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 WELCOME TO IHSLC 2019 

 

Dear Colleagues; 

We are honored to announce that the second International Congress of Health Sciences and 

Life will take place at the Independence Campus of Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

between 24-27 April 2019 and invite you to this scientific meeting. 

“Interdisciplinary Interaction in Health Sciences and Life Sciences” themed congress; 

Medical Sciences, Dentistry, Pharmacy, Veterinary Medicine, Nursing, Midwifery, Nutrition 

and Dietetics, Child Development, Physiotherapy and Rehabilitation, Emergency and Disaster 

Management, Biological and Life Sciences in the fields of various conferences, panels, 

courses and oral / poster presentations will be accepted. 

Bur The capital of the Teke region ”, the charming city of the Mediterranean region 

embellished with its historical and natural beauties, will bring together academics, sectoral 

stakeholders and students working in the field of health sciences to discuss the current 

situation and problems; we aim to host you at our congress where current information and 

future solutions will be put forward. 

 

2. International Health Sciences and Life Congress’s scientific and social program of the 

region's roots of a well-known Yörük folklore in the province of Burdur where you can find 

valuable contributions with the wish to share in beautiful days, we invite you to respect and 

love. 

Kind Regards… 

Assist. Prof. Dr . Mümin POLAT  

                                                                                             Congress President 
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MANYETİK NANO/MİKROMOTORLARIN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE 

UYGULAMASI 

(Fabrication, Characterization and Applicatıon of Magnetic Nano/Micromotors) 

Gözde Yurdabak Karaca1, Ayşegül Uygun Öksüz,2,  Emre Uygun3, Lütfi Öksüz 4 
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ÖZET  

Nanoteknolojideki en önemli dönüm noktalarından biri olan nano /mikromotorlar, mikro ve 

nano seviyede uygulama alanlarına sahiptir ve enerjiyi harekete çeviren sistemlerdir. Otonom 

hareketli sentetik sistemler, kargo yakalama ve taşıma, biyotıp, çevresel iyileştirme, 

nanocerrahi ve algılama gibi çeşitli önemli alanlarda potansiyel uygulamaları nedeniyle 

oldukça ilgi çekmektedir. Sentetik nano/mikromotorlar çeşitli itme mekanizmaları ile hareket 

ederler.  Bu motorlar çevreden aldığı kimyasalı yakıt olarak kullanarak kimyasal güdümlü 

motorlar ve yakıtsız olarak adlandırılan (harici uyanlarla; manyetik ve akustik güdümlü) 

hareket eden motorlardır. Katalitik nanomotorun hareketinde yakıt olarak kullanılan hidrojen 

peroksit, in vivo ve in vitro uygulamalar için toksik etkilerinden dolayı dezavantaja sahiptir. 

Bu nedenle, akustik ve manyetik etkilerle hareket edebilen biyouyumlu yakıtsız ilerleme 

mekanizmalarına sahip motorların geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, biyouyumlu manyetik nanomotorların sentez yöntemleri, karakterizasyonu ve 

uygulama alanlarından bahsedilmiştir. Altin/Nikel (Au/Ni) manyetik nanomotorların nanotel 

yapıda sentezi ve karakterizasyonu incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nano/mikromotorlar, Manyetik güdümlü, Nanotel 

 

ABSTRACT 

Nano/micromotors convert energy into movement and able to perform tasks the micro and 

nano scales which has been one of the most important milestones in nanotechnology. 

Synthetic systems with autonomous motion are of great interest due to their potential 

applications in various important fields such as cargo capture and transport, biomedicine, 
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environmental remediation, nanosurgery and sensing. Synthetic nano/micromotors based on 

various propulsion mechanisms; these include chemically-powered that convert energy from 

surrounding fuel and fuel free motors powered by external stimuli (magnetic and acoustic 

propulsion). Hydrogen peroxide used as fuel in the movement of catalytic nanomotor has the 

disadvantage of toxic effects for in vivo and in vitro applications. Therefore, significant recent 

workings have been directed led to development of biocompatible fuel free propulsion 

mechanism such as acoustic and magnetic. 

n this study, synthesis methods, characterization and application fields of biocompatible 

magnetic nanomotor are discussed. The synthesis and characterization of gold / nickel (Au / 

Ni) magnetic nanomotor structure was investigated. 

Key words: Nano/micromotors, Magnetic Propulsion, Nanowire  

 

1. GİRİŞ 

Nanomotorlar, enerjiyi hareket ve kuvvete çeviren nano ölçekteki cihazlardır (1). 

Nanomotor çalışmaları biyomotorlarla aynı aktivitelere sahip sentetik motor 

mekanizmalarının ortaya çıkarılması esasına dayanmaktadır (2, 3). Bu sebeple bilinen ilk 

nanomotorlar doğal bir protein olan kinesin veya DNA molekülünden yapılmıştır.  Mallouk 

ve Sen tarafından 2004 hidrojen peroksit gibi bir yakıt varlığında kendiliğinden bir harekette 

bulunan katalitik nanotel bazlı bir motor sentezi gerçekleştirilmiştir. Sanchez ve arkadaşları 

tarafından kabarcık itme gücü ile indüklenen katalitik mikrotübüler nano/mikromakinalar 

geliştirilmiştir (4). 2009 yılında Joseph Wang bilinen en hızlı nanomotordan 10 kat daha hızlı 

bir nanomotor geliştirerek nanomotor çalışmalarında öncü olmuştur(5). Sentezledikleri 

nanomotorların biyolojik sıvılarda rahatlıkla ilerleyebildiğini göstermişlerdir. Elektrokimyasal 

olarak uyarılmış ve harekete geçirilmiş olan nanomotorlar literatürde oldukça ilgi çekmektedir 

ve biyosensör amaçlı kullanımlarını içeren çalışmalar mevcuttur (6). Kimyasal olarak 

harekete geçirme genellikle hidrojen peroksit (H2O2) gibi bir yakıt varlığında kolaylıkla 

gerçekleşmektedir. Bu nanomotorlar nanotel veya nanotübüler şekilde olabilir. 

Nanomotorların hareket hızı ve mekanizması optik bir mikroskop yardımıyla takip edilebilir. 

Katalitik nanotel motorlar genellikle Altın-Platin (Au-Pt) gibi ikili yapılardan oluşmaktadır 

(7). Bu ikili yapı nanotel motorları membran kalıp tekniğine göre tabakaların nanogözenekli 

membranlar içerisine yaklaşık her bileşenden 2-3 µm uzunluğunda elektrokimyasal olarak 

büyütülmesi ile hazırlanır. H2O2 yakıtının elektrokatalitik bozunması sonucu bu teller otonom 

bir itiş gösterirler. Burada Pt kısmı katalitik etki göstermektedir. Pt anotta yakıt olarak 
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kullanılan hidrojen peroksitin elektrokatalitik bozunması gerçekleşmekte, altın katotta ise 

indirgenme tepkimesi sonucunda su açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan oksijen ve su küçük bir 

akım oluşturur ve bu da nanotelin hareketini sağlar.  

Ancak biyomedikal uygulamalarda hidrojen peroksit kullanımı bazı kısıtlamaları 

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, yakıtlı nanomotorlara alternatif olarak kargo 

yakalama, taşıma ve hedefe bırakma için kritik bir rol üstelenen manyetik nanomotor sentezi 

gerçekleştirilmiştir (8). Gao ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmada manyetik özellik 

gösteren Nikel (Ni) elektrokimyasal olarak kaplanmış ve manyetik alan ile kontrolü 

sağlanmıştır. 

Bu çalışmada, dışarıdan uygulanan akustik ve manyetik alan dalgaları ile kendiliğinden 

hareket eden ile Altın (Au) ve Nikel (Ni) bazlı manyetik motorların fabrikasyonu, 

karakterizasyonu ve uygulamalarından bahsedilmiştir.  

 

2. Yöntem 

2.1. Manyetik ve Akustik hareket eden nanomotorların Sentezi 

Manyetik nanomotor sentezi için ilk olarak Au kaplaması elektrokimyasal şablon yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Altın Nanotel yapımı için ticari altın çözeltisi (Orotemp 24 

RTU RACK; Technic, Inc., Anaheim, CA, USA) kullanılarak üçlü elektrot sistemi ile 

kaplama yapılmıştır. Alümina membranın (Katalog No 6809-6022; Whatman, UK) bir yüzeyi 

RF Magnetron Sputter yöntemi (40 Watt, 15 mTorr, 10 dakika) ile altın kaplanarak iletken 

hale getirilmiştir ve çalışma elektrodu olarak kullanılmıştır. Üçlü elektrot sistemi kullanılarak 

yapılan kaplama işlemlerinde karşıt elektrot olarak platin tel, referans elektrot olarak Ag/AgCl 

elektrot kullanılmıştır. 

7200 saniye boyunca -0.05 A’de, sabit akımda kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaplama 

tamamlandıktan sonra sputter ile kaplanan iletken altın tabakası 3-4 µm alümina slurry ile 

dikkatli bir şekilde kazınmıştır. Altın nanotellerini elde etmek için, membran 4 M NaOH 

çözeltisinde çözme ve yıkama işlemleri ile uzaklaştırılmıştır. Yıkama işlemi için 3 kez 

sodyum hidroksit (NaOH) ile, 3 kez saf su ile santrifüj (6000 rpm, 5 dakika) işlemlerine tabii 

tutularak gerçekleştirilmiştir. Saf sudaki nanoteller santrifüjlendikten sonra, ortamdaki su 

uzaklaştırılmış ve etanol (Sigma Aldrich% 99.8) eklenmiştir. Etanol içerisinde dispers edilmiş 

nanoteller temiz bir cam lamel üzerine damlatma, kurutma işlemi ile yüzeye kaplanmıştır. 

Cam üzerinde kurutulan nanoteller, Ni kaplama için DC Magnetron Sputter sistemine 

yerleştirilmiştir. DC Magnetron Sputter Ni kaplama parametreleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. DC Magnetron Sputter ile Ni Kaplama Parametreleri 
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Target ile substrat arası mesafe 6 cm 

Plazma Gücü 300 Watt 

Basınç 150 mTorr 

Süre 15 dakika 

Gaz Argon Gazı 

 

2.1.1. Manyetik Yönlendirme 

Au-Ni nanotelini manyetik olarak çalıştırmak için, mesafeleri değiştirmeden cam slayttan 6 

cm uzağa bir bobin yerleştirerek yaklaşık 22 mT'lik bir dış manyetik alan uygulandı. Farklı 

frekanslarda (0-20 Hz) nanotellerin hareketi incelenmiştir. Manyetik nanotellerin 

manipülasyonları ve hareketleri optik mikroskop kullanılarak izlenmiştir. 

2.1.2. Akustik Yönlendirme 

Nanomotorların akustik hareketi ve yönlendirilmesinde; yüzey akustik dalga (SAW) cihazı 

kullanılmıştır. Hücredeki çözelti, 128o döndürülmüş Y kesim-X yayılımı LiNb03 içeren 

piezoelektrik elektrot tarafından uyarıldı. Hücre merkezinin rezonans frekansı (96 ± 0.01) 

MHz olarak optimize edildi. Güç, 5 dBm'lik bir tepe-tepe değerine sahip ve bir dalga biçimi 

üreticisi kullanılarak uygulandı. Manyetik olarak uyarılan nanomotorların, akustik alanın 

varlığındaki davranışı incelenmiştir ve akustik alanın yokluğundaki davranışları 

karşılaştırılmıştır. 

 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Şekil 1(a-e) Au-Ni nanomotorlarının taramalı elektron mikroskobu (SEM) sonuçlarını 

göstermektedir. Şekil 1a, 3 µm uzunluğunda ve 200 nm çapında katı pürüzsüz altın nanotel 

yapısını göstermektedir. DC magnetron sputter ile kaplanan Ni tabakası Şekil 1b'de 

görülmektedir. EDX haritalama sonuçları nanotel yapısındaki Au (sarı) ve Ni (kırmızı) 

dağılımlarını göstermektedir (Şekil 1(c-e)). 

