kaldırılmasının önemi daha iyi anlaĢılacaktır. 

Bir serin-treonin kinaz inhibitörü olan rapamisin, hücre siklusunun G1 fazında duraklamaya 

ve apoptoza yol açar. Rapamisin, programlı hücre ölümünü ve T hücrelerde 37 apoptozu 

tetikleyerek immün sistemi bloke eder. Bu Ģekilde rapamisin hücre siklusunu G1 fazından 

tranzisyon fazına geçiĢ esnasında durdurur. Buna karĢılık immünsupresan olarak kullanılan 

diğer benzer ajanlar siklosporin ve FK-506, kalsinörine bağlanıp kalsiyum metabolizması 

üzerine etkiyerek aktivite gösterirler. Bu nedenle, hücre siklusu bu ajanların kullanımı halinde 

G0 fazından G1 fazına geçiĢ sürecinde duraklar. Yine bu ajanlar da daha önceki çalıĢmalarda 

peritoneal adezyon modellerinde kullanılmıĢ olup, bu alanda etkin oldukları saptanmıĢtır. 

Rapamisin yalnızca aktive olmuĢ hücreler üzerine etkidiğinden, immün sistemin geri kalan 

hücreleri fonksiyonlarını devam ettirirler ve enfeksiyonlarla savaĢmayı sürdürürler. Bunun 

esas sebebi rapamisinin hücre siklusuna girmiĢ hücreleri sentez fazına girmeden hemen önce 
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inhibe etmesi ve esas fonksiyonunu proliferasyon üzerine göstermesidir (Noh W. 

C,2004:1013).  

Rapamisin-FKBP12 kompleksinin spesifik hedefi mTOR adlı bir polipeptid kinaz olup, 

enzimin aktivitesi kompleks tarafından bloke edilir. TOR proteinleri, hücre döngüsü 

progresyonu, DNA onarımı ve kombinasyonunu da içeren pek çok hücresel fonksiyonda 

görev alır. mTOR bu anahtar basamaklarda protein translasyonu üzerine etkiyerek 

regülasyonu sağlar ( Dancey J, 2000). Son yıllarda saptanan kompleksin diğer bir hedefi de 

TGF-β reseptörü olup, burada da inhibisyon etkisi gösterir (Kasukabe T, 2005:1097) 

Rapamisinin selektivite oranı oldukça yüksek olup, yaklaĢık 500 kat civarındadır. 

 Oral uygulama sonrası insanlarda ve ratlarda absorbsiyon oranları yüksektir, biyoyararlanımı 

%90 olarak belirlenmiĢtir. Ratlarda %87 , insanlarda %84 oranında plazma proteinlerine 

bağlandığı bildirilen rapamisinin yarılanma ömrü insanlarda 20 saatken, ratlarda 16 ila 18 

saattir. Günümüzde pek çok alanda kullanılmakta olan rapamisin için asıl hedeflenen 

terapötik alan kanser tedavisidir. Ġmmünsupresiflerin kanser tedavisinde kemoterapötik 

ilaçlarla yan yana kullanımından yola çıkılarak, rapamisinin de endometrial ve meme 

kanserlerinde antiproliferatif etkilerinden faydalanma amaçlanmıĢ, ve bu konuda yapılan 

çalıĢmalarda yüzgüldürücü sonuçlar elde edilmiĢtir.  Bu çalıĢmada, peritoneal iyileĢme 

sırasında oluĢan yoğun fibroblastik reaksiyonu ve salgıladıkları sitokinlerle adezyonların 

oluĢumunda rol oynayan mezotelyal hücreler ve makrofajların proliferasyonunu rapamisin 

kullanımıyla inhibe ederek adezyon oluĢumunu engellemeyi amaçladık. Aynı zamanda 

cerrahi sonrası ve enfeksiyöz adezyon formasyonunda etkin rol oynadığı bilinen CD4+ T 

lenfositlerin proliferasyon ve differansiyasyonunda duraklamaya yol açarak ve yine adezyon 

etyolojisinde aktif rol oynayan TGF-β sentezinde azalma sağlayarak etkin sonuç vereceğini 

öngördük (Pozzetto U,2002-1740; Cao W,1995:390) . 

 Sonuç olarak çalıĢmamızda antiproliferatif bir ajan olan rapamisinin kullanılmasındaki 

amacımız; peritoneal hasara karĢı inflamasyon safhasını takibeden dönemde proliferasyon 

gösteren hücresel elemanların ve bunların ürettikleri çeĢitli sitokinlerin inhibisyonunu 

sağlayarak, bu sayede adezyon geliĢimini önlerken, diğer antiproliferatif ajanların 

kullanımının yol açtığı yan etkilerden uzak durmaktır (Pozzetto U,2002-1740; Cao 

W,1995:390) . 

3. MATERYAL VE METOD  

3.1. MATERYAL Bu çalıĢma, Taksim Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Deneysel AraĢtırma 

Merkez‘inde (TADEM) gerçekleĢtirildi. ÇalıĢma öncesinde Ġstanbul Üniversitesi Deneysel 

Tıp AraĢtırma Enstitüsü (DTAE) Deney Hayvanı Etik Kurulu‘na (DHEK) çalıĢma projesiyle 

birlikte baĢvurularak onay alındı. ÇalıĢmada kullanılan denekler TADEM‘den sağlandı. 

Ağırlıkları 250-350 gr arasında olan 45 adet Wistar Albino erkek rat kullanıldı. Sham 

grubunda 11, kontrol grubunda 12, oral gavage yoluyla ilaç verilen oral rapamisin (OR-Rap.) 

grubunda 10 ve peritona ilaç verilen ve ardından oral ilaç tatbik edilen peritoneal rapamisin 

(ĠP-Rap.) grubunda 12 adet rat olmak üzere dört grup oluĢturuldu. Cerrahi iĢlemler için 

standart cerrahi aletler kullanıldı. ÇalıĢmada kullanılan rapamisin, (Rapamune®) Wyetth Ġlaç 
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Sanayi ve Ticaret A.ġ.‘den sağlandı. ÇalıĢmada histopatolojik değerlendirme için, 10. günde 

yapılan relaparatomide adezyon geliĢen ratlarda adezif bant etkilenen organlarla beraber ve 

geliĢmeyenlerde ise parietal peritonla beraber çekum anterioru rezeke edilerek alınan 

örneklerin histopatolojik incelemesi Taksim Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Patoloji 

Laboratuarı‘nda gerçekleĢtirildi.  

3.2. METOD ÇalıĢmada kullanılan tüm ratlar deney öncesi bir hafta boyunca aynı laboratuar 

ortamında tutuldular. Standart sıçan yemi ve su ile beslenerek, kafesler içerisinde beĢerli 

gruplara ayrıldılar. ÇalıĢma için eter indüksiyonu ile kontrollü anestezi sağlandı. Tüm ratların 

batın derisi tıraĢ edilip povidon iyodür ile silinerek aseptik Ģartlar oluĢturulmaya çalıĢıldı.  

3.2.1. Adezyon modeli : Adezyon modelini uygulamak için ratlara eter anestezisini takiben 3 

cm‘lik orta hat insizyonu yapıldı. Batın içerisinde adezyon olmadığı tespit edildikten sonra 

çekum ortaya konuldu. Batın dıĢına alınan çekumun anterior duvarı belirlenerek gazlı bezle 

serozal punktat hemoraji oluĢuncaya kadar ovuĢturuldu. Daha sonra bu bölgeye bir damla 

%95‘lik etanol damlatılarak, çekum normal anatomik yerleĢimine uygun olarak batına 

yerleĢtirildi .Takiben insizyonun 1 cm sağ lateralinden parietal periton ince uçlu bir klemple 

tutularak 3/0 vicryl ile bağlandı. Ardından batın duvarı 3/0 vicryl ile devamlı ve cilt ise 3/0 

ipeklerle tek tek sütürlerle kapatıldı . 