 

 

Şekil 1. Au-Ni nanomotorlarının yapısal morfolojisi. a) Au nanotelin SEM görüntüsü                

b) Ni kaplanmış Au nanotel c) Au-Ni nanomotorunun EDX haritalama görüntüleri                     

d) Au dağılımı e) Ni dağılımı 
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Au-Ni nanotelinin manyetik alanda hareketi, 6 cm uzağa bir bobin yerleştirerek yaklaşık 22 

mT'lik bir dış manyetik alan altında ve lazer yardımı ile çizilen yol üzerinde optik mikroskop 

altında incelendi. Mikrokanalda yakıtsız hareket eden Au-Ni nanotellerinin kanaldaki 

görüntüsü Şekil 2'de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Mikrokanalda yönlendirilmiş manyetik Nanotel 

 

Nanomotorların önceden belirlenmiş bir yol üzerinde hareket edebilmeleri, 

nanomotorların mikroakışkan ağlara entegrasyonunun önemli bir yönüdür (9). Au/Ni 

nanotellerinin hareketi, 20 saniye boyunca 200 µm uzunluğunda ve 77,75 µm genişliğinde 

kanal boyunca izlendi. Mikro kanaldaki nanotellerin hareketi 22 mT sabit manyetik alan 

altinda 20 mm mesafede takip edildi. Nanotel hızı, 22 mT manyetik alan altında ortalama 15 

µm/s olarak ölçüldü.  

 

Manyetik Au/Ni nanomotorların hızları, farklı frekans değerlerinde ölçüldü. Şekil 3 

motor hızlarının 0-20 Hz manyetik alan frekans aralığındaki değişimlerini göstermektedir. 4 

Hz den 20 Hz’e yükselen frekans değerleri ile nanomotor hızının 6,25'ten 21,5 µm/s'ye 

ulaştığı görülmüştür. Gao ve arkadaşları Au/Ni nanomotorları kullanarak yaptığı bir 

çalışmada manyetik nanomotorların hızı artan manyetik alan frekansı ile (5’den 15 Hz’e) 1,5 

µm/s’den 6 µm/s’ye ye yükseldiğini belirlemişlerdir (10).  
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Şekil 3. Manyetik alan frekansına göre nanomotor hızı (0-20 Hz) (n=3) 

Farklı yakıtsız hareket mekanizmalarının tek bir nanomotor üzerinde etkilerinin 

incelenmesi amacı ile akustik ve manyetik alan birlikte kullanılarak nanomotorun hızındaki 

değişimler kaydedilmiştir. Yalnız manyetik alan uygulandığında (22 mT) motorun hızı 

yaklaşık olarak 20 µm/s olarak ölçülürken akustik dalga verilmesiyle hızı 120 µm/s’ye ye 

kadar ulaşmış ve akustik dalgalar motorun yönünün değişmesine neden olmuştur (11).  

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan TÜBİTAK TEYDEB ‘’1150098 

No’lu’’ projeye teşekkür ederiz. 
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ÖZET 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) için inhaler tedavilerin uygun kullanımı ve 

tedaviye uyumu, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmekte, sağlık kaynaklarının etkin kullanımı 

artırmakta ve yüksek morbiditenin etkilerini sınırlandırmaktadır. Bu derlemenin amacı KOAH 

hastalarında inhalatör cihazların doğru kullanım teknikleri ve tedaviye uyumsuzluğun 

nedenlerini incelemektir. Bu çalışma litaretür derlemesi niteliğindedir. KOAH, genellikle 

zararlı parçacık veya gazların neden olduğu kalıcı olarak hava akımının kısıtlaması ile 

karakterize, genellikle progresif bir solunum sistemi hastalığıdır. Dünya çapında önemli 

mortalite ve morbiditeye neden olan KOAH Dünya’da ve Türkiye’de üçüncü ölüm nedenidir. 

KOAH' ta alevlenmeleri önlemek, semptomları ve komplikasyonları kontrol etmek inhaler 

ajanlarla mümkün olmaktadır ve etkin tedavisinin %90'ı doğru inhaler cihaz kullanımına 

bağlıdır. KOAH tedavisinde kısa ve uzun etkili bronkodilatörler ve kortikosteroidler inhaler 

ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçlar etkili tedavi yöntemi olmasına rağmen kronik solunum 

hastalıkları sıklıkla yeterince tedavi edilememektedir. Bu durumun temel nedeni hastaların 

tedaviye uyum eksikliğidir. Maksimum klinik fayda sağlamak için, hastaların reçeteye uyum 

göstererek, inhaler cihazlarını doğru kullanabilmeleri gerekmektedir. Optimal inhaler 

tekniği, akciğerlere maksimum ilaç verilmesini sağlayarak terapötik faydayı artırır ve 

semptom kontrolü sağlar. KOAH'lı hastaların %40 ila %60'ı reçeteli ilaçlarına 

uymamaktadır. Hastaların %4 ila %95'i ise inhalatörleri doğru kullanamamaktadır. İnhaler 

kullanım kolaylığı ve hasta memnuniyeti sağlık kaynaklarının kullanımında uzun vadeli 

verimliliği artırmaktadır. İnhalasyon cihazı seçimi ve kullanımı, tedavinin etkinliği için kilit 

faktörlerdir. Hastalar tedaviye uyumu sağlamak için düzenli takiplerle inhaler cihazının 

doğru kullanımı konusunda uygun rehberlik almalılardır. Bu nedenle hemşirelerin doğru 

inhaler kullanımı için eğitim programları geliştirmeleri önerilir. 

Anahtar Kelimeler: KOAH, İnhaler cihaz kullanımı, tedaviye uyum 
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ABSTRACT 

Appropriate use of inhaled therapies for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and 

its compliance with treatment improve the quality of life of the patient, increase the effective 

use of health resources and limit the effects of high morbidity. The aim of this review the 

reasons for the correct use of inhaler devices and non-compliance with treatment in COPD 

patients. This study is a literature review.COPD is usually a progressive respiratory disease 

characterized by a limitation of the air flow, which is usually caused by harmful particles or 

gases. COPD causing significant morbidity and mortality worldwide is the third cause of 

death in the world and Turkey. It is possible to prevent exacerbations in COPD and to control 

symptoms and complications by inhaling agents, and 90% of effective treatment depends on 

the use of the correct inhaler device. Short and long-acting bronchodilators and 

corticosteroids are used in the treatment of COPD. Although drugs are an effective treatment 

method, chronic respiratory diseases are often not adequately treated. Although drugs are an 

effective treatment method, chronic respiratory diseases are often not adequately treated. The 

main reason for this is the lack of compliance to the treatment of patients. To achieve 

maximum clinical benefit, patients should be able to use the inhaler devices correctly by 

adapting to the prescription. 40% to 60% of patients with COPD do not comply with 

prescription drugs. 4% to 95% of patients cannot use the inhalers correctly. Inhaler ease of 

use and patient satisfaction increase long-term efficiency in the use of health resources. The 

selection and use of inhalation devices are key factors for the effectiveness of treatment. 

Patients should receive appropriate guidance on proper use of the inhaler device with regular 

follow-up to ensure compliance with the treatment. It is therefore recommended that nurses 

develop training programs for the use of the right inhaler. 

Key Words: COPD, Inhaler device usage, compliance 
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GİRİŞ 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zararlı parçacık veya gazların neden olduğu 

kalıcı olarak hava akımının kısıtlaması ile karakterize, genellikle progresif bir solunum 

sistemi hastalığıdır (1, 2). Hava akımı kısıtlaması, hava yollarında ve akciğerlerde zararlı 

uyaranlara kronik ve anormal inflamatuar yanıtla ilişkilendirilmektedir (2). İnflamasyon 

akciğerlerle sınırlı kalmayıp sistemik özelliklerde göstermektedir (3).  Dünya çapında önemli 

mortalite ve morbiditeye neden olan KOAH Dünya’da ve Türkiye’de üçüncü ölüm nedenidir 

(4). Küresel olarak her yıl yaklaşık üç milyon kişi KOAH’tan ölmektedir. Sigara kullanımının 

artması ve nüfus yaşlanması göz önünde bulundurulduğunda prevalansının giderek artacağı 

2030 yılına kadar KOAH ve ilişkili nedenlerden ölümlerin yılda 4.5 milyonu aşacağı 

öngörülmektedir (1). 

Hastalığın yönetimi çok yönlüdür; sigarayı bırakma, farmakolojik tedaviler, eğitim ve 

pulmoner rehabilitasyon içermektedir. Farmakolojik tedavi semptomları hafifletmeyi, egzersiz 

toleransını artırmayı, yaşam kalitesini iyileştirmeyi, akciğer fonksiyonunu iyileştirmeyi ve 

alevlenmeleri önlemeyi ve tedavi etmeyi amaçlamaktadır (1, 5).  KOAH'ta alevlenmeleri 

önlemek, semptomları ve komplikasyonları kontrol etmek inhaler ajanlarla mümkün 

olmaktadır (6). KOAH’ ın etkin tedavisinin, %10'u ilaç tedavisine ve %90'ı doğru inhaler 

cihaz kullanımına bağlıdır (5, 7). Kısa ve uzun etkili bronkodilatörler ve kortikosteroidler 

inhaler ilaçlar KOAH tedavisinin merkezindedir. KOAH'ta kullanılan inhale bronkodilatörler, 

kısa etkili beta 2 ‐agonistler (SABA), uzun etkili beta 2 ‐agonistler (LABA) ve kısa-uzun etkili 

antikolinerjiklerdir (1). İleri evre KOAH hastalarında, bronkodilatör tedavisine inhale 

kortikosteroidlerin (ICS'ler) eklenmesini önerilmektedir (1, 5).  Bu ilaçlar çeşitli cihazlar 

aracılığıyla yönetilmektedir.  İlaçların oral ve parenteral yola kıyasla, inhalasyon yoluyla 

uygulanması tercih edilmektedir. Bunun en önemli nedenleri; hızlı etki başlangıcı, etki 

süresinin uzun olması, sistemik dolaşıma geçen etken maddenin az olması ve daha az yan etki 

olmasıdır. Tüm bu avantajlarının yanında, inhaler cihazların dezavantajı ise daha pahalı 

olmaları ve hastalara kullanım tekniğinin öğretilmesi gerekliliğidir (8). 

İnhalasyon uygulamasının yapılabilmesi için üretilen cihazlar üç ana grupta toplanır. Ölçülü 

doz inhalerler (ÖDİ), Kuru toz inhalerler (KTİ) ve nebülizerlerdir. Ölçülü doz inhalerler, 

sıvılaştırılmış itici gazlar ile basınç basınçlı tüp içerisinde sıvı halde etken madde içerirler, 

üstten basmak suretiyle ağız kısmından gaz halde çıkan ilacın derin bir inhalasyonla bronş 

mukozasına ulaştırılması gerekmektedir (8, 9). ÖDİ’lerde yüksek hızda salınan partiküller 

genellikle orofarinksin içinde kalmakta ve akciğerlere ulaşması engellenmektedir (10). Bu 
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nedenle etkin dozu sağlayabilmek için  el-nefes koordinasyonu gerektiren inhalasyonu doğru 

şekilde senkronize edilmelidir (11). Kuru toz inhalerler (Diskus, Turbuhaler, Aerolizer) ise, 

farklı mekanizmaları ile inhalasyon kanalına getirilen kuru toz halindeki etken maddenin tek 

bir nefes ile yüksek doz derin inhalasyona olanak sağladığı için tedavi süresi kısadır (9). 

Avantajları el-nefes koordinasyonu gerektirmemeleri, dejavantajları ise pahalı olmalarıdır (3, 

8). Bu ilaçlar etkili tedavi yöntemi olmasına rağmen kronik solunum hastalıkları sıklıkla 

yeterince tedavi edilmez. Temel nedeni hastalar tarafından tedaviye uyum eksikliğidir (12, 

13). Uyum, bireyin davranışının (ilaç alma, diyetleri takip etme, yaşam tarzı değişikliklerini 

adapte olma) sağlık tavsiyelerine uyma derecesi olarak tanımlanmaktadır (14). Maksimum 

klinik fayda sağlamak için, hastaların reçeteye uyum göstererek, inhaler cihazları doğru 

kullanabilmeleri gerekmektedir (15).  

Optimal inhaler tekniğiyle, akciğerlere maksimum ilaç verilmesi terapötik faydayı ve 

semptom kontrolü sağlamaktadır. Hemşireler hastaların doğru inhaler teknik kullanmalarında 

ve uyumsuzlukla baş etmelerinde kilit noktadır (13). Bu nedenle hemşire tarafından inhaler 

cihaz kullanım kontrolü, hastanın beceri kazandırılması, yanlış basamakların düzeltilmesi 

cihaz kullanım başarısını arttıracağı gibi tedaviye uyumu ve etkinliğini arttırmak için önemli 

bir faktördür (16). 

KOAH'lı hastaların %40 ila %60'ı reçeteli ilaçlarına uymamaktadır. Hastaların %4 ila %95'i 

ise inhalatörleri doğru kullanamamaktadır (15, 17, 18). Uyumu etkileyen birçok faktör vardır. 

Bunlar hastalardan (yaşlılık, fiziksel ve bilişsel bozulma, sağlık inancı, öz yeterlik, 

komorbidite, psikolojik durum), sağlık personelinden (doğru şekilde açıklanmayan veya 

anlaşılmayan uygulama yöntemi, ilacın dozu, yan etkiler) ve toplumdan (sosyal destek, ilaca 

erişim, cihaz eğitimi, takip) kaynaklanmaktadır (Şekil 1) (19, 20). 

Tarso ve arkadaşları inhaler ilaç kullanımına uyumsuzluğun en önemli nedenin komorbidite 

varlığı, inhaler tipi, sosyodemografik özellikler ve sosyoekonomik durum olduğunu 

belirtmiştir (21).  DSÖ, bu çoklu uyumsuzluk nedenlerini, sağlık sistemi, sağlık ekibi, sosyo-

ekonomik, tedavi ve hastayla ilgili, olarak 5 boyutta gruplandırmıştır (22).  
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Şekil 1. KOAH hastalarında ilaca uyumsuzluk nedenleri  (19, 20)  

 

Kanıtlar inhaler tedaviye uyum sağlayan KOAH hastalarında; semptom kontrolünü artırdığı, 

alevlenmeleri ve sağlık hizmeti kaynak kullanımını azalttığını göstermektedir (23). KOAH 

hastalarının farmakolojik tedavisinin uygunluğu, GOLD tavsiyelerine uygun olarak 

tanımlanmalıdır (24). 

Palen ve arkadaşları (2013) hastaların inhaler cihazlar doğru bir şekilde kullanmanın ve 

tedaviye inancın tedaviye uyumu etkilediği sonucuma ulaşmışlar. Tedaviye uyumsuzluğunun 

nedenini, tedavinin işe yaramadığını düşüncesi ve yanlış inhaler tekniğini kullanmasından 

kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir(25). Diğer bir çalışmada, inhalasyon teknikleri için düzenli 

verilen eğitimlerin, daha iyi yaşam kalitesine ve inhalasyon tedavisine uymaya katkıda 

bulunduğunu saptamışlardır (26). Hastalar İnhalar cihaz kullanım da basamakları uygularken 

en az bir hata yapmaktadırlar. Sık rastlanan hatalar; inhalasyon yapılmaması, nefesin 

tutulmaması ve el kordinasyonun sağlanamamasından kaynaklanmaktadır(8, 27). Bu nedenle 

kılavuzlar inhalasyon tekniğini geliştirerek sürekli eğitimi vurgulamaktadır (28). 

Ganguly ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada hastalara 1 kez eğitim verdikten sonra 

değerlendirmişler ve hastaların %43’ünün inhalerleri doğru kullanmıştır. Pothirat ve 

arkadaşlarının 2015 yılında KOAH hastalarıyla yapmış oldukları çalışmada  %74.8 en az bir 

basamağı yanlış yaptığı sonucuna ulaşmışlardır (29).  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İnhaler kullanım kolaylığı ve hasta memnuniyeti sağlık kaynaklarının kullanımında uzun 

vadeli verimliliği artırmaktadır.   Hastaların, inhaler cihazlarını kullanırken her zaman uygun 

bir ilaç dozu almasını sağlamak önemlidir. Hastanın hastalık ve tedavi hakkında bilgi 

eksikliği, ekiple iletişim eksikliği, tutarsız doz, inhaler cihaz hakkında bilgi eksikliği veya 

hastanın tedaviye uyumsuzluğundan kaynaklı olabilmektedir (30). Uyumsuzluğun en ciddi 

• Hastanın: Bilgisi

• İnancı

• Tutumu

• Algısı ve beklentileri

•Yaşı

•Fiziksel ve bilişsel 
bozulma
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• Komorbidite

• Psikolojik durum
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sonucu, yaşam kalitesinin kötüleşmesi ve sağlık harcamalarındaki artış ile ilişkili olarak kötü 

klinik sonuç riskinin artmasıdır (20). 

Tablo 1. İnhalasyon Tekniklerinin Uygulama Basamakları (16, 28, 32) 

Ölçülü doz inhaler Diskus Turbuhaler 

Ağız kısmındaki kapağı çıkarın Ağız kısmındaki kapağı çıkarın Turbuhalerin kapağını döndürerek 

çıkartın 

İnhaleri çalkalayın İnhaleri çalkalayın Turbuhaleri ve basınızı dik tutun 

İnhaleri ağız kısmı çenenizle aynı 

hizada, dik ve işaret parmağınız ilaç 

tüpünün üzerinde olacak şekilde tutun 

İnhaleri ve Başınızı dik tutun Alt tabanı önce saat yönüne sonra tersi 

yöne çevirin, çıt sesini duyun 

Nefesinizi dışarı doğru verin Nefesinizi dışarı doğru verin Nefesinizi dışarı doğru verin 

İnhalerin ağız kısmını dudaklarınızın 

arasına yerleştirin 

Tnhalerin ağız kısmını dudaklarınızın 

arasına yerleştirin 

İnhalerin ağız kısmını dudaklarınızın 

arasına yerleştirin 

Yavasca nefes almaya baslarken 

madeni tüpü aşağı bastırın ve derin 

inhalasyona devam edin 

Yavasca nefes almaya baslarken 

madeni tüpü aşağı bastırın ve derin 

inhalasyona devam edin 

Nefesinizi derin ve kuvvetli bir şekilde 

içinize çekin 

Nefes alma işlemini tamamladıktan 

sonra cihazı ağzınızdan ayırın 

Nefes alma işlemini tamamladıktan 

sonra cihazı ağzınızdan ayırın 

Nefes alma işlemini tamamladıktan 

sonra cihazı ağzınızdan ayırın 

10 saniye nefesinizi tutun 10 saniyen nefesinizi tutun 10 saniye nefesinizi tutun 

Nefesinizi yavaşça dışarı verin. Nefesinizi yavaşça dışarı verin. Nefesinizi yavaşça dışarı verin. 

Kullandıktan sonra kapağı kapatın. 

İkinci dozdan önce l dakika bekleyin 

Kullandıktan sonrakapağı kapatın. 

İkinci dozdan öncel dakika bekleyin 

Kullandıktan sonra kapağı kapatın. 

İkinci dozdan önce 1 dakika bekleyin 

Ağız kısmındaki kapağı çıkarın Ağız kısmındaki kapağı çıkarın  

İnhaleri çalkalayın İnhaleri çalkalayın  

İnhaleri ve Başınızı dik tutun İnhaleri ve Başınızı dik tutun  

Nefesinizi dışarı doğru verin Nefesinizi dışarı doğru verin  

 

İnhalasyon cihazı seçimi ve kullanımı, tedavinin etkinliği için kilit faktörlerdir. Hemşireler 

hastalarda tedaviye uyumu sağlamak için düzenli takiplerle inhaler cihazının doğru kullanımı 

konusunda uygun eğitim verilmeli, danışmanlık programı oluşturularak hastalar düzenli 

aralıklarla izlenmelidir (31). Hastanın ilaca uyumunu, tedaviye yanıtını ve tedavinin başarısını 

gözlemleyebilmek için gerekirse hastanın yakınlarına da inhalasyonun dozu, etkinliği, 

kullanım şekli konusunda eğitim vermelidir.  Bu nedenle hemşirelerin doğru inhaler kullanımı 

için eğitim programlarını kapsamlı oluşturması ve tanı anından başlanarak izlem süreçleri 

olan danışmanlık programları oluşturması gerekmektedir (7).  
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ÖZET 

Sentetik mikro ölçekli motorlar kimyasal yakıtı veya diğer enerji türlerini (akustik, 

manyetik, elektrik ve elektromanyetik) mekanik hareketlere dönüştürerek hareketlerini 

sağlayabilirler. Son zamanlarda, farklı güç kaynaklarından enerji ile yeni tipte mikro 

motorların üretimi üzerine araştırmalar oldukça ilginç hale gelmiştir. Mikro/nano boyutta 

hareket sağlamak için çoklu güç kaynakları kullanan hibrid nanomotorlar, farklı ortamlarda 

insan yapımı nanomakinelerin kullanımını genişletmiştir. Özellikle, kimyasal ve akustik 

uyarılma kombinasyonu, mikromotorların manipülasyonu ve işlevselliği için önem 

kazanmıştır (3). 

Bu çalışmada, bir kimyasal yakıt (H2O2) ve akustik güç (SAW) ile hareket edebilen 

kimyasal-akustik hibrid güdümlü polimer bazlı nanotel mikromotor sentezi 

gerceklestirilmistir. W5O14 bazli nanotel içeren hibrid nanomotorlar, bir büyüme promotörü 

olarak nikel kullanilarak sentezlenmistir. W5O14 telleri üzerinde kaplanmış poli (3,4-

etilendioksitiyofen) (PEDOT), RF döner plazma sistemi kullanılarak elde edilmiştir. PEDOT 

@ W5O14 / Pt hibrit mikromotorlar, magnetron püskürtme yöntemi kullanılarak dizayn 

edilmistir. Elde edilen bu hibrit motorların davranışları iki farklı hareket mekanizmasının 

etkisi altinda davranışları incelenmiştir. Akustik güç kullanarak mikromotorun itme hareketi 

sağlanması güncel çalışma konularındandır. Bu mikromotorların biyouyumlu ortamlarda 

kullanımı oldukça önemli hale gelmektedir. 

 

Anahtar Kelimer: Sentetik mikro / nanomotorlar, Nanotel, Akustik tahrik, Kimyasal 
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tahrik, Polimer, Plazma.  

 

ABSTRACT 

Synthetic microscale motors can locomote themselves by convert chemical fuel or other forms 

(acoustic, magnetic, electric, and electromagnetic) of energy to mechanical movement. 

Recently, research on the production of new types of micromotors that can collect energy 

from different power sources has become quite interesting. Hybrid nanomotors, using 

multiple power supplies to provide nanoscale movement, has expanded the use of man-made 

nanomachines in different environments. In particular, the combination of chemical and 

acoustic propulsion has become important for the manipulation and functionality of 

micromotors.  

Here we describe a chemical-acoustic hybrid polymer-based wire nanomotor, which can be 

powered by either a chemical fuel (H2O2) or acoustic wave (SAW). These hybrid nanomotors, 

which comprise a W5O14 nanowires, are synthesized by a chemical transport technique using 

nickel as a growth promoter. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) coated on W5O14 

wires were fabricated by using RF rotating plasma reactor. PEDOT@W5O14/Pt hybride 

micromotors were fabricated by using magnetron sputtering method. We combine the 

advantages of these two propulsion mechanisms, and we show how these two different motors 

behave in hybrid fields. Current study of the propulsion force of nanomotor using acoustic 

power has provided a new opportunity for use in biocompatible environments. 

Keywords: Synthetic micro/nanomotor, Acoustic propulsion, Chemical propulsion, Nanowire, 

Polymer, Plasma. 

1. GİRİŞ 

 

Hareket, çeşitli biyolojik süreçlerde ve hücresel aktivitelerde yaygın bir kavramdır. 

Doğal biyomotorlardan esinlenerek yapılan son yıllardaki çalışmalar, sentetik 

mikro/nanomotorların gelişimi üzerine yoğunlaşmıştır. Nanomotor çalışmaları biyomotorlarla 

aynı aktivitelere sahip sentetik motor mekanizmalarının ortaya çıkarılması esasına 

dayanmaktadır (Gibbs ve Zhao, 2011; Paxton vd., 2004). Sentetik mikro/nanomotorlar farklı 

enerji kaynakları ile güçlendirilebilmektedir. En yaygın olarak kullanılan hareketlendirme 

mekanizması, ortamdaki kimyasal enerjinin harekete dönüştürülmesine dayanır: elde edilen 

mikro baloncuklar (ör., O2, H2, CO2) veya moleküllerin bir derişim gradyanı, 
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mikro/nanomotorları bağımsız bir şekilde kendiliğinden hareketini sağlamaktadır (Sanchez 

vd., 2015; Moo ve Pumera, 2015; Ebbens, 2016; Wang ve Gao, 2012). 