 3.2.2. Sham grubu Sham grubunu oluĢturmak için, eter anestezisi sonrası 3 cm‘lik orta hat 

insizyonunu takiben adezyon olmadığı tespit edilen 11 adet ratın batın duvarları devamlı 

olarak 3/0 vicryl ve ciltleri ise tek tek 3/0 ipek sütürlerle kapatılarak takibe alındı.  

3.2.3. Kontrol grubu Bu gruba giren 12 adet rata herhangi bir ilaç tatbik edilmeden adezyon 

modeli uygulandı. Ardından ratlar takibe alındı. 

 3.2.4. Oral rapamisin grubu 42 Oral rapamisin (OR-Rap.) grubuna giren 10 adet rata ise 

adezyon modelinin uygulanmasından bir saat önce 0.8 mg/kg rapamisin eter anestezisini 

takiben ağız yolundan tatbik edilen gavage tüpüyle verildi. Sonrasında adezyon modeli 

uygulandı. Bu ratlara laparatomi günü dahil olmak üzere on gün boyunca yirmidört saat 

arayla günlük doz 0.8 mg/kg yine eter anestezisini takiben oral yoldan gavage tüpüyle verildi. 

Sonrasında yine bu ratlar da takibe alındı . 

 3.2.5. Peritoneal rapamisin grubu Peritoneal rapamisin (ĠP-Rap.) grubuna giren 12 adet rata 

ise adezyon modeli aynı Ģekilde uygulandı, fakat batını kapatmadan hemen önce 0.8 mg/kg 

rapamisin serum fizyolojikle sulandırılarak batın boĢluğu içerisine tatbik edildi. Sonrasında 

batın duvarı ve cilt önceki gruplara uygun Ģekilde kapatıldı.Oral uygulamayı takiben yine bu 

gruptaki ratlar da takibe alındı.  

3.2.6. Sakrifikasyon ve değerlendirme Postoperatif dönemde takip edilen dört gruba giren 

ratlardan, cerrahi veya anesteziye bağlı olarak kaybedilen olmadı. Helsinki sözleĢmesine 

uygun olarak 10. günde tüm ratların yüksek doz eterle sakrifiye edilmelerini takiben 

batınlarına U insizyon yapılarak ve batın duvarları aĢağı doğru retrakte edilerek maksimum 

görüĢ sağlandı. Ardından Nair ve arkadaĢlarınca tanımlanan klasifikasyonla, adezyonlar 

kantitatif olarak değerlendirildi 
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Makroskopik değerlendirmeyi takiben adezyon geliĢen ratlarda bantla birlikte etkilenen 

organlar da eksize edilirken, geliĢmeyenlerde ise çekum anterior duvarı ve parietal periton cilt 

hariç tüm katları içerecek Ģekilde patolojik örnekleme için eksize edildi. Sonrasında patolojik 

piyesler %10‘luk tamponlanmıĢ formol içeren kaplarda fikse edildi. Klasik laboratuar 

yöntemiyle takibi yapılan piyesler parafin bloklara gömüldü. 5 mikrometre kalınlığındaki 

kesitler lam üzerine alındı. Hematoksilen- Eozin boyası ile boyanarak ıĢık mikroskopisi ile 

incelendi. Ġncelemeyi yapan patolog piyeslerin hangi gruptan alındığını bilmiyordu. 

Histopatolojik değerlendirme sonrası piyesler Zühlke‘nin tanımladığı mikroskopik 

derecelendirmeye tabi tutuldu. 

4. BULGULAR  

4.1.MAKROSKOPĠK DEĞERLENDĠRME  

Ondört günlük takip dönemi boyunca sham grubundan bir adet, kontrol grubundan iki adet, 

oral rapamisin grubundan bir adet ve peritoneal rapamisin grubundan ise iki adet denekte yara 

enfeksiyonu gözlenmiĢtir.  

4.2. HĠSTOPATOLOJĠK DEĞERLENDĠRME 

 Makroskopik değerlendirmede her gruptan grade 0 olan denekler histopatolojik 

değerlendirmeye tabi tutulmadılar ve mikroskopik olarak grade 0 kabul edildiler. Daha sonra 

istatistiksel değerlendirme yapıldı.  

4. 4.3. ĠSTATĠSTĠKSEL ÇALIġMALAR Makroskopik ve mikroskopik sonuçlara ANOVA 

testi uygulandı. Sakrifikasyon ve değerlendirmeye kadar olan 14 günlük takip dönemi 

boyunca sham ve oral rapamisin grubundaki ratlarda yalnızca birer adet, kontrol ve peritoneal 

rapamisin gruplarındaki ratlarda ise ikiĢer adet olmak üzere toplam altı adet ratta yara 

enfeksiyonu geliĢtiği gözlenerek kaydedildi. Pearson χ 2 testi uygulandığında (χ 2 = 0.48; p = 

0.53) gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığı görüldü. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde; Rapamisin oral uygulandığında yani oral rapamisin (OR-Rap.) 

grubunda, makroskopik olarak intraabdominal adezyonları anlamlı derecede önlemiĢ (p = 

0.002; %95 GA = 0.60 - 3.67) fakat mikroskopik olarak adezyonları azalttığı gözlenmesine 

rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemiĢtir (p = 0.09). Rapamisin‘in 

intraperitoneal uygulandığı peritoneal rapamisin (ĠP-Rap.) grubunda ise makroskopik 

değerlendirmede (p = 0.0001; %95 GA = 1.23 - 4.30) ve mikroskopik değerlendirmede (p = 

0.004; %95 GA = 0.29 - 2.94) ; intraabdominal adezyon geliĢimini anlamlı derecede azalttığı 

gözlenmiĢtir.  

5. TARTIġMA  

Cerrahi sonrası intraabdominal adezyonlar uzun dönem morbiditenin önemli bir sebebidir ve 

bundan dolayı bilimsel literatürde adezyonları önlemeye yönelik oldukça fazla sayıda 

çalıĢmaya rastlanmaktadır. Travma, iskemi, enfeksiyon ve yabancı cisimlere karĢı geliĢen 

serum ve hücresel elemanların ekstravazasyonu ile karakterize inflamasyon, peritoneal 

yaralanmaya karĢı oluĢan ilk cevaptır .Adezyonu önlemek için gelecekteki tedavi stratejileri; 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

 
215 

 

adezyon formasyon sürecinin baĢlangıcında peritoneal sıvıdaki hücresel mediatörlerin 

kontrolünü amaç edinmelidir .Bu mediatörler arasında IL-1α, TGF-α, EGF, TGF-β, IL-6 ve 

TNF-α yer almaktadır(Wallace JL, 2000,706 ; Pinheiro RM,2002;603; Déciga- Campos 

M,2003:460 ). IL-10‘nun ise adezyonu önleyici olduğu düĢünülmektedir . Ġnflamasyon, 

cerrahi travmadan sonraki dakikalarda baĢladığı için yaralanma anında ilacın etkin 

konsantrasyona ulaĢması gerekir. ÇalıĢmamızda bu nedenle laparatomiden önceki bir saat 

seçilmiĢtir . Diğer taraftan hayvan modellerinin, insanlarda adezyon önleyici etkilerin 

değerlendirilmesinde uygun olmadığı bildirilmiĢtir. Hayvan deneylerinde insanlardaki 

durumlardan tamamen farklı olarak organlar cerrahi öncesi tamamen normaldir, buna rağmen 

hayvan modeli tüm deneyler için aynı koĢulları sağlayabilir. ÇalıĢmanın sonuçları 

değerlendirildiğinde; deneysel olarak adezyon modeli uygulanan ratlarda selektif olarak 

fibroblast ve T lenfositlere karĢı antiproliferatif etkinliği olan bir immünmodülatör ajan olan 

rapamisin oral ve peritoneal yolla uygulandığında kontrol grubuna oranla mikroskopik 

değerlendirmede anlamlı olarak adezyon geliĢimini azaltmıĢtır. Makroskopik 

değerlendirmede ise rapamisin oral uygulanım sonrası istatistiksel olarak anlamlı olmamasına 

karĢın adezyon geliĢimini azaltmıĢ, peritoneal uygulanım sonrası ise istatistiksel olarak 

anlamlı bulunarak adezyonu azaltmıĢtır. Bu sonuçlar ıĢığında mikroskopik değerlendirmenin 

makroskopik değerlendirmeye oranla daha objektif bir veri olduğu da göz önünde tutularak 

rapamisinin oral ya da intraperitoneal kullanımının adezyon oluĢumunu engellemede bu güne 

dek kullanılmıĢ ajanların pek çoğundan üstün olduğu sonucuna varılabilir. 