Örneğin, hidrojen peroksitin (H2O2) katalitik ayrışması, bimetal nanotel (Wu vd., 2010; 

Paxton vd., 2004; Sundararajan vd., 2008; Kagan vd., 2009; Wang vd., 2009, Wang vd., 

2013), Janus (Baraban vd., 2013; Gao vd., 2013; Lee vd., 2014; Manjere vd., 2014; Zhao ve 

Pumera, 2014; Gao vd., 2012) ve boru şeklinde (Mei vd., 2011, 2008; Wu vd., 2013; 

Balasubramanian vd., 2011; Kuralay vd., 2012; Sanchez vd., 2010; Orozco vd., 2013; Gao 

vd., 2011, 2012; Campuzano vd., 2012) olabilen sentetik mikro/nanomotorların hareketinde 

oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bununla birlikte, kimyasal olarak çalışan 

mikro/nanomotorlar için dışarıdan kimyasal kaynakların kullanımı genellikle biyolojik 

ortamlardaki uygulamalarını büyük ölçüde kısıtlayan ve tamamlanmamış yakıt bozulmasına 

yol açmaktadır. Aynı zamanda mikro/nanomotorların in vivo uygulamalarında hala önemli 

zorluklarla karşılaşılmaktadır. Biyouyumluluk, in vivo uygulamalar için en büyük 

gerekliliklerden biri olmasına rağmen, birçok mikromotor çalışması toksik madde ve 

aşındırıcı kimyasal yakıtlara dayanmaktadır.  

Sentetik mikromotorlar, isteğe bağlı hareket kontrolünün, uzun kullanım ömrünün ve 

yüksek biyouyumluluğun önemli olmasından dolayı, in vivo çalışmalarda tercih sebebi 

olmuşlardır (Kim vd., 2015, 2016; Nelson vd., 2010; Rao vd., 2015) Dış uyaranlarla (ışık, 

manyetik, akustik veya elektrik alanları gibi) desteklenen yakıtsız sentetik 

mikro/nanomotorlar, katı ve biyolojik olarak uygun bir ortamda (tipik olarak yüksek viskozite 

ve yüksek iyonik dayanıklılık) verimli bir şekilde hareket edebilmektedirler. Geçtiğimiz on 

yılda mikro/nanomotorlar, hareketleriyle ilgili karmaşık görevleri yerine getirebilme üzerine 

geniş çapta araştırmalar gerçekleştirilmiştir (Van den Heuvel ve Dekker, 2007; Wang vd., 

2013; Sanchez vd., 2015; Kim vd., 2015; Rao vd., 2015; Pak vd., 2015; Zhou vd., 2016). 

İsteğe bağlı hareket kontrolü, uzun ömür ve mükemmel biyouyumluluk ile yakıtsız 

mikro/nanomotorlar, kimyasal olarak güdümlenen mikro/nanomotorlara kıyasla daha fazla 

umut vaat ettikleri görülmüştür. Şekil 1’de görüldüğü üzere, yakıtsız mikro/nanomotorlar, 

elektrik alanı, ışık, manyetik alan ve akustik dalgalar gibi mekanizmalar tarafından hareketi 

sağlanan kaynaklarına göre de sınıflandırılabilmektedir. 
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Şekil 1. Farklı mekanizmalar tarafından tahrik edilen tipik yakıtsız mikro/nanomotorlar. 

Güdüm mekanizmaları ışık (optik fotokatalitik) (Dong vd., 2016), magnetik (Gao vd., 2010), 

akustik (Balk vd., 2014), elektrik alan (Kim vd., 2014; Loget ve Kuhn,2011) ve hibrit (Kim 

vd., 2014; Li vd., 2015) hareket kaynaklı dizaynları içerir. 

 

Akustik dalga, insan işitme duyusunun üst ses sınırından daha yüksek frekanslı ses 

dalgalarıdır. Nanomotorların yakıt gerektirmeyen hareketi için akustik dalgaların güç kaynağı 

olarak kullanımı, biyolojik ortamda nanomotorların kullanılması için yeni bir alan yaratmıştır. 

Mikro/nanomotorların akustik enerji kaynağı kullanılarak harekete geçirilmesi, yüksek 

viskozite ve iyonik dayanıklılığa sahip biyo-akışkanlarda, yüksek hızda ilerleyebilmesi için 

gereklilikleri karşılayabilen umut vadedici yöntemlerden biri olmuştur (Rao vd., 2015). 

Sürekli yakıt destekli mikro/nanomotorlar, diğer güdüm mekanizmalarına kıyasla, 

biyouyumlu enerji kaynakları ile desteklenen ve noninvaziv ve temassızlık avantajlarına sahip 

akustik güdüm mekanizmalı mikro/nanomotorlar önemli hale gelmiştir (Xu vd.,2017; Rao 

vd., 2015). Akustik güç kaynaklı mikro/nanomotorlar, biyolojik modelleme ve hücre ayırma, 

hücre-hücre etkileşimi, ilaç / gen aktarımı, biyosensör gibi biyolojik uygulamalarında 

kullanılmıştır. Mikro/nanomotorlar, çeşitli diagnostik ve terapötik uygulamalar için büyük 

öneme sahip güçlü mobil biyosensörlerde (Wang, 2013; Moreno-Guzman vd., 2015) ve aktif 

taşıma sistemlerinde kullanılmaktadırlar. Minyatür ve çok yönlü mikro / nanomotorların 

tasarımı, tüm insan vücuduna erişim sağlayacak, hücresel seviyede yeni uygulamalara yol 

açacak ve bölgesel tanı ve tedaviyi daha yüksek hassasiyet ve verimlilik ile sunmaktadır 

(Wang ve Gao, 2012; Li vd., 2017). 
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Akustik sensörler teknolojisinde fizikokimyasal tayin için transduser olarak 

piezoelektrik malzemeler kullanılmaktadır. Piezoelektrik sistemlere dayalı yüzey akustik 

dalga (SAW) sensörleri gravimetrik ölçümlere dayalı olup hızlı, etiketsiz analit tayini ve 

kablosuz tayin imkanı sunmalarından dolayı önemli bir yere sahiptir. Yüzey akustik dalga 

sensörleri sıcaklık, basınç, viskozite, konsantrasyon ve kimyasal/biyolojik maddelerin 

tayininde yıllardır kullanılmaktadır (Kaspar vd., 2000). Sinyal işleme için de kullanılan bu 

aygıtlar çevrelerine karşı da duyarlıdırlar (Milstein ve Das, 1977). Bu tip akustik dalga 

sensörleri temel bileşenler olarak piezoelektrik substrat (LiNbO3), elektrotlar, interdijital 

transduserler (IDT) ve aktif ince filmler içerirler. Piezoelektrik sistem, piezoelektrik substrat 

yüzeyinde elektronların akustik dalgayı yayması ve alması ile elde edilen frekansın 

değerlendirilmesine dayanarak sensör yüzeyindeki az miktardaki kütle değişimlerini 

belirlemektedir (Milstein ve Das, 1977). Akustik dalga piezoelektrik substratın yüzeyiyle 

sınırlandırılmıştır ve uyarılmış dalga kristal yüzeyi boyunca yayılmaktadır. Yüzey dalga hızı 

sensör yüzeyine bağlanmalarından dolayı kütle veya viskozite değişimlerinden dolayı 

değişmektedir. Bu cihazlar, kompleks bir yapıya sahip olsa da kimyasal maddelerin tayini ve 

malzemelerin özelliklerinin ölçümü için yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadırlar.  

Kanser, dünyada 200'ü aşkın kanser çeşidi ve her gün meydana gelen 1500'den fazla 

ölümle dünya çapında hayati tehlike oluşturan bir hastalıktır. Son zamanlardaki teknolojik 

ilerlemelere rağmen, kanser hastalarının hayatta kalma oranı, geç dönemde tanı nedeniyle hala 

zayıftır. Erken tanı ve tedavi, yüksek riskli grupların kansere bağlı ölümlerini önlemede 

ve/veya azaltmada hayati önem taşımaktadır. Ultrason, manyetik rezonans görüntüleme ve 

biyopsi gibi geleneksel yöntemler tümörün fenotipik özelliklerine bağlı olduğu için erken evre 

kanser tespiti için etkisizdirler. Kanser sırasında belirgin değişikliklere maruz kalan 

moleküller, biyobelirteçler olarak kabul edilir ve yüksek klinik öneme sahiptir. Kansere özgü 

tanımlama ve bu biyobelirteçlerin saptanması, erken tanı ve hastalığın evresini izlemede 

yardımcı olabilmektedir. İlaç, gen ve protein dağıtımında mikro/nanomotorların akustik dalga 

uygulaması, yüksek yükleme verimliliği, düşük toksisite ve insan sağlığı açısından oldukça 

önem arz eden kanser gibi hastalıkları tedavi etmek için terapötik maddenin vücuda ve 

hücreye salınmasını sağlamaktadır. Geçtiğimiz on yılda, in vitro hedefli ilaç uygulamasında 

yakıtsız mikro/nanomotorların dizaynı konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Öngörülen in vivo hedefli ilaç salınımını sağlamak için, gelecekteki yakıtsız 

mikro/nanomotorların toksisiteyi azaltmak ya da tam olarak biyouyumlu ve biyobozunabilir 

maddeleri doğrudan kullanmak için uygun işlevselliği içermesi gerekmektedir (Xu vd., 2017). 
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2. YÖNTEM 

 

2.1. Nanomotorun Sentezi: W5O14 nanotelleri, bir büyüme promotörü olarak nikel kullanan 

bir kimyasal taşıma tekniği ile sentezlenmiştir. 3,4-etilendioksitiyofen (EDOT) bazlı polimer 

PEDOT'un W5O14 nanotelleri üzerine homojen polimerizasyonu, Sekil 1’deki gibi düzeneğe 

sahip olan 13.56 MHz gücünde RF döner bir plazma reaktöründe gerçekleştirildi.  Sabit 

durumdaki plazma polimerizasyonu 30 dakika boyunca ve 6 Pa çalışma basıncında 

gerçekleştirilmiştir. Nanotelleri modifiye etmek için, döner sisteme EDOT monomeri 

gönderildi ve 40 Watt boyunca plazma oluşturuldu. 

 

 

Şekil 2. RF-Plazma deneysel düzeneği (Erten Ela vd., 2018) 

Nanoteller etanol içinde dispers edilmiş ve belirli bir miktar cam lamel üzerine damlatılarak 

kurultuldu. Katalizör olarak ince bir Pt nanoparçacık tabakası, RF Magnetron Püskürtme 

yöntemiyle PEDOT / W5O14 nanotellerinin yüzeylerine biriktirildi. Püskürtme taban basıncı 2 

mTorr ve çalışma basıncı 15 mTorr çalışıldı. Püskürtme parametreleri, argon gazı akışı altında 

50 Watt ve 15 dakika olarak belirlendi. Ayrıca tüm püskürtme işlemlerinde hedef ile substrat 

arasındaki mesafe 9 cm'de sabit tutuldu.  

 

2.1. Akustik çalışma sistemi: Sentezlenen PEDOT @ W5O14 / Pt mikromotorları kimyasal 

güdümlenin yanısıra akustik gücün de mikromotorun hareketine etkisi incelenmek üzere 

yüzey akustik cihazı kullanıldı (Şekil 3). Mikromotorlar, akustik cihaz kapalı durumda iken 

çalışma hücresi içerisine damlatılıp, % 5 Triton X-100 yüzey aktif maddesi ve % 5 H2O2 

çözeltisi eklenerek davranışları mikroskop ile incelendi. 5’er saniye aralıklarda akustik güç 

(20 dBm) açılıp kapatılarak videolar kaydedilip ve motorların hızları hesaplandı. 
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Şekil 3. Akustik dalga deneysel düzeneği. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Katalitik olarak tahrik edilen PEDOT @ W5O14 / Pt mikromotorları, elektron tarama 

mikroskobu (SEM) ve X-Işını spektroskopisi (EDX) analizi, FEI Quanta FEG 250 Modeli ile 

karakterize edildi. Şekil 4, mikromotorların SEM-EDX şekilleri S, W ve Pt bileşenlerini 

homojen dağılımda içerdiğini göstermektedir. Elde edilen mikromotorların SEM ve EDX 

sonuçlarına baktığımızda yapının homojen şekilde elde edildiği görülmektedir. 

 

  

Şekil 4. PEDOT @ W5O14 / Pt mikromotorları SEM- EDX analizi sonuçları. 