 Bu sonuçlar; rapamisinin iki yolla, birincil olarak adezyon fizyopatolojisindeki birinci 

basamak olan inflamasyon fazındaki sitokin üretimini, takip eden süreçte de ikinci basamak 

olan fibroblastik aktiviteyi önlemesine bağlanmıĢtır. Peritoneal iyileĢme ve adezyon 

formasyonu sürecinde, latent TGF-β plazmin tarafından aktif formuna dönüĢtürülür ve 

yalnızca fibrinolitik sistemde ve ekstraselüler matriks formasyonunda değil aynı zamanda 

adezyon formasyonunun diğer hücresel mediatörlerinin aktivasyonunda da rol alır. Sağlıklı 

doku iyileĢmesi için anahtar rol oynar ve peritoneal yüzeylerin iyileĢmesinde doku fibrozunu 

tetikler. Parietal periton tarafından fazla miktarda salınan ve peritoneal sıvıda akut 

inflamasyon fazında yüksek konsantrasyonda bulunan TGF-β‘nın adezyon formasyonunu 

belirgin oranda artırdığı ve yoğun yapıĢıklıklar nedeniyle cerrahi komplikasyonlara yol açtığı 

bilinmektedir (Luijendijk RW, 1996: 242; Cheong YC 2002: 1039) .  

. Bu nedenle çalıĢmamızda varılan bu müspet sonuca , adezyojenik olduğu bildirilen 

TGFβ‘nın , T lenfositlerin aktivasyonunun engellenerek makrofaj ve mezotelyal hücrelerden 

üretiminin engellenmesi yoluyla azalmasının da katkısı olabileceği muhtemel olup, 

rapamisinle iliĢkili olarak hücresel mediatörlerdeki farklılıklar ve bunların adezyon 

geliĢimindeki etkileri, araĢtırılması gereken bir husustur. Rapamisin, günümüze kadar 

adezyon geliĢimini önlemek amacıyla kullanılan diğer ajanlarla karĢılaĢtırıldığında ise yan 

etki profilinin sınırlı olması gibi avantajları da beraberinde getirmektedir. Tüm bu veriler 

birleĢtirildiğinde ise, rapamisinin adezyon önleyici etkilerinin daha ayrıntılı olarak 

incelenmeyi hak ettiği söylenebilir.  
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6. SONUÇ VE ÖZET  

Abdominopelvik cerrahi sonrası ortaya çıkan adezyonlar, peritonun travmaya karĢı vermiĢ 

olduğu bir cevap olup, komplike hale gelen ikincil cerrahi, barsak tıkanıklığı, infertilite ve 

kronik karın ağrılarına sebep olabilmektedir. Ġntraabdominal adezyonların önlenmesinde 

günümüzde özellikle dikkatli ve titiz cerrahi tekniğin halen üzerinde durulmakta fakat buna 

yönelik olarak kullanım alanı giderek geniĢleyen laparoskopik cerrahi, geleneksel 

laparatomilere oranla adezyon geliĢimini azaltmasına rağmen tamamıyla önleyememektedir. 

ÇalıĢmamızda kullandığımız rapamisinin ise klasik bilinen ilaçlardan farklı olarak hücresel 

proliferasyonu selektif olarak inhibe etmesinden dolayı yan etki profili oldukça sınırlıdır. 

Ayrıca yara iyileĢmesini etkileyip etkilemediği konusunda ise ilacın hem oral hem de oral ve 

peritoneal yolla uygulanımı sonrasında dört grupta da yara enfeksiyonu gözlenmesine karĢın 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Rapamisinin oral uygulanımı sonrasında 

makroskopik değerlendirmede adezyon geliĢimini azaltmasına rağmen, istatistiksel 

değerlendirmede anlamlı bulunmamıĢ, fakat mikroskopik değerlendirmede istatistiksel olarak 

anlamlı sonuç ortaya çıkmıĢtır. Rapamisinin oral ve peritoneal yolla uygulanımını takiben ise 

hem mikroskopik, hem de makroskopik değerlendirmede adezyonu önlemede istatistiksel 

olarak anlamlılık tespit edilmiĢtir. Günümüzde özellikle graft versus host reaksiyonlarını 

önlemek için kullanılan  rapamisin, çalıĢmamızdaki adezyon önlenmesi alanındaki müspet 

sonuçların ıĢığında üzerinde çalıĢılması gereken bir ajan olarak görünmektedir. 
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Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Denge ve Fonksiyonel 

Kapasite Üzerine Etkisi 

The Effect of Home Exercise Program on Balance and Functional Capacity 

in Patients with Parkinson Disease 

Sena Tolu 

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ġstanbul, Türkiye 

Özet 

Bu çalıĢmanın amacı daha önce egzersiz eğitimi verilmemiĢ Parkinson hastalarında ev 

egzersiz programının hastaların denge, düĢme riski ve fonksiyonel kapasiteleri üzerine 

etkilerini araĢtırmaktır. ÇalıĢmaya 29 gönüllü Parkinson hastası alınmıĢtır. Parkinson 

hastalığında evreleme Hoehn ve Yahr ölçeği ile, semptomların derecelendirmesi BirleĢik 

Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği ( BPHDÖ) ile yapılmıĢtır. Hastaların biliĢsel 

durumu Mini-Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD) ile, depresyon düzeyi Geriatrik 

Depresyon Ölçeği (GDÖ) ile, statik ve dinamik denge Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ile, 

fonksiyonel mobilite Zamanlı Kalk ve Yürü testi (ZKYT) ile, yaĢam kalitesi Parkinson 

Hastalığı anketi ( PDQ-39) ile değerlendirilmiĢtir. Hastalar son bir yıl içinde düĢme deneyimi 

olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda gruplar arası ve grup içi 

egzersiz öncesi ve sonrası denge ve fonksiyonel kapasite değerlendirilmiĢtir. Son bir yıl içinde 

düĢme deneyimi olan ve olmayan hasta grupları arasında demografik ve klinik özellikler 

bakımından fark bulunamamıĢtır. DüĢme deneyimi olan hastaların egzersiz programı sonrası, 

BDÖ skoru yüksek, ZKYT süresi ise düĢük bulunmuĢtur, benzer Ģekilde düĢme deneyimi 

olmayan hastaların da egzersiz sonrası BDÖ skoru yüksek bulunmuĢtur ancak ZKYT 

süresinde fark bulunamamıĢtır. DüĢme deneyimi olan ve olmayan hasta grupları arasında 

egzersiz öncesi ve sonrası ZKYT süresi, BPHDÖ, BDÖ ve PDQ-39 total skoru bakımından 

fark bulunamamıĢtır. Parkinson hastalığının tedavisinde ev egzersiz programı, hastalık 

semptomlarını azaltan,denge yeteneklerini ve yaĢam kalitelerini arttıran bir tedavi metodudur. 