 

Akustik çalışma 20 dBm güç ve %5’lik H2O2 yakıtı ortamında gerçekleştirilmiştir. H2O2 

yakıtı kullanılarak hareketi sağlanan mikromotorun hızı 80 µm/s iken akustik güç uygulanınca 

hızı 140 µm/s olarak gözlemlenmiştir. Grafikte görüldüğü üzere piklerin maksimuma ulaştığı 

anlar akustik güç uygulandığı anlardır (Şekil 5b). Hibrit sistemler günümüzde yeni yeni 

ortaya çıkmakta ve gelişmektedir. Aynı zamanda şekil 5a’da görüldüğü üzere akustik dalga 

gönderildiğinde mikromotorun yörünge çapında artış gözlemlenmiştir. 
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Şekil 5. PEDOT @ W5O14 / Pt mikromotorlarının hareket halinde iken (a) optik mikroskop  

görüntüsü (b) Akustik dalga açıp kapama sırasında hız değişim grafiği. 

 

KAYNAKÇA 

 
1. Gibbs, J.G., Zhao, Y., (2011). Catalytic Nanomotors: Fabrication, Mechanism, and Applications. 

Frontiers of Materials Science, 5, 25–39. 

2. Paxton, W. F., Kistler, K.C., Olmeda, C.C., Sen, A., St Angelo, S.K., Cao, Y.Y., Mallouk, T. E., 

Lammert, P.E., Crespi, V.H., (2004). Catalytic Nanomotors: Autonomous Movement of Striped 

Nanorods. Journal of the American Chemical Society, 126, 13424–13431. 

3. Sanchez, S., Soler, L., Katuri, J., 2015. Chemically Powered Micro- and Nanomotors. Angewandte 

Chemie - International Edition, 54, 1414-1444.  

4. Moo, J.G.S., Pumera, M., 2015. Chemical Energy Powered Nano/Micro/Macromotors and the 

Environment. Chemistry – A European Journal, 21, 58–72. 

5. Ebbens, S., 2016. Active Colloids: Progress and Challenges Towards Realising Autonomous 

Applications. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 21, 14-23.  

6. Wang, J., Gao, W., 2012. Nano/Microscale Motors: Biomedical Opportunities and Challenges. ACS 

Nano, 6, 5745−5751. 

7. Wu, J., Balasubramanian, S., Kagan, D., Manesh, K.M., Campuzano, S., Wang, J., 2010. Motion-Based 

DNA Detection Using Catalytic Nanomotors. Nature Communications. 1, 36. 

8. Sundararajan, S., Lammert, P. E., A. Zudans, W., Crespi, V. H., Sen, A., 2008. Catalytic Motors for 

Transport of Colloidal Cargo. Nano Letter, 8, 1271-1276. 

9. Kagan, D., Calvo-Marzal, P., Balasubramanian, S., Sattayasamitsathit, S., Manesh, K. M., Flechsig, G. 

U., Wang, J., 2009. Chemıcal Sensing Based on Catalytıc Nanomotors: Motıon-Based Detectıon of 

Trace Sılver. Journal of the American Chemical Society, 131, 12082-12083. 

10. Wang, Y., Fei, S. T., Byun, Y. M., Lammert, P. E., Crespi, V. H., Sen, A., Mallouk, T. E., 2009. 

Dynamic İnteractions Between Fast Microscale Rotors. Journal of the American Chemical Society,131, 

9926-9927. 

11. Wang, W., Chiang, T.-Y., Velegol, D., Mallouk, T. E., 2013. Understanding the Efficiency of 

Autonomous Nano- and Microscale Motors. Journal of the American Chemical Society, 135, 10557-

10565. 

12. Baraban, L., Harazim, S. M., Sanchez, S., Schmidt, O. G., 2013. Chemotactic Behavior of Catalytic 

Motors in Microfluidic Channels. Angewandte Chemie International Edition, 52, 5552-5556. 



 

31 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
13. Gao, W., Pei, A., Feng, X., Hennessy, C., Wang, J., 2013. Organized Self-Assembly of Janus 

Micromotors with Hydrophobic Hemispheres. Journal of the American Chemical Society, 135, 998-

1001. 

14. Lee, T.C., Alarcón-Correa, M., Miksch, C., Hahn, K., Gibbs, J. G., Fischer, P., 2014. Self-Propelling 

Nanomotors in The Presence of Strong Brownian Forces. Nano Letter, 14, 2407-2412. 

15. Manjare, M., Ting Wu, Y., Yang, B., Zhao, Y. P., 2014. Hydrophobic Catalytic Janus Motors: Slip 

Boundary Condition and Enhanced Catalytic Reaction Rate. Applied Physics Letters, 104, 054102. 

16. Zhao, G., Pumera, M., 2014. Geometric Asymmetry Driven Janus Micromotors. Nanoscale, 6, 11177-

11180.  

17. Gao, W., Pei, A., Wang, J., 2012. Water-Driven Micromotors.  ACS Nano, 6, 8432-8438. 

18. Mei, Y., Soloyev, A. A., Sanchez, S., Schmidt, O. G., 2011. Rolled-Up Nanotech On Polymers: From 

Basic Perception to Self-Propelled Catalytic Microengines. Chemical Society Reviews Home,40, 2109-

2119. 

19. Dong, R., Zhang, Q., Gao, W., Pei, A., Ren, B., 2016. Highly Efficient Light-Driven TiO2-Au Janus 

Micromotors. ACS Nano, 10, 839-844. 

20. W. Gao, S. Sattayasamitsathit, K. M. Manesh, D. Weihs, J. Wang, 2010. Magnetically Powered 

Flexible Metal Nanowire Motors. Journal of the American Chemical Society, 132, 14403-14405. 

21. Balk, A. L., Mair, L. O., Mathai, P. P., Patrone, P. N., Wang, W., Ahmed, S., Mallouk, T. E., Liddle, J. 

A., Stavis, S. M., 2014. Kilohertz rotation of nanorods propelled by ultrasound, traced by microvortex 

advection of nanoparticles. ACS Nano, 8, 8300-8309. 

22. Kim, K., Xu, X., Guo, J., Fan, D. L., 2014. Ultrahigh-Speed Rotating Nano Electromechanical System 

Devices Assembled from Nanoscale Building Blocks. Nature Communications, 5, 3632-3662. 

23. Loget, G., Kuhn, A., 2011. Electric Field - İnduced Chemical Locomotion of Conducting Objects. 

Nature Communications, 2, 535. 

24. Li, J., Li, T., Xu, T., Kiristi, M., Liu, W., Wu, Z., Wang, J., 2015. Magneto–Acoustic Hybrid 

Nanomotor. Nano Letter. 15, 4814-4821. 

25. Xu, Tailin., Xu, L.P., Zhang X., 2017. Ultrasound Propulsion of Micro-/Nanomotors. Applied Materials 

Today, 9, 493–503. 

26. Gao, W., Uygun, A., Wang, J., 2012. Hydrogen Bubble Propelled Zinc-Based Microrockets in Strongly 

Acidic Media, Journal of the American Chemical Society, 134, 897–900. 

27. Wang,W., Castro, L.A., Hoyos, M., Mallouk, T.E., 2012. Autonomous Motion of Metallic Microrods 

Propelled by Ultrasound. ACS Nano, 6, 6122−6132.  

28. Li, J., Angsantikul, P., Liu, W., Esteban-Fernández de Ávila, B., Thamphiwatana, S., Xu, M., Sandraz, 

E., Wang, X., Delezuk, J., Gao, W., Zhang, L. and Wang, J., 2017. Micromotors Spontaneously 

Neutralize Gastric Acid for pH-Responsive Payload Release. Angewandte Chemie International 

Edition, 56, 2156 –2161. 

29. Kaspar, M., Stadler, H., Weiß, T., Ziegler, Ch., 2000. Thickness shear mode resonators (‘mass sensitive 

devices’) in bioanalysis. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, 366, 602-610. 

30. Milstein, L., Das, P. 1977. Spread Spectrum Receiver Using Surface Acoustic Wave Technology. IEEE 

Xplore: IEEE Transactions on Communications, 25, 841–847. 



 

32 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
31. Xu, Tailin., Xu, L.P., Zhang X., 2017. Ultrasound Propulsion of Micro-/Nanomotors. Applied Materials 

Today, 9, 493–503. 

32. Erten Ela, S., Remskar, M., Yurdabak Karaca, G., Oksuz, L., Uygun, E., Uygun Oksuz, A., RF plasma 

modified W5O14 and MoS2 Hybrid Nanostructures and Photovoltaic Properties, 

https://doi.org/10.1080/02726351.2017.1414091. 

 

  



 

33 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
PET HAYVANLARINDA AKUPUNKTUR 

Acupuncture ın Pet Anımals 

Onur Kemer1, Şima Şahinduran2, Erhan Gökdağ3 

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları AnabilimDalı, Burdur, Türkiye, 

vetonur.kemer@outlook.com 

2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fkaültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye, 

sahinduran@mehmetakif.edu.tr 

3Urla Veterier Polikliniği, DVM. Acupuncturist, İzmir, Turkey, erhangokdag@gmail.com 

 

ÖZET 

Akupunktur, 5000 seneden beri insan ve hayvan sağlığında başarıyla kullanılmaktadır. 

Akupunktur çinde kullanılan bir tedavi tekniğidir. Akupunktur; fonksiyonel, geriye 

dönüşümlü hastalık ya da bozuklukların tanısı ve/veya sağaltımı için deride kendiliğinden 

bulunan basınca hassas ve önceden yerleri kesin olarak belirlenmiş bazı nokta ya da 

noktaların iğnelenmesidir. Ülkemizde daha çok analjezi sağlamak için kullanılan bir 

yöntem olarak bilinse de, akupunktur sadece semptomları ortadan kaldıran değil, 

hastalıkları tedavi eden bir disiplindir. Akupunktur noktaları ya da aku noktaları, vücut 

yüzeyindeki (deride) çizgisel meridyenler ve kanallar üzerinde yerleşmişlerdir. Bu 

noktalar, günümüzde iğne, palpasyon, ultrason, ışık veya elektrik akımı ile 

uyarılmaktadırlar. Akupunktur tedavisi, bu noktaların etkilenmesine dayanmaktadır. 

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Batı tıp literatüründe akupunkturun terapötik etkileri için 

biyolojik bir temel öneren bilimsel çalışmalar yapılmış ve akupunkturun birçok farklı 

hastalığın tedavisinde etkinliğini doğrulayan klinik çalışmalar yayınlanmıştır. Ülkemizde 

veteriner hekimlikte akupunktur, bir çok hastalığın sağaltımında asıl ve yardımcı 

sağaltım yöntemi olarak kullanılmaktadır, buna ek olarak uygulama daha ekonomik ve 

güvenli olması gibi nedenlerle de tercih unsurudur. Akupunkturun pediatrik ve geriatrik 

kedi ve köpeklerde hiçbir yan etkisinin bulunmaması da tercih sebebi olmasına yol 

açmıştır. Akupunktur tedavisi pahalı teknik donanım ve nitelikli personel ile uzun araştırma 

süreçleri istememesi akupunktur tedavi yöntemlerinin de en kısa zamanda, en ucuz maliyetle, 

en az yan etki ve en kolay uygulama olanakları ile hem bilime hem de ekonomiye önemli 

katkılar sağlayabilme imkânlarına sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, köpek, kedi. 

ABSTRACT 

Though 5000 years, acupuncture has been  succesfully applied in animal and human healt. 

Acupuncture is a therapeutic technique that has been used in china. Acupuncture is piercing 

on some spontaneous, sensitive for pressure and beforehand known points and spesific body 

area on skin surface for treatment and, or diagnosis of functional and reversibl diseases or 

disorders. Veterinary acupuncture has been developing rapidly in recent years. Public 

attention has been focused on acupuncture as a possible therapeutic intervention for their 
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pets by the media. However acupuncture is known as an analgesic therapy in our country, it’s 

using not only as symptomatic therapy, but also for treatment of some diseases or disorders. 