Ev egzersiz programı, Parkinson hastalığında tedavinin bir parçası haline getirilerek, 

hastalığın erken dönemlerinden itibaren tüm evrelerinde uygulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Denge; Egzersiz; Fonksiyonel Kapasite; Parkinson Hastalığı  

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of home exercise program on the balance, 

fall risk and functional capacity of patients with Parkinson's disease who had not been trained 

before. 29 volunteer patients with Parkinson's disease were enrolled in the study. The staging 

of Parkinson disease was done with the Hoehn and Yahr scale. The symptoms with United 

Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), cognitive status of patients with Mini-Mental 

State Examination (MMSE), depression level with Geriatric Depression Scale (GDS), static 

and dynamic balance with Berg Balance Scale (BBS), functional mobility with Timed Up and 

Go test (TUGT) and quality of life Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ-39) were 
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assessed. Patients were divided into two groups according to fall experience in the last 

year.The assessment of the balance and functional capacity were made before and after the 

exercise program and inter-group comparations were made. There was no difference in 

demographic and clinical characteristics between the patients according to falling experience 

in the last year. After the exercise program, patients with falling experience had a high BBS 

score, while the duration of TUGT was lower, and patients with no falling experience had a 

high BDI score after exercise, but no difference was found in the duration of TUGT. There 

was no difference between the patient‘s groups according to falling experience in terms of 

TUGT, UPDRS, BBS and PDQ-39 total score before and after exercise. For the treatment of 

Parkinson's disease, home exercise program is a treatment method that reduces the illness 

symptoms and improves balance and quality of life. The home exercise program should be 

applied at all stages from the early stages of the disease by making it part of the treatment in 

Parkinson's disease. 

Keywords: Balance, Exercise; Functional Capacity; Parkinson Disease 

1. GiriĢ 

YaĢlılarda yürüme bozukluklarının ve düĢmenin önde gelen nörolojik nedenlerinden biri 

olan Parkinson hastalığı (PH), substantia nigra pars kompakta'da yer alan dopaminerjik 

nöronların kaybı ile giden kronik progresif nörodejeneratif bir hastalıktır. PH ilk olarak 1817 

yılında James Parkinson tarafından tanımlanmıĢtır ve ikinci en sık görülen nörodejeneratif 

hastalıktır (Parkinson, 1817). Ġstirahat tremoru, rijidite, hipokinezi, maske yüz, bradikinezi, 

donma, fleksiyon postürü ve postural refleks kaybı PH‘nin temel özellikleridir (Paulson ve 

ark. 1997, Smaga 2003). Hareketi baĢlatmakta ve bitirmekte zorluk, yürürken yön 

değiĢtirmekte ve dönmede zorluk geliĢebilir.  Hastalarda yürüme, yavaĢ, küçük adımlarla ve 

giderek hızlanarak (festinasyon) gerçekleĢebilir. PH‘ larında göz kırpmak, konuĢurken yüz 

hareketleri ve yürüme sırasında kol salınımı gibi otomatik hareketler azalır ya da kaybolur. 

Semptomlar genellikle asimetriktir. KonuĢma monotondur, yazıda harfler küçülür ve hatta 

okunamaz hale gelebilir (Bhidayasiri ve ark. 2008, Calne ve ark 1992, Rodriguez-Oroz ve ark. 

2009, Grill 1999). 

PH‘nın progresyonu ile hareket, kognitif fonksiyonlar, otonom sinir sistemi ve 

psikososyal aktiviteler önemli derecede etkilenir ve hastaların bağımsız ve kaliteli bir yaĢam 

sürdürmesini olumsuz yönde etkiler. Postural reflekslerin yetersizliği sonucu fleksiyon 

postürü, yürürken ayakları sürükleme, donma ve ayakta durmada yan ve arkaya yığılma ve 

düĢmeler meydana gelir (Grill 1999, Heroux ve ark. 2006, Murphy ve ark. 2002). 

Hastalığı tamamen önleyen bir tedavi olmamasına rağmen medikal ve cerrahi tedavi ile 

hastalık semptomlarında (tremor, bradikinezi, rijidite) belirgin düzelmeler sağlanmaktadır 

(Bhatia ve ark. 1998). Ancak mevcut tedavilerin postür, yürüyüĢ, denge problemleri ve düĢme 

üzerine sınırlı etkileri nedeni ile, hastalık progresif özürlülüğe neden olarak sağlık 

harcamalarını artırmaya devam etmektedir (Colosimo ve ark. 2005, Del Sorbo ve ark. 2008). 

Bu nedenle bu zorlu sorunlarla baĢa çıkmak için yeni rehabilitasyon yaklaĢımları ve 

stratejileri geliĢtirilmelidir. 
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PH‘ da rehabilitasyonun amacı mobiliteyi arttırmak, tüm eklemlerin eklem hareket 

açıklıklarını korumak, düĢmeleri önlemek, akciğerin respiratuvar kapasitesini arttırmak, 

antefleksiyon postürü önlemek ve konuĢmanın anlaĢılır olmasını sağlamaktır. Bu sayede 

hastanın fonksiyonel yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak, yaĢam kalitesini geliĢtirmek ve 

ikincil komplikasyonları en aza indirmek hedeflenmektedir. Rehabilitasyonda egzersiz 

programı ile transfer (yatak içinde dönmek, sandalyeden kalkmak vb.), postür (özellikle 

boyun ve sırt), uzanma ve kavrama, yürüme, denge eğitimi ve düĢmeden korunma, fiziksel 

kapasite ve mobilitenin korunması yada arttırılmasına çalıĢılmaktadır (Dibble ve ark. 2009, 

Cruise ve ark. 2010, Gobbi ve ark. 2009, Montgomery 2004, Crizzle ve ark. 2006).  

Ortalama yaĢam süresinin uzaması ve kronik hastalıkların artması ile rehabilitasyon 

ihtiyacı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır.  Robotik tedavilerin de rehabilitasyonda 

kullanılması ile rehabilitasyon kavramı son zamanlarda popülaritesini arttırmıĢtır. Son 10 yıl 

içinde, PH‘ da egzersizin etkisini değerlendiren çalıĢmaların sayısı ve kalitesi önemli ölçüde 

artmıĢtır. Literatürde Parkinson hastalarında egzersizin faydalarını araĢtıran çok sayıda 

çalıĢma bulunsa da sonuçlar çeliĢkilidir. Bu çalıĢmanın amacı daha önce egzersiz eğitimi 

verilmemiĢ Parkinson hastalarında ev egzersiz programının hastaların denge, düĢme riski ve 

fonksiyonel kapasiteleri üzerine etkilerini değerlendirmektir. 

2. Gereç ve Yöntem 

Bu çalıĢmaya Aralık 2009-Mart 2010 tarihleri arasında HaydarpaĢa Numune Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi Nöroloji kliniği hareket bozukluğu polikliniğinde takipte olan ve Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon anabilim dalı‘na yürüyüĢ, denge ve postür bozukluğu nedeni ile refere 

edilen 35 Parkinson hastası alınmıĢtır. 2 hasta kendi isteği ile, 4 hasta da takiplerine gelmediği 

için çalıĢma dıĢı bırakılmıĢtır ve çalıĢma 29 hasta (18 erkek, 11 kadın) ile tamamlanmıĢtır. 

AraĢtırma lokal etik komite tarafından kabul edilmiĢtir.  Ayrıca araĢtırmaya katılan 

hastalardan yazılı onam alınmıĢtır. ÇalıĢmaya Hoehn-Yahr evre 1, 2, 3 olan ve ilaçlarını 

düzenli kullanan hastalar alınmıĢtır. Ayrıca hastaların çalıĢma boyunca PH için verilen 

medikal tedavilerinde de değiĢiklik yapılmamıĢtır.  