Acupuncture points, or acu points are specific foci along lineer meridians or channels on skin 

surface. Recently, they are stimulated with needles, ultrasound, palpation, light and electric 

resistance. Acupuncture is based on influencing of acu points. During the past decade, 

scientific studies have been published in the Western medical literature that suggest a 

biological basis for the therapeutic effects of acupuncture. Published clinical studies also 

confirm the effectiveness of acupuncture in the treatment of many different ilnesses.  In our 

country, acupuncture is using main and auxillary treatment method on veterinary practice. In 

addition, acupuncture is prefered on pediatric and geriatric cats and dogs due to not shown 

any side effects and being more economic and safe. Acupuncture treatment methods that do 

not require expensive technical equipment, qualified personnel and the long process of 

research, have many oppurtunities to provide major contributions to science and economics 

with the cheapest cost, a minimum side effects and easy application. 

Key Words: Acupuncture, dog, cat. 

GİRİŞ 

Akupunktur; fonksiyonel, geriye dönüşümlü hastalık ya da bozuklukların tanısı ve/veya 

sağaltımı için deride kendiliğinden bulunan basınca hassas ve önceden yerleri kesin olarak 

belirlenmiş bazı anatomik nokta ya da noktaların iğnelenmesi veya belirli voltajlarda 

elektrik akımına maruz bırakılmasıdır. Akupunkturun doğru uygulanabilirliği, ancak yeterli 

bir anatomi bilgisi ve tecrübe ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle akupunktur alanında 

kendini geliştirmek isteyen meslektaşların, yeterli anatomik bilgiye sahip olmaları, sağlıklı 

sonuçlar alınabilmesi amacıyla önem arz etmektedir. (1, 2). 

Ülkemizde daha çok analjezi sağlamak amacıyla tercih edilen bir yöntem olarak biliniyor 

olsa da, akupunktur sadece semptomları ortadan kaldıran değil,  aynı zamanda hastalıkları 

tedavisinde de kullanılan bir alternatif tedavidir. Akupunktur noktaları ya da aku noktaları, 

vücut yüzeyindeki (deride) çizgisel meridyenler ve kanallar üzerinde bulunmaktadır. Bu 

noktalar, günümüzde iğne, palpasyon, ultrason, ışık veya elektrik akımı ile 

uyarılmaktadırlar. Akupunktur tedavisi, bu noktaların uyarılmasına dayanmaktadır. Tıp ve 

veteriner hekimlikte akupunktur, birçok hastalığın sağaltımında asıl ve yardımcı tedavi 

yöntemi olarak tercih edilmektedir. Ayrıca bu tedavi metodu daha ekonomik ve güvenli 

olması gibi nedenlerle de tercih unsurudur. Akupunkturun pediatrik ve geriatrik kedi ve 

köpeklerde hiçbir yan etkisinin bulunmaması da son yıllarda daha sık tercih edilmesine 

neden olmuştur (1,2). 
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Günümüzde kullanılan 12 akupunktur tekniğinden en sık tercih edilenlerden biri 

elektroakupunkturdur. Bu teknik; deri üzerinden elektriksel uyarı veren transkutanöz 

elektriksel sinir stimülatörü (TENS) cihazı ile yapılmaktadır (3, 5, 8,10). 

Elektroakupunktur; şiddeti, sıklığı ve süresinin kesin olarak ölçülebilmesi, elle uyarımdan 

daha yüksek ve uzun süreli uyarım sağlaması ve uygulayıcıya iş yükü bakımında fayda 

sağlaması nedeni ile operatif analjezide de kullanılabiliyor olması ve daha fazla sayıda 

hastaya akupunktur yapma olanağı sağlaması gibi pozitif yönleri bulunmaktadır (2, 3, 5, 8, 9, 

11,12). Düşük frekanslı ve yüksek şiddetli elektrik voltajı ile yapılan elektroakupunktur 

uyarımı sonucunda (2, 5, 8, 9): 

1. Endorfin sistemini uyarılması 

2. Yavaş başlangıçlı analjezi oluşturulması. 

3. Uzun süren etkilere sahip bir tedavi. 

4. Birikici etkiye sahip olunur. 

Elektroakupunktur ile lökosit sayısında artış, bağışıklık sisteminde aktivasyon, fagositik 

indeksin arttığı, dolaşımın ve kan basıncının hızlandığı, gastrointestinal motivitede değişiklik 

ve dokuda vazodilatasyon şekillenip pH’sının değiştiği bildirilmiştir. Bifazik akım 

kullanıldığından dokularda eser miktarda bir iyonizasyon sağlanır. Ağrının kontrolünün 

sağlanması ya da kasların yeniden normal fonksiyonlarını elde etmesi amacıyla genellikle 

elektroakupunktur kullanılır (5, 8, 9, 13). Akupunktur noktalarını uyarmak için piyasada pek 

çok TENS cihazı bulunmaktadır. Fakat asıl önemli olan burada cihazın uygulayacağı akım 

miktarı ve frekansıdır. Hastalığın şiddetine göre frekans, akım miktarı ve uygulama süresi 

değişiklik göstermektedir. Sıklıkla kedi ve köpeklerde birçok hastalığın tedavisinde 0.5-60 

Hz’lik bir frekans ve 2-12 volt’luk bir akım, ortalama 15-30 dakika süreyle uygulanmaktadır 

(5, 9, 13, 14). 

Akupunkturun Bilimsel Temelleri 

Akupunkturun bilimsel bir tedavi yöntemi olup olmadığının araştırılmasında iki bakış 

açısı yer almaktadır. 1. Genel olarak akupunktur tedavisinin etkili olup olmadığı. 2. 

Akupunkturun temel prensiplerinin araştırılmasıdır. İkinci bölüm içinde önemli olan 

nokta, tedavi sırasında kullanılan akupunktur noktalarının deri üzerindeki diğer 

noktalardan farklı özellikleri sahip olup olmadıklarının araştırılmasıdır. Bununla ilgili 

olarak meridyenlerin varlıkları, varlar ise ne gibi bir fonksiyona sahip oldukları 

açıklanmalıdır (3).Akupunkturun etkinliğini araştırırken varlığı ispatlanmış veya 

düşünülen etkileri de ayrı ayrı incelenmelidir. Buna göre akupunkturun etkileri: 

1. Analjezik etki, 
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2. Homeostatik etki, 

3. İmmüniteyi güçlendirici etki, 

4. Sedatif etki, 

5. Psikolojik etki ve 

6. Motor iyileştirici etkidir (3). 

Akupunktur Nokta ve Meridyen Yerleri 

Akupunktur noktası ya da aku noktası terapötik amaçlar için düşük bir elektriksel deri 

tepkisi bulunduran, bir meridyen boyunca yüksek lokal iletken ve artan yoğunlukta 

kapillar, arteriol ve ven içeren iritasyona duyarlı iyi lenfatiklerdir (15, 4, 16, 6). 

Akupunktur noktası, yüzeysel vücut fasyasının perforasyonu olup elle palpe edilebilir. 

Heine adlı anatomist tıp doktorunun insan kadavrası üzerinde yaptığı araştırma 

göstermektedir ki, bu özel deri noktalarının subkutiste bağ doku silindirleri bulunur ve 

bunlar sinir ve damarları geçerek yüzeysel vücut fasyasının içine kadar girer (4, 16). 

Akupunktur noktaları birbirleri ile kanallar aracılığı ile kesişirler ve bu kanallara 

meridyen adı verilir. Vücuttaki hayat enerjisi bu meridyenler üzerinde dolaşırlar. Kedi ve 

köpeklerde 14 klasik meridyen bulunmaktadır. Bunlardan 12’si spesifik organ sistemleri 

ile birleşmektedir. İkisi ise vücudun median hattında bulunmaktadır. Meridyenlerle 

ilişkili olan organlar; akciğer (LU), kalın barsak (LI), mide (ST), kalp (HT), dalak (SP), 

ince barsak (SI), idrar kesesi (BL), böbrek (KI), perikard (PC), üçlü ısıtıcı (TH), safra 

kesesi (GB) ve karaciğer (L) şeklindedir. Alan damar meridyeni median hattın 

ventralinde yöneten damar meridyeni ise median hattın dorsalinde yer almaktadır (6). 

Köpeklerde belirlenen 360 akupunktur noktası olmasına rağmen, terapötik amaçla 

yaklaşık 150 nokta kullanılmaktadır. Pek çok araştırıcı meridyen sistemini hem 

anatomik yolla, hem de elektriksel direnç ölçümü ile köpeklere aktarmışlardır (17). 

Bunun dışında Alarm Noktaları (Mu) ve Assosiasyon Noktaları (Shu) denen özel 

görevlere sahip noktalar vardır. Mu noktaları hayvanda ventralde bulunan noktalardır. 

Göğüs ve karın bölgesinde yer alırlar. Her birisi bir organla ilişkilidir. Köpeklerde 12 

adet alarm noktası bulunur. Ait oldukları organlardaki rahatsızlıkların teşhisinde 

kullanılırlar. Yani bu noktalarda hassasiyet oluşur. Alarm noktalarına hafifçe basmakla 

bir gerilim oluşuyorsa ilgili organda bir eksiklik olduğu, eğer kuvvetli olarak 

basıldığında ağrı oluşuyorsa enerji fazlalığı bulunduğu anlamına gelmektedir. Burada 

spinal sinirlerin ventral kolları segmantal olarak viserokutan refleksle uyarılırlar (15, 4, 

16). 
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Shu noktaları  

Ağrılı nokta demektir. Hayvanın dorsalinde sırt bel ve kalça bölgesinde, paravertabral 

olarak yer alırlar. Köpeklerde 12 adet shu noktası bulunmaktadır. Ait oldukları 

organlardaki rahatsızlıkların teşhisinde kullanılırlar. Yani bu noktalarda hassasiyet oluşur. 

Alarm noktalarına hafifçe basmakla bir gerilim oluşuyorsa ilgili organda bir eksiklik 

olduğu, eğer kuvvetli olarak basıldığında ağrı oluşuyorsa enerji fazlalığı bulunduğu 

anlamına gelmektedir. Burada spinal sinirlerin dorsal kolları uyarılarak visserokutan 

refleksle karın içi organlar ve bölgesel kas grupları etkilenir (15, 4, 16). 

Akupunktur Noktalarının Tespiti 

Akupunktur tedavisinin başarısı için akupunktur noktasının yerinin doğru olarak tespit 

edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla şu yöntemler kullanılmaktadır. 

Akupunktur Noktalarını Belirlenmesi 

En çok tercih edilen yoldur. Eklemlerin ve kasların çıkıntı veya çöküntülerinden, beş 

duyu organlarının konfigürasyonlarından tırnak, göbek deliği gibi sabit anatomik 

belirteçler ile; eklem, kas, tendo ve derinin hareketi sırasında şekillenen yarık, çizgi, 

çıkıntı vb. hareketli anatomik belirteçlerden oluşurlar (3, 13, 5, 19, 2, 18). 

Elektriksel Deri Direncinin Ölçülmesi 

Akupunktur dedektörleri yardımı ile bu direncin en düşük olduğu nokta bulunur. Bu 

cihaz bir tür ohmmetre (direnç ölçer)’ dir, ve ışık ya da ses yardımıyla bu noktaları 

belirtirler. Derinin nemli ya da kuru olması dedektörü bir nokta üzerinde uzun süre 

tutmak, deriyi çekmek vb. yanlış sonuçlara neden olabilir (3, 13, 5, 2, 6, 18). 

Parmak “Cun Ünitesi” Ölçüleri 

Herkesin parmak kalınlığı farklı olacağından değişen bir ölçü birimidir. Baş parmak 

genişliği 1 cun olarak, diğer 4 parmağın top- lam genişliği ise 3 cun ünitesi olarak kabul 

edilmektedir. Bu değerler göz önüne alınarak noktaların yeri bulunur (3, 13, 5, 2, 6, 18). 

Akupunktur Teknikleri 

Akupresür 

İğnesiz akupunktur olarak bilindiği gibi, Japonca “Shiatsu (parmak basıncı)” 

kelimesinden türetilmiştir. Anlamı, vücudun belirlenmiş nokta ya da alanlarında parmak 

basıncının uygulanmasıdır. Geleneksel Çin Tıbbı’nda 8 farklı biçimde transdermal 

basınç tekniği tanımlanmaktadır. Bunlar: itmek, kavramak, basınç, ovma, yuvarlama, 

çimdikleme, palmiye çubukları arasında ovma ve hafifçe vurmadır. Günümüzde ise pek 

çok akupresür tekniği vardır (19, 15, 20, 4, 16, 13, 5). 
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Moksibisyon 

Moksibisyon, akupunktur noktasını ya da her hangi bir bozukluğun olduğu alanı ısıtma 

yoluyla uyarmaya verilen addır. Moksibisyon için kullanılan bitki “Artemisia vulgaris 

(pelinotu, miskotu)” olup yaprakları kurutulup ezilerek moksa hazırlanmaktadır (19, 15, 

20, 4, 16, 22, 13, 5). 