ÇalıĢmaya: i.Vasküler, farmakolojik, sekonder parkinsonizm ve atipik parkinsonizm tanısı 

olan, ii.BaĢka bir nörodejeneratif hastalık tanısı daha olan, iii.Ciddi kronik hastalığı olan 

(koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, miyokard infaktüs, periferik vasküler 

hastalık, kronik böbrek yetmezliği, inme, periferik nöropati, üriner inkontinans), iv.Yardımsız 

ayakta duramayan veya postural hipotansiyonu olan, v.Ciddi görme, iĢitme, konuĢma ve 

vestibüler problemi olan, vi.Hoehn-Yahr evre 4 veya 5 olan, vii.Egzersiz yapmaya engel 

olacak artrit, kırık gibi nedenler ile Ģiddetli ağrısı olan, viii.Mini Mental test puanı 24‘ün 

altında olan, ıx. Rehabilitasyon programı sırasında parkinsonizm semptomlarına yönelik ilaç 

tedavisinde değiĢiklik yapılan ve okur- yazar olmayan hastalar alınmamıĢtır.  

ÇalıĢmaya alınan hastaların egzersiz programı öncesi nörolojik ve lokomotor sistem 

muayenesi yapıldı. Ayrıca hastanın evresi Hoehn-Yahr Ölçeği ile, semptomların 

derecelendirilmesi BirleĢik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) ile, biliĢsel 

durumu Mini- Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD) ile, depresyon Geriatrik Depresyon 
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Ölçeği ile, statik ve dinamik denge ile düĢme riski Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ile, denge ve 

fonksiyonel mobilite Zamanlı Kalk ve Yürü Test (ZKYT) ile ve hastaların son 1 aydaki 

yaĢam kalitesi Parkinson Hastalığı Anketi (PDQ-39) ile değerlendirildi.  

Hastalara egzersizler bir fizyoterapist tarafından uygulamalı olarak anlatıldı ve tüm 

egzersizlerin yazılı ve resimli olarak açıklandığı bir kitapçık verildi. Egzersiz programı eklem 

hareket açıklığı, denge- koordinasyon, germe, güçlendirme, yürüme ve mimik egzersizlerini 

içeriyordu. Egzersizleri günde 1 kez ve 10 tekrar halinde yapmaları istendi. Egzersizlerin 

özellikle PH için verilmiĢ ilaçların alımı sonrası ve sabah saatlerinde yapılması önerildi. 

Hastalar haftalık olarak telefonla aranarak egzersizleri düzenli yapmaları konusunda teĢvik 

edildi. Tüm hastalar 12 hafta sonunda egzersiz programının hemen bitiminde tekrar 

değerlendirildi. 

Hastaların sosyodemografik bilgileri (yaĢ, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, kilo, boy, 

medeni durum), evde kiminle yaĢadığı, hastalık süresi, hastalığın baĢlangıç yaĢı, kronik 

hastalıkları, son 1 yıl içerisindeki düĢme sayısı ve yeri, düĢme korkusu, kullandığı ilaçlar ve 

Hoehn- Yahr ölçeğine göre evresi kaydedildi.  

3. Ġstatistiksel Değerlendirme 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama, standart 

sapma) kullanılmıĢtır. Grupların egzersiz programı öncesi ve sonrası karĢılaĢtırmaları 

eĢleĢtirilmiĢ t testi ile, düĢme grupları arası karĢılaĢtırmalar Mann- Whitney U testi ile, düĢme 

gruplarının egzersiz programı öncesi ve sonrası karĢılaĢtırması Wilcoxon testi ile, nitel 

verilerin karĢılaĢtırması Ki- kare testi ile, değiĢkenlerin birbirleri ile iliĢkilerinin 

belirlenmesinde ise Pearson korelasyon analizi kullanılmıĢtır. Sonuçlar, anlamlılık p<0.05 

düzeyinde değerlendirilmiĢtir. Ġstatiksel analiz için NCSS 2007 paket program kullanılmıĢtır.  

4. Bulgular 

ÇalıĢmaya 18‘i (%62.1) erkek, 11‘i (%37.9) kadın olmak üzere 29 Parkinson hastası alındı. 

Hastaların yaĢ ortalaması 66.28±11.23 yıl bulundu. Hastaların sosyodemografik ve klinik 

özellikleri Tablo 1‘de gösterilmektedir.  

Eğitim durumuna göre hastaların %55.2‘si (n=16) ilköğretim mezunu, %44.8‘i (n=13) emekli 

ve %72.4‘ü (n=21) evde eĢi ve çocukları ile yaĢıyordu. Hastaların %75.9‘u (n=22) Hoehn-

Yahr evre 2 idi.  
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Tablo 1. Parkinson hastalarının sosyodemografik ve klinik özellikleri  
  

                      n       % Mean±SD 

YaĢ       66.28±11.23 

Cinsiyet  

      

 

Kadın 11 37.9  

Erkek 18 62.1  

Eğitim Durumu 

     

 

Okur- yazar 4 13.8  

Ġlköğretim 16 55.2  

Lise 5 17.2  

Üniversite 4 13.8  

Meslek 

      

 

ÇalıĢan 6 20.6  

Emekli 13 44.8  

Ev Hanımı 10 34.5  

Kaldığı yer 

     

 

 Evde eĢi ve\veya çocuklarıyla                                                      21 72.4  

 Evde yalnız                                                                                    8 27.6  

Hoehn-Yahr evresi 

     

 

Evre 1  4 13.8  

Evre 2 22 75.9  

Evre 3 3 10.3  

Kronik hastalık     

Yok 6 20.7  

Var 23 79.3  

Parkinson hastalığı için medikal tedavi    

Levodopa 8 27.6  

MAO-B inhibitörü  19 65.5  

Dopamin agonisti 15 51.7  

Levodopa+KOMP inhibitörü 17 58.6  

NMDA reseptör inhibitörü 8 27.6  

Parkinson hastalığı baĢlama yaĢı   60.17±9.9 

Parkinson hastalığı tanısı sonrası geçen süre, yıl   5.41±3.66 

Mini-Mental Durum Testi   26.62±2.06 

 

ÇalıĢmaya alınan hastalarda, Parkinson hastalığı ortalama baĢlangıç yaĢı 60.17±9.9 iken, tanı 

sonrası geçen ortalama süre 5.41±3.66 yıl idi. Hastaların %58.5‘ inin (n=17) son 1 yıl içinde 

düĢme deneyimi olup, ortalama düĢme sayısı 1.72± 1.73 idi. DüĢmelerin %55.2‘si (n=16) ev 

içinde, %48.3‘ü (n=14) ev dıĢında olmuĢtur. DüĢme sonucu %31 (n=9) hastada kırık 

geliĢirken, %65.5‘i (n=19) düĢmekten korktuğunu belirtmiĢtir. Hastaların düĢme deneyimleri 

Tablo 2‗de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 2. Hastaların düĢme deneyimleme durumu 

                                                                                                     n               % 

Son 1 yıl içinde düĢme sayısı  

      Yok                                                                                                      12        41.4 

1 kez 4 13.7 

≥2 kez 13 44.8 

Ev dıĢı düĢme 

     Yok 15 51.7 

Var 14 48.3 

Ev içi düĢme 

      Yok 13 44.8 

Var 16 55.2 

Kırık öyküsü 

      Yok                                                                                               20 69 

 Var                                                                                                 9 31 

DüĢme korkusu 

     Yok  10 34.5 

Var 19 65.5 

 Son 1 yıl içerisinde düĢme deneyimi olan ve olmayan hastaların demografik ve klinik 

özellikleri incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır  

(p> 0.05) (Tablo3). 

 

Tablo 3. DüĢme deneyimi olan ve olmayan Parkinson hastalarının 

sosyodemografik ve klinik özellikleri 

    
DüĢme (-) DüĢme (+) p 

YaĢ       63±11.63 68.59±10.68 0.150 

Cinsiyet, n(%) 

      
0.228 

Erkek 

  
9 (75.0) 9 (52.9) 

 Kadın       3 (25.0) 8 (47.1)   

BMI, kg\m²       25.83±4.13 27.65±3.82 0.130 

Eğitim durumu, n(%) 

     
0.296 

Okur-yazar 

  
1 (8.3) 3 (17.6) 

 Ġlköğretim 

  
5 (41.7) 11 (64.7) 

 Lise 

  
3 (25.0) 2 (11.8) 

 Üniversite     3 (25.0) 1 (5.9)   

Medeni durum, n(%) 

     
0.269 

Evli 

  
10 (83.3) 11 (64.7) 

 Bekar\Dul     2 (16.7) 6 (35.3)   

YaĢadığı yer, n(%) 

      
0.269 

Evde eĢi ve\veya çocuklarıyla  10 (83.3) 11 (64.7) 

 Evde yalnız 2 (16.7) 6 (35.3)   

Hastalık baĢlangıç yaĢı   58.5±11.03 61.35±9.18 0.308 

Tanı süresi, yıl     4.17±2.69 6.29±4.06 0.167 

Hoehn- Yahr Evresi   1.75±0.45 2.12±0.49 0.058 
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DüĢme deneyimi olan hastaların %94.1‘inde (n=16) düĢme korkusu ve %76.5‘inde (n=13) 

depresyon tespit edildi, bu grupta düĢme korkusu ve depresyon düĢme deneyimi olmayan 

hastalardan anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur (p< 0.05). 

DüĢme deneyimi olan ve olmayan Parkinson hastalarının egzersiz programı öncesi ve sonrası 

karĢılaĢtırması Tablo 4 de gösterilmiĢtir. DüĢme deneyimi olan hastaların egzersiz öncesi ve 

sonrası, BDÖ skoru ortalamaları ve ZKYT süresi ortalamaları düĢme deneyimi olmayan hasta 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur (p<0.05). DüĢme 

deneyimi olan hastaların egzersiz sonrası ZKYT süresi ortalamaları egzersiz öncesinden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düĢük bulunmuĢtur (p< 0.05). Bu grubun egzersiz sonrası 

BDÖ skoru ortalamaları egzersiz öncesinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuĢtur (p< 0.05). DüĢme deneyimi olan hastaların egzersiz öncesi ve sonrası PDQ-39 

mobilite, günlük yaĢam aktiviteleri, duygudurum, kognitif durum, iletiĢim, bedensel ağrı ve 

PDQ-39 total ortalama skorları, düĢme deneyimi olmayan hastalardan istatiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuĢtur (p< 0.05). DüĢme deneyimi olan hastaların egzersiz sonrası 

PDQ-39 mobilite, günlük yaĢam aktiviteleri, bedensel ağrı ve PDQ-39 total skoru ortalamaları 

egzersiz öncesinden istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur (p< 0.05). Bu 

grupta egzersiz sonrası duygudurum ve toplumsal damga ortalama skorları egzersiz 

öncesinden istatiksel olarak anlamlı derecede düĢük bulunmuĢtur (p< 0.05). DüĢme deneyimi 

olmayan hastaların egzersiz sonrası PDQ-39 mobilite, günlük yaĢam aktiviteleri, bedensel 

ağrı ve PDQ-39 total skoru ortalamaları egzersiz öncesinden istatiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuĢtur (p< 0.05) (Tablo 4). 

DüĢme deneyimi olan ve olmayan hasta gruplarının BPHDÖ total skoru, BDÖ, ZKYT süresi 

ve PDQ-39 skorları ortalamaları egzersiz programı öncesi ve sonrası düzelme farkları ile 

karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıĢtır (p>0.05). 
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Tablo 4. DüĢme deneyimi olan ve olmayan Parkinson hastalarının egzersiz programı öncesi 

ve sonrası karĢılaĢtırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
DüĢme (-) DüĢme (+) p 

      n=12 n=17   

Berg Denge Ölçeği 

  
    

skoru EÖ 44.75± 9.99 30.76±13.77 0.010 

  
ES 49.08± 8.22 35.88± 13.8 0.006 

  
Z -2.95 -3.59   

    P 0.003 <0.001   

Zamanlı Kalk ve  EÖ 15.25± 6.11 24.71± 8.92 0.003 

Yürü testi (sn) ES 13.92± 5.65 22.06± 9.65 0.016 

  
Z -1.54 -3.26   

    p 0.124 <0.001   

Parkinson hastalığı Anketi 

  
    

Mobilite  EÖ 9.0± 7.76 21.94± 12.33 0.006 

  
ES 7.08± 6.79 19.47± 12.1 0.008 

  
Z -2.83 -3.53   

  
p 0.005 0.0001   

Günlük yaĢam EÖ 7.5± 3.18 14.29± 8.08 0.019 

aktiviteleri ES 5.42± 3.26 12.82± 7.65 0.014 

  
Z -2.83 -3.25   

  
p 0.005 <0.001   

Duygu Durum EÖ 6.83± 3.97 11.71± 4.4 0.008 

  
ES 6.42± 5.09 10.53± 3.78 0.021 

  
Z -0.78 -2.32   

  
p 0.436 0.020   

Toplumsal damga EÖ 5.17± 3.01 7.35± 3.0 0.075 

  
ES 5.17± 3.59 6.53± 2.76 0.237 

  
Z -0.69 -2.39   

  
p 0.492 0.017   

Sosyal destek EÖ 3.08± 3.18 3.88± 2.29 0.194 

  
ES 3.25± 3.28 4.06± 2.54 0.244 

  
Z -1 -0.71   

  
p 0.317 0.480   

Kognitif durum EÖ 6.0± 4.2 10.29± 2.49 0.003 

  
ES 6.17± 4.37 9.76± 2.95 0.018 

  
Z -1 -1.32   

  
p 0.317 0.187   

ĠletiĢim EÖ 3.08± 1.56 5.88± 1.9 <0.001 

  
ES 2.92± 2.02 5.82± 1.91 0.002 

  
Z -0.82 -0.58   

  
p 0.414 0.564   

Bedensel ağrı EÖ 5.08± 2.47 8.65± 2.69 0.003 

  
ES 2.33± 1.61 5.65± 2.78 <0.001 

  
Z -3.08 -3.65   

  
p 0.002 <0.001   

PDQ-39 Total  EÖ 45.75± 15.15 84.0± 28.52 <0.001 

  
ES 38.75± 17.06 74.65± 27.79   

  
Z -2.72 -3.52   

  
p 0.007 <0.001   
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Tablo 5. Tüm Parkinson hastalarının egzersiz öncesi ve sonrası test değerlendirme sonuçları 

 Egzersiz Öncesi Egzersiz Sonrası p 

BPHDÖ Total skor 49.72±21.8 43.38±22.02 <0.001 

Berg Denge Ölçeği 36.55±14.02 41.34±13.38 <0.001 

Zamanlı Kalk veYürü Testi, sn   <0.001 

PDQ-39    

Mobilite 16.59±12.35 14.34±11.85 <0.001 

Günlük yaĢam aktiviteleri 11.48±7.27 9.76±7.17 <0.001 

Duygu durum 9.69±4.82 8.83±4.75 0.032 

Toplumsal damga 6.45±3.15 5.97±3.15 0.032 

Sosyal destek 3.55±2.67 3.72±2.84 0.236 

Kognitif durum 8.52±3.89 8.28±3.96 0.340 

ĠletiĢim 4.72±2.23 4.62±2.41 0.317 

Bedensel ağrı 7.17±3.12 4.28±2.87 <0.001 

PDQ-39 total 68.17±30.37 59.79±29.65 <0.001 

Egzersiz sonrası BPHDÖ total skoru ve ZKYT süresi ortalamaları egzersiz öncesine göre 

istatiksel olarak anlamlı derecede düĢük bulunmuĢtur. BDÖ skoru ortalamaları da egzersiz 

sonrası, egzersiz öncesine göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur 

(p<0.05). 