Keskin bir kokuya sahip olan moksa, kaslara kadar inebilen orta dereceli bir ısınma 

yaratır. Ancak yüzeysel yanık oluşturma riski bulunmaktadır. Moksibisyon uygula- 

masının farklı çeşitleri bulunmaktadır: moksa konileri ile, moksa çubukları ile, iğne 

moksa kombinasyonu ile moksibisyon (19, 15, 20, 4, 16, 22, 13, 5). 

Moksibisyonun endike olduğu durumlar, akut kronik eklem ağrıları, kas tremorları ve 

paraliz olarak belirtilmektedir (19, 15, 20, 4, 16, 22, 13, 5). 

Aquapunktur 

Çeşitli enjektabl solüsyonların akupunktur noktalarına enjeksiyonu aquapunktur adını 

alır. Bu yöntem çabuk ve kolay uygulanabilir olduğu için küçük hayvan pratiğinde tercih 

edilmektedir (21). 

İmplantasyon 

Akupunktur noktasının uzun süreli uyarılması amacıyla çeşitli materyallerin akupunktur 

noktasına yerleştirilmesi esasına dayanır. Bu amaçla kullanılan materyaller; altın, 

paslanmaz çelik tel dir (19, 15, 4, 16, 22, 13, 5, 10, 21). 

Klasik Akupunktur 

Akupunktur iğneleri yardımı ile akupunktur noktalarının uyarılması esasına dayanır. Pek 

çok değişik akupunktur iğnesi kullanılmaktadır: yuvarlakkeskin iğne, kıl iğne, üç kenarlı 

iğne, geniş iğne, ateş iğne (2, 20, 25, 7, 6, 5). 

Kullanılan iğnenin boyu ve çapı hayvanın türüne ve büyüklüğüne, seçilen akupunktur 

noktasının lokalizasyonuna ve derinliğine göre değişmektedir. Köpeklerde insanlarda 

kullanılan 1.25-5 cm uzunlukta, 28-34 numara akupunktur iğneleri kullanılmaktadır. 

Elektroakupunktur 

Günümüzde iğne batırmadan, deri üzerinden elektriksel uyarı veren TENS (Transkutanöz 

Elektriksel Sinir Stimülatörü) adlı cihazlar ile elektroakupunktur uygulanmaktadır (3, 26, 

6, 20, 2). 

Düşük frekanslı ve yüksek şiddetli elektrik akımı ile uygulanan elektroakupunktur 

stimülasyonu: 

1. Endorfin sistemini uyarır 

2. Yavaş başlangıçlı analjezi oluşturur. 
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3. Uzun süren etkileri vardır 

4. Birikici etkisi bulunur (3, 6, 20, 15). 

Elektroakupunkturun muskuloskeletal sistem hastalıklarında ve nöromüsküler 

problemlerde kedi ve köpeklerde kullanımı oldukça sıktır (22, 13, 2, 14, 8, 27). 

Elektroakupunkturun kontrendike olduğu durumlar: 

1. Ateşli ve enfeksiyonlu hayvanlar, 

2. Kalp ve dolaşım sistemine ait problemlere sahip hayvanlar, 

3. Kaşektik hayvanlar, 

4. Şoktaki hayvanlar, 

5. Ajitasyonlu hayvanlar, 

6. Epileptik hayvanlar, 

7. Kırık bulunan hayvanlar, 

8.  Lazer Akupunktur 

Lazer tedavisi, organizmadaki iyileşmenin ve ağrının azaltılması ya da yok edilmesinde 

destek olan hücrelerin içindeki pozitif fizyolojik değişiklikleri uyaran çeşitli frekans ve 

dalga boyundaki şiddetli ışık tedavisi olarak tanımlanır (15, 25, 4, 16, 13, 28, 6, 24, 23). 

Veteriner hekimlikte lazer tedavisi atlarda, kedi ve köpeklerde oldukça sık 

kullanılmaktadır (15, 25, 4, 16, 13, 28, 6, 24, 23). 

Deneysel ve klinik çalışmalar sonucunda lazerin fagositozu, doku granülasyonunu, 

kollagen sentezini, damarlaşmayı, asetilkolin salınımını, ATP sentezini, T ve B lenfosit 

yapımını, serotonin sentezini arttırdığı dokularda prostaglandin etkisini inhibe ettiği 

(ağrının, yangının ve vazokonstriksiyonun ortadan kalkması) endorfinlerin salınımını ve 

uyarımını sağladığı ve hidrokortikositeroidlerin sentezini arttırdığı belirtilmektedir (15, 

25, 4, 16, 13, 28, 6, 24, 23). 

Lazerin kedi ve köpeklerdeki endikasyonları artritis, romatoid artritis, kas-tendo 

yaralanmaları, paraliz ve operatif analjezidir (15, 24, 4, 16, 13, 28, 6, 24, 23). 

SONUÇ 

Kedi ve köpeklerde cerrahi müdahalenin önerilmediği, analjezik ve antienflamatuar ilaç 

kullanımının etkisiz kaldığı ya da yan etki gösterdiği durumlarda, akupunktur tedavisinin 

pozitif sonuçlar vermesi akupunkturun göz ardı edilmemesi gereken bir alternative tedavi 

yöntemi olduğunu göstermektedir. Ülkemizin ekonomik sorunlarından olan ilaç ve tedavi 

masraflarının, bu tarz tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin kullanılması ile azaltılması, 

akupunkturun veteriner hekimlikteki en faydalı etkisi olarak ifade edilebilir. 
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ÖZET 

Kaba intihar hızı Türkiye ortalamasından yüksek olan ilimiz için intiharlar önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. Bu çalışmada 2014-2018 yılı Burdur iline ait intihar vakalarının 

sosyodemografik özellikleri ve intihar nedenleri değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı tipte olan 

araştırmamız 2014- 2018 tarihleri arasında intihar girişimiyle il geneli ikinci basamak sağlık 

kurumu ve özel hastane acil servisine başvuran ve 'Acil Servis Ünitesi İntihar Girişimleri 

Kayıt Formu' doldurulan olguların geriye yönelik kayıtları incelenerek yapılmıştır. 

Vakaların; sosyodemografik özellikleri, intihar öyküsü, intihar nedeni ve seçilen intihar şekli 

yönünden yıllara göre dağılımı değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 17.0 paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerde sayı ve yüzdeler verilmiştir. İntihar 

girişimlerinin %70,2’si (782 kişi) kadınlar, %29,8’i (332 kişi) erkekler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. İntihar girişimlerinin %61,2’sinin 15-24 yaş grubunda yaşandığı 

bulunmuştur. İntihar girişiminde bulunan erkeklerin %54,8’i, kadınların %42,1’i ilkokul 

mezunudur. Medeni durum açısından bakıldığında intihar girişiminde bulunan kişilerin 

%62,1’i bekar, %32,7’sinin evli olduğu bulunmuştur. İntihar nedenleri ve şekli 

değerlendirildiğinde en sık ilk üç neden sırasıyla aile içi sorunlar, hastalık ve ekonomik 

problemler olup, intihar şekli olarak en sık ilaç ve toksik madde alımı kullanılmıştır. Sonuç 

olarak, 2014-2018 intihar girişim kayıtları incelendiğinde intiharlar en sık aile içi sorunlar, 

hastalık ve ekonomik problemler nedeniyle gerçekleşmektedir. Kadınlar, 15-24 yaş grubu 

kişiler, bekar ve ilkokul mezunu olanlar, daha önce intihar girişiminde bulunan ve psikiyatrik 

tanı alanlar daha fazla intihar girişiminde bulunmuş olup risk grubunu oluşturmaktadır. Bu 

nedenle intiharları önlemeye yönelik geliştirilecek sağlık politikalarında bu farklılıklar göz 

önüne alınmalıdır.  

Anahtar Sözcükler: İntihar, kaba intihar hızı, risk faktörleri. 
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ABSTRACT 

Suicide is an important public health problem in Burdur, it also crude suicide rate is above 

the avarage in Turkey. The aim of this study was to evaluate the sociodemographic 

characteristics and suicidal causes of cases in Burdur. Our descriptive study was carried out 

by examining the retrospective records of the patients who were admitted to the primary 

health care center and private hospital emergency department by the suicide attempt between 

2014 - 2018 and filled in the 'Emergency Service Unit Suicide Initiatives Registration Form'. 

Of cases; sociodemographic characteristics, suicide history and chosen suicide pattern were 

evaluated according to years. Data were analyzed using SPSS 17.0 package program. 

Numbers and percentages are given in descriptive statistics. 70.2% (782 people) of the 

suicide attempts were performed by women and 29.8% (332 people) by men. It was found that 

61.2% of the suicide attempts were experienced in the 15-24 age group. 54.8% of men who 

attempted suicide and 42.1% of women were primary school graduates. In terms of marital 

status, 62.1% of the people who attempted suicide were single and 32.7% of them were 

married. When the reasons and shape of suicide were evaluated, the first three reasons were 

family problems, disease and economic problems, respectively, and the most frequent form of 

suicide and toxic substances were used. As a result, when suicidal attempt records of 2014-

2018 are examined, suicides are mostly caused by family problems, disease and economic 

problems. Women, 15-24 age group, single and primary school graduates, who previously 

attempted suicide and those who had a psychiatric diagnosis attempted more suicide and 

constituted the risk group. For this reason, these differences should be taken into 

consideration in the health policies to be developed to prevent suicide. 

 

Key words: Suicide, crude suicide rate, risk factors. 

 

GİRİŞ 

Her yıl dünyada yaklaşık 800.000 kişi intihar nedeniyle ölmektedir. Küresel intihar 

vakalarının %79’undan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmekte ve tüm 

ölümlerin %1,4’ünü oluşturmaktadır. Dünyadaki tüm ölüm nedenleri arasında 18. sırada yer 

almaktadır (1).  

2016 yılı DSÖ verilerine göre yaş standardize edilmiş intihar hızı Dünya’da yüz binde 10,5 

iken, en yüksek Güney Doğu Asya’da ( yüz binde 13,4), en düşük Doğu Akdeniz’de ( yüz 

binde 4,3) olduğu görülmektedir. Türkiye’nin yaş standardize edilmiş intihar hızı yüz binde 

7,2 olup, Avrupa ortalamasının (yüz binde 12,8) altında yer almakla birlikte coğrafik ve 

sosyoekonomik olarak benzer ülke Yunanistan’ın intihar hızından (yüz binde 3,8) yüksektir 

(2). Ülkemizde de TUİK 2000-2017 yıllarına ait intihar verileri incelendiğinde dalgalı bir 

seyir göstermesine rağmen kaba intihar hızının 2000 yılında yüz binde 2,80’den 2017 yılında 

yüz binde 3,82’ye yükseldiği görülmektedir (3). TUİK 2017 yılı istatistiki bölge birimleri 
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sınıflamasına göre kaba intihar hızı en yüksek Ege bölgesinde (yüz binde 4,77) en düşük 

Doğu Karadeniz bölgesinde ( yüz binde 3,37) saptanmıştır. Burdur ilinin de içinde bulunduğu 

Akdeniz bölgesinin kaba intihar hızı yüz binde 4,38 olup, Türkiye ortalamasından yüksektir 

(4).  2007-2017 yıllarına ait Türkiye geneli, Akdeniz bölgesi ve Burdur ili kaba intihar hızları 

Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

 

Tablo1. TUİK Verilerine Göre Kaba İntihar Hızları, 2007-2017 

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre intihar vakalarının sosyodemografik özellikleri, intihar 

nedenleri ve intihar şekilleri değişiklik göstermektedir. Dünya’da ve Türkiye’de kadınların 

daha fazla intihar girişiminde bulunduğu ancak intihara bağlı ölümlerin erkeklerde daha fazla 

olduğu bilinmektedir. Yüksek gelirli ülkelerde, erkeklerdeki intihara bağlı ölümler kadınlardan 3,5 kat, 

düşük ve orta gelirli ülkelerde ise 1,6 kat daha fazladır (1). Ülkemizde 2017 yılı TUİK verilerine göre erkek / 

kadın intihar oranı 3,3:1 olarak bulunmuştur (5).  