PDQ-39 mobilite, günlük yaĢam aktiviteleri, duygudurum, toplumsal damga, bedensel ağrı ve 

total skoru ortalamaları egzersiz öncesinden istatiksel olarak anlamlı derecede düĢük 

bulunmuĢtur (p<0.05) (Tablo 5). 

5. TartıĢma 

Parkinson hastalığı (PH), günlük yaĢam aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleĢtirebilme 

yetisini ve yaĢam kalitesini ciddi ölçüde bozan, ayrıca bireyi emosyonel ve sosyal boyutlarıyla 

etkileyen kronik ve progresif seyirli bir hastalıktır. Tremor, hipokinezi, rijidite, postural 

instabilite gibi motor semptomların yanında biliĢsel bozulma ve depresyon gibi non-motor 

semptomlar nedeni ile yaĢam kalitesi bozulmaktadır. Hastalığın ileri evrelerinde ortaya çıkan 

postural instabilite nedeni ile ayakta dik durmak ve desteksiz ayağa kalkmak zorlaĢır. 

Hastalarda yerçekimine karĢı gerekli postür düzeltmelerinin hızlı ve düzgün Ģekilde 

yapılamaması sonucu düĢmeler ve düĢmeye bağlı kırıklar geliĢmektedir. Kırık sonrası geliĢen 

immobilizasyon ve yeniden düĢme korkusu, yaĢam kalitesini bozarak hastayı çoğu zaman 

bakıma ihtiyaç duyar hale getirmektedir (Cruise ve ark. 2010, Hristova ve ark. 2009). PH‘da 

tedavinin amacı günlük yaĢam aktivitelerini aksatan semptomları hafifletmek ve 

komplikasyonları önlemektir. Bu nedenle medikal tedaviye ek olarak egzersiz, konuĢma 

terapisi, iĢ ve uğraĢı terapisi gibi rehabilitatif yaklaĢımlara ihtiyaç vardır. 

PH orta ve ileri yaĢın hastalığı olup, 50-60 yaĢ arasında baĢlayıp, 10-20 yıllık süre içinde 

progresif olarak ilerlemektedir. Avrupa ‗da prevalansı 65 yaĢ üzerinde %1.8, 65-69 yaĢlar 

arasında %2.4, 85-89 yaĢlar arasında ise %2.6‘dır. Erkeklerde kadınlara göre 1.5-2 kat fazla 
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görülmektedir (Tanner ve ark. 1997, Marion 2001). ÇalıĢmamıza katılan 11 kadın, 18 erkek 

hastanın yaĢ ortalaması 66.28±11.23 yıl, PH ortalama baĢlangıç yaĢı 60.17±9.9 idi.  

PH‘nın ilerleyen dönemlerinde hareket yeteneği azalmakta, demans ve depresyon 

geliĢebilmektedir. Bu nedenle hastaların büyük kısmı yardım ve bakıma ihtiyaç duyar. Bakıcı 

konumunda çoğunlukla eĢler ve çocuklar olmaktadır (D‘Amelio ve ark. 2009). ÇalıĢmamızda 

hastaların %72.4‘ü evde eĢi ve \veya çocuklarıyla yaĢarken, %27.6‘sı yalnız yaĢamaktaydı. 

Son bir yıl içinde evde eĢi ve \veya çocuklarıyla yaĢayan hastaların %52.3‘ü, yalnız yaĢayan 

hastaların ise %72.94‘ü en az bir kez düĢmüĢtür. Ancak düĢme deneyimi olan ve olmayan 

hasta grupları arasında bakım veren durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmemiĢtir. Sonuç olarak hastaların eĢi ve\veya çocuklarıyla yaĢaması hastalığın ilerleyen 

dönemlerinde destek olacak kiĢilerin varlığı açısından sevindiricidir.  

Cubo ve ark. PH‘da yaĢam kalitesini etkileyen faktörleri araĢtırdıkları çalıĢmada düĢük 

eğitim düzeyinin, zayıf öz bakıma, düĢük yaĢam kalitesine ve gelecekte depresyona yol 

açabileceği belirtmiĢtir (Cubo ve ark. 2002). ÇalıĢmamızda hastaların %55.2‘si ilköğretim 

mezunu idi ve eğitim düzeyine göre son bir yıl içerisinde düĢme deneyimi olan ve olmayan 

hasta grupları arasında istatistiksel fark bulunamamıĢtır. Ancak hastaların %69‘ unun düĢük 

eğitim düzeyine sahip olması, hastalığın ilerleyen dönemlerinde yaĢam kalitesinin 

etkilenebileceğini düĢündürmektedir.  

PH‘da görülen tremor, bradikinezi, postural instabilite, yorgunluk ve demans gibi 

semptomlar nedeni ile hastaların çoğu erken emekli olmaktadır. ÇalıĢmamızda hastaların 

%44.8‘i emekli, %34.5‘i ev hanımı idi.  

Literatürde PH‘da düĢmeye neden olan risk faktörlerinin baĢında hastanın klinik evresi 

gelmektedir. Evre ilerledikçe disabilite ve düĢme riski de artmaktadır (Murphy ve ark. 2002, 

Robinson ve ark. 2005). Rahman ve ark. Parkinson hastalarında yaĢam kalitesini etkileyen 

faktörleri araĢtırdığı çalıĢmada evre 1‘den evre 5‘e doğru hastalığın Ģiddeti arttıkça hastaların 

yaĢam kalitelerinin ciddi ölçüde bozulduğunu ve bakıma ihtiyaç duyduklarını göstermiĢtir 

(Rahman ve ark. 2008). ÇalıĢmamızda düĢme deneyimi olan ve olmayan hastaların Hoehn-

Yahr evresi ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. Bunun 

nedeni hastaların %89.7‘sinin evre 1 ve 2 hastalardan oluĢmasıdır.  

PH‘da klinik tabloya depresyonun eklenmesi, hastaların günlük yaĢam aktivitelerini 

olumsuz yönde etkileyerek, var olan yeti yitimini daha da arttırmaktadır. Literatürde PH‘da 

depresyon Ģiddetinin düĢme riski için belirleyici bir faktör olduğu belirtilmiĢtir (Robinson ve 

ark. 2005, Koller ve ark. 1989). ÇalıĢmamızda hastaların %58.6‘sında depresyon ve 

%69‘unun da antidepresan ilaç kullandığı belirlendi. Son bir yıl içerinde düĢme deneyimi olan 

hastaların %76.5‘inde depresyon olduğu ve düĢme deneyimi olmayan grup ile 

karĢılaĢtırıldığında depresyon varlığının anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

PH ‗da düĢme korkusu, güvensizlik ve motivasyon eksikliği nedeniyle denge ve yürüyüĢ 

kalitesi etkilenir. Yapılan çalıĢmalar düĢme riskinin belirlenmesinde kardinal bulgular kadar 

düĢme korkusunun da etkili olduğunu belirtmektedir. DüĢme korkusu olan hastaların daha 

fazla eve kapanma eğiliminde olduğu, evde inaktif kalan hastalarda kondisyon kaybı ve sosyal 
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izolasyon nedeniyle düĢmelerin daha sık görüldüğü belirtilmektedir (Robinson ve ark. 2005). 

Tinetti ve ark. düĢme korkusunu ―temel günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirirken 

düĢmeden korumada kendini düĢük düzeyde yeterli hissetme‖ olarak tanımlamıĢlardır. Bu 

semptomun toplumda yaĢlı populasyonun %30‘undan fazlasını etkilediği belirtilmektedir 

(Tinetti ve ark. 1990). ÇalıĢmamızda düĢme korkusu ile düĢme durumu arasındaki iliĢki 

incelendiğinde son bir yıl içerisinde düĢme deneyimi olan hastaların, düĢmeyenlere göre daha 

fazla düĢme korkusu yaĢadıkları ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıĢtır.  

Mak ve ark. Parkinson hastalarında düĢme sıklığını araĢtırdıkları çalıĢmada, hastaların 

%46‘sının son bir yılda en az bir kez düĢme yaĢadığı tespit edilmiĢtir (Mak ve ark. 2009). 

ÇalıĢmamızda hastaların %58.5‘inin son bir yıl içinde düĢme deneyimi olup, ortalama düĢme 

sayısı 1.72±1.73 bulunmuĢtur. DüĢmelerin %55.2‘si ev içinde, %48.3‘ü ev dıĢında olmuĢtur. 

Bloem ve ark. Parkinson hastalarının sıklıkla iç ortamlarda düĢtükleri bildirilmiĢtir (Bloem ve 

ark. 2001). Bu durum hastaların daha az aktif olmaları ve düĢme korkuları nedeniyle 

zamanlarının çoğunu evde geçirmeleriyle açıklanabilir. Ayrıca hastalar dıĢ ortamlarda 

geliĢebilecek bir düĢme olayına karĢı daha temkinli ve dikkatli olabilir.  

Postural instabilitenin düĢme üzerinde etkili olduğu pek çok araĢtırmacı tarafından 

belirtilmesine karĢın, düĢme riski üzerinde postural instabilite testlerinin yapılmasının yeterli 

olmadığı, aynı zamanda denge testlerinin de yapılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir. 

Mak ve ark.‘nın 71 Parkinson hastasında yaptıkları çalıĢmada da düĢme deneyimi olan ve 

olmayan hastaların BPHDÖ skorlarında anlamlı fark saptanmamıĢken, ZKYT süreleri düĢen 

hastalarda anlamlı olarak uzun bulunmuĢtur (Mak ve ark. 2009). ÇalıĢmamızda ev egzersiz 

programının düĢme deneyimi olan ve olmayan hastalarda egzersiz öncesi ve sonrası hastalık 

Ģiddeti, denge ve postural kontrol yeteneklerine etkileri bakımından, düĢme deneyimi olan 

hasta grubunda egzersiz sonrası ZKYT süresi ortalamaları egzersiz öncesinden anlamlı 

derecede düĢük bulunmuĢtur. Bu grubun egzersiz sonrası BDÖ skoru ortalamaları egzersiz 

öncesinden anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca düĢme deneyimi olan hasta 

grubunda egzersiz öncesi ve sonrası, BDÖ ve ZKYT süresi ortalamaları düĢmeyen hasta 

grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur, ancak her iki grubun da egzersiz öncesi ve 

sonrası BDÖ skoru ve ZKYT fark ortalamaları arasında anlamlı fark bulunamamıĢtır.  

Baatile ve ark. Parkinson hastalarında egzersizin yaĢam kalitesi üzerine etkilerini 

araĢtırdıkları çalıĢmalarında, 8 haftalık egzersiz programı sonunda PDQ-39 değerlerinde 

azalmanın olduğunu göstermiĢlerdir (Baatile ve ark. 2000). Brazova ve ark. ise düĢme 

korkusunun Parkinson hastalarının yaĢam kalitesi üzerine etkilerini inceledikleri 

çalıĢmalarında daha önce düĢme deneyimi olan ve düĢme korkusu olan hastaların PDQ-39 

skorlarının diğer hastalardan daha yüksek olduğunu belirterek, düĢme korkusunun hastaların 

yaĢam kalitesini ciddi ölçüde etkilediğine vurgu yapmıĢlardır (Brozova ve ark. 2009). 

ÇalıĢmamızda düĢme deneyimi olan hasta grubunun egzersiz sonrası PDQ-39 mobilite, 

günlük yaĢam aktiviteleri, bedensel ağrı ve PDQ-39 total skoru ortalamaları egzersiz 

öncesinden anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur. Bu grupta egzersiz sonrası duygudurum ve 

toplumsal damga ortalama skoru egzersiz öncesinden anlamlı derecede düĢük bulunmuĢtur.  
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DüĢme deneyimi olmayan hasta grubunda egzersiz sonrası PDQ-39 mobilite, günlük 

yaĢam aktiviteleri, bedensel algı ve PDQ-39 total skoru ortalamaları egzersiz öncesinden 

anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur. DüĢme deneyimi olan hasta grubunun egzersiz öncesi 

ve sonrası PDQ-39 mobilite, günlük yaĢam aktiviteleri, duygudurum, kognitif durum, iletiĢim, 

bedensel ağrı ortalama skorları ve PDQ-39 total skoru ortalamaları düĢme deneyimi olamayan 

hasta grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur, ancak PDQ-39 mobilite, günlük 

yaĢam aktiviteleri, duygudurum, toplumsal damga, sosyal destek, kognitif durum, iletiĢim, 

bedensel ağrı, PDQ-39 total skoru egzersiz öncesi ve sonrası arasında anlamlı fark 

gözlenmemiĢtir. ÇalıĢmamızda bu parametrelerde fark olmamasının nedeni hasta sayısının az 

olması ve hastaların PH‘ nın henüz erken evrelerinde olması olabilir.  

ÇalıĢmamızda hastaların eğitim durumu ve hastalık evrelerine göre egzersiz öncesi ve 

sonrasında BDÖ skoru, ZKYT süresi ve PDQ-39 skoru arasında anlamlı fark bulunmamıĢtır. 

Ancak hem düĢük eğitim düzeyinin ve hem de ileri hastalık evrelerinin hastalarda zayıf öz 

bakıma ve düĢük yaĢam kalitesine sebep olduğu bilinmektedir (Cubo ve ark. 2002, Robinson 

ve ark. 2005). ÇalıĢmamızda hasta sayısının az olması bu sonuca neden olmuĢ olabilir. Bloem 

ve ark. daha önce düĢme deneyimi olan ileri evre (Hoehn-Yahr evre 3 ve üstü) Parkinson 

hastalarının düĢme riskinin diğer hastalardan daha yüksek olduğunu belirtmiĢtir (Bloem ve 

ark. 2001). ÇalıĢmamızda Hoehn-Yahr evre 1 , 2 ve 3 hastalarının BPHDÖ total skoru, BDÖ 

skoru ve ZKYT süresi egzersiz öncesi ve sonrası arasında anlamlı fark bulunmamıĢtır. Her üç 

evredeki hastaların da PDQ-39 mobilite, günlük yaĢam aktiviteleri, duygudurum, toplumsal 

damga, sosyal destek, kognitif durum, iletiĢim, bedensel ağrı ve PDQ-39 total skoru egzersiz 

öncesinden anlamlı derecede düĢük bulunmuĢtur.  

ÇalıĢma sonucunda egzersiz sonrası BPHDÖ total skoru ve ZKYT süresi egzersiz 

öncesine göre anlamlı derecede düĢük bulunmuĢtur. BDÖ skoru egzersiz sonrası, öncesine 

göre anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur. PDQ-39 mobilite, günlük yaĢam aktiviteleri, 

duygudurum, toplumsal damga, bedensel ağrı ve PDQ- 39 total skoru egzersiz öncesine göre 

anlamlı derecede düĢük bulunmuĢtur. 

6. Sonuç 

PH‘nın tedavisinde ev egzersiz programının, hastaların semptomlarını azaltmakta, denge 

yeteneklerini ve yaĢam kalitelerini yükseltmekte etkili bir tedavi metodu olduğu görülmüĢtür. 

Hastaların yaĢam kalitelerini yükselten ve baĢkalarına bağımlı hale gelmeden yaĢamlarını 

sürdürmeleri için, ev egzersiz programının PH‘da tedavinin bir parçası haline getirilerek, 

hastalığın erken dönemlerinden itibaren tüm evrelerinde uygulanması gerekmektedir.  
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