İntiharlar en sık 15-29 yaş grubunda gerçekleşmekte ve 15-29 yaş grubunun ölüm nedenleri 

arasında trafik kazalarından sonra 2. sırada yer almaktadır (6). Ülkemizde de benzer olarak 

intiharlar en fazla 15-29 yaş grubunda görülmektedir (7). Son yıllarda genç erişkinler arasında 

intiharların artışı risk gruplarına yönelik önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir.  

Psikososyal, toplumsal ve bireysel pek çok faktörle ilişkili olduğu için intihar nedenlerinin 

tespit edilmesi oldukça zordur. Ancak savaş ve doğal afet sonrası yerinden edilmelerin, 

ekonomik krizlerin, ırkçılık, toplumsal ve cinsiyet ayrımcılığın, depresyon başta olmak üzere 

ruhsal hastalıkların, alkol ve madde bağımlılığının intihar eylemini tetiklediği 
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düşünülmektedir(8-16). 2017 TUİK verilerine göre Türkiye’de intihar nedenleri 

incelendiğinde yaklaşık her üç vakadan birinin nedeninin tespit edilemediği görülmektedir. 

Bilinen nedenler arasında ise ruhsal hastalık, ekonomik nedenler ve aile içi geçimsizlik ilk üç 

sırayı oluşturmaktadır (17).  

Ülkemizde intihar nedenleri arasında ruhsal hastalığın ilk sırada yer almasında, ruhsal 

bozukluklara ait hastalık yükündeki artışın etkisi olduğu düşünülmektedir. Psikiyatrik aciller 

arasında önemli yere sahip intiharlar, toplum üzerinde kalıcı olumsuz etkiler bırakmakta ve 

tüm dünyada halk sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır. 

Kaba intihar hızı Türkiye ortalamasından yüksek olan ilimiz içinde intiharlar önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. İlimizde intiharları önlemek için il eylem planlarının hazırlanmasına ihtiyaç 

vardır. Bu nedenle Burdur iline ait intihar vakalarının sosyodemografik özellikleri ve intihar 

nedenlerinin incelenerek risk gruplarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada 2014-

2018 yılı Burdur iline ait intihar vakalarının sosyodemografik özellikleri ve intihar 

nedenlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipte olan araştırmamız 01 Ocak 2014- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında intihar 

girişimiyle il geneli ikinci basamak sağlık kurumu ve özel hastane acil servisine başvuran ve 

'Acil Servis Ünitesi İntihar Girişimleri Kayıt Formu' doldurulan olguların geriye yönelik 

kayıtları incelenerek yapılmıştır. 

Acil servis ünitesi intihar girişimleri kayıt formu kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim ve medeni 

durumu, işi, intihar girişim zamanı ve nedeni, seçilen intihar şekli, psikiyatrik konsültasyon 

istenme durumu ile uygulanan tıbbi tedavi şekli, intihara girişim öyküsü, tanı konmuş 

psikiyatrik hastalık olup olmadığı, ailesinde intihar girişim öyküsü ve ailede psikiyatrik 

hastalık olup olmadığını sorgulayan toplam 19 sorudan oluşmaktadır.  

Çalışmamızda 2014-2018 yıllarına ait sırasıyla; 217 (%19,5), 232 (%20,8), 212 (19,0), 232 

(20,8), 221 (%19,9) form olmak üzere toplam 1114 form değerlendirilmiştir. Formların en 

fazla boş bırakılan kısımları intihar girişim saati (%33,3), ailede tanı konmuş psikiyatrik 

hastalığın varlığı (%28,6) ve meslek (%26,8) kısımlarıdır. Bununla birlikte birbiri ile 

bağlantılı sorularda açık uçlu soruların daha fazla boş bırakılmış olduğu saptanmıştır. Daha 

önce intihar girişiminde bulunan olguların %32,2’sinin intihar sayıları; tanı konmuş 

psikiyatrik hastalığı olan olguların ise %41,4’ünün tanısı yazılmamıştır. İntihar nedenleri 

çalışmacılar tarafından 8 ana başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar; 1-Aile ile ilgili olan 
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nedenler (ailevi sorunlar, aile içi şiddet, ebeveyn çatışması, çocuklar ile ilgili sorunlar, 

ölüm/kayıplar), 2-Karşı cins ile ilgili sorunlar (karşı cinsle ilgili sorunlar, taciz, tecavüz ve 

cinsel sorunlar), 3-Sağlık sorunları (ruhsal hastalıklar, akut ve kronik hastalıklar), 4-

Ekonomik nedenler (ekonomik sorunlar, işsizlik, evsiz kalma), 5- Sınav kaygısı ve okul 

sorunları, 6-İletişim sorunları (yalnızlık, gelişim dönemi sorunları), 7-Alkol ve madde 

bağımlılığı ve 8- Bilinmeyen başlıkları altında sınıflandırılmıştır. 

Vakaların; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, olay yeri, psikiyatri kliniğine başvuru 

ve tanı alma durumu, intihar öyküsü, intihar nedeni ve seçilen intihar şekli yönünden yıllara 

göre dağılımı değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerde sayı ve yüzdeler verilmiştir. 

BULGULAR 

Burdur’da 2014-2018 yıllarına ait intihar girişim sıklığı 2014 yılı için yüz binde 84,4 olup 

yıllara göre sırasıyla yüz binde 89,9, 81,1, 87,6 ve 81,8 olarak hesaplanmıştır. 

İntihar girişimlerinin %70,2’si (782 kişi) kadınlar, %29,8’i (332 kişi) erkekler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. İntihar girişimleri en az 0-14 yaş ve 65 yaş üzeri, en fazla 15-24 yaş 

kişilerde gerçekleşmiştir. İntihar girişimlerinin %61,2’sinin 15-24 yaş grubunda yaşandığı 

bulunmuştur. İntihar girişiminde bulunan erkeklerin %54,8’i, kadınların %42,1’i ilkokul 

mezunudur. Medeni durum açısından bakıldığında intihar girişiminde bulunan kişilerin 

%62,1’i bekar, %32,7’sinin evli olduğu bulunmuştur. 2014-2018 yılı Burdur ili intihar 

girişimlerinin sosyodemografik özellikleri Tablo 2‘de özetlenmiştir. 
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2014 yılı 

n (%) 

2015 yılı 

n (%) 

2016 yılı 

n (%) 

2017 yılı 

n (%) 

2018 yılı 

n ( %) 

2014-2018 

Toplam 

n (%) 

Cinsiyet       

Kadın 155 (71,4) 163 (70,3) 152 (71,7) 156 (67,2) 156 (70,6) 782 (70,2) 

Erkek 62 (28,6) 69 (29,7) 60 (28,3) 76 (32,8) 65 (29,4) 332 (29,8) 

Yaş       

0-14 8 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (2,2) 2 (0,9) 15 (1,4) 

15-24 122 (57,0) 150 (64,9) 143 (67,8) 147 (63,3) 120 (54,3) 682 (61,5) 

25-34 40 (18,7) 39 (16,9) 36 (17,1) 28 (12,1) 42 (19,0) 185 (16,7) 

35-49 28 (13,1) 37 (16,0) 27 (12,7) 44 (19,0) 40 (18,1) 176 (15,9) 

50-64 14 (6,6) 3 (1,3) 4 (1,9) 5 (2,1) 13 (5,9) 39 (3,5) 

65+ 2 (0,9) 2 (0,9) 1 (0,5) 3 (1,3) 4 (1,8) 12 (1,0) 

Eğitim Durumu       

Okur yazar 

değil 
4 (1,9) 5 (2,2) 3 (1,5) 4 (1,8) 4 (1,9) 20 (1,9) 

Okur yazar 4 (1,9 ) 2 (0,9) 2 (1,0) 3 (1,4) 4 (1,9) 15 (1,4) 

İlkokul 95 (45,0) 103 (45,4) 93 (45,4) 104 (47,3) 97 (46,0) 492 (45,8) 

Lise 55 (26,1) 78 (34,4) 65 (31,7) 72 (32,7) 67 (31,8) 337 (31,4) 

Üniversite 53 (25,1) 39 (17,2) 42 (20,5) 37 (16,8) 39 (18,5) 210 (19,6) 

Medeni Durum       

Evli 69 (33,2) 69 (30,8) 68 (32,5) 67 (30,5) 77 (36,7) 350 (32,7) 

Bekar 130 (62,5) 143 (63,8) 131 (62,7) 140 (63,6) 121 (57,6) 665 (62,1) 

Boşanmış/

Dul 
    9(4,3)     12 (5,4)     10 (4,8)    13 ( 5,9)    12 ( 5,7) 56 (5,2) 

 

Tablo 2. 2014-2018 yılı Burdur ili intihar girişimlerinin sosyodemografik özellikleri 
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İntihar nedenleri ve şekli değerlendirildiğinde en sık aile içi sorunlar (%38,2) ve hastalık 

(%22) saptanmış olup, intihar şekli olarak en sık ilaç ve toksik madde (%93,6) kullanılmıştır. 

Nedenler arasında aile içi sorunlar kadınlarda (%44,3), hastalıklar erkeklerde (%27) daha 

fazladır. İncelenen vakaların %22,1’i daha öncede intihar girişiminde bulunmuş, %34,3’ü 

ruhsal hastalık nedeniyle psikiyatri kliniğine başvurmuştur. 2014-2018 yılı Burdur ili intihar 

girişim nedenleri şekil 1‘de özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 1. 2014-2018 yılı Burdur ili intihar girişim nedenleri 

TARTIŞMA 

Burdur’da 2014-2018 yılları arasında intihar girişim sıklığı yüz binde 81,1- 89,9 arasında 

değişim göstermektedir. Kadınlar, 15-24 yaş grubu kişiler, bekar ve ilkokul mezunu olanlar, 

daha önce intihar girişiminde bulunan ve psikiyatrik tanı alanlar daha fazla intihar girişiminde 

bulunmuş olup risk grubunu oluşturmaktadır. İntihar girişimleri en sık aile içi sorunlar, 

2014 2015 2016 2017 2018

aile içi sorunlar 34,7 29,6 34,8 36,7 25,4

ruhsal hastalık 20,3 21,7 18,5 17,9 32

iletişim sorunları 8,9 8,4 12,4 8,3 8,5

yalnızlık 8,4 4,9 4 3,9 4,7

karşı cinsle sorunlar 7,9 10,2 6 11,8 8

aile içi şiddet 3,5 1,8 3 2,6 3,8

bilinmeyen 2,5 11 8 4,8 3,3

diğer 13,8 12,4 13,3 14 14,3
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hastalık ve ekonomik problemler nedeniyle gerçekleşmektedir. Türkiye’de intihar girişimleri 

hakkında yapılan araştırmalar incelendiğinde; yapılan araştırmaların bir kısmının tek merkezli 

olarak yürütüldüğü ve intihar girişimi nedeniyle başvuran olguların sonuçlarının ili temsil 

etmediği görülmüştür. Çalışmaların bir kısmında ise toplumda yaşam boyu intihar 

düşüncesinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle sonuçlarımız sınırlı sayıda çalışma ile 

karşılaştırılmıştır. 

Bursa’da 2008-2012 yılları arasında intihar girişim sıklığı yüz binde 40,3-47,8 arasında (18), 

WHO-EURO intihar davranışı çok merkezli çalışmasının 1998-2001 yılları arasında 

Ankara’da intihar girişim sıklığı yüz binde 57,9-112,1 arasında saptanmıştır (19). Bu iki 

araştırma sonuçlarına göre ilimizin intihar girişim sıklığının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bunun nedenleri intihar girişimlerinin Türkiye genelinde yıllar içinde artış eğilimi göstermesi 

olabilir. Ancak Bursa ve Ankara illerinin kaba intihar hızlarının ilimizden daha düşük olduğu 

da sonuçları değerlendirirken göz önüne alınmalıdır.  

Ülkemizde yapılan araştırmalarda intihar girişiminde bulunan kadın / erkek oranı 1,7- 4,2 

arasında değişiklik göstermekte olup, en sık 15-24 yaş grubunda oldukları gösterilmiştir (19-

22). Çalışmamızda intihar girişiminde bulunanların %61,5’i 15-24 yaş arasında ve kadın / 

erkek oranı 2,3 olup literatürle uyumlu bulunmuştur.  

Çalışmamızda aile içi sorunlar, hastalık ve ekonomik problemler bilinen intihar girişim 

nedenleri arasında ilk üç sırayı oluşturmuştur. Ülkemizde yapılan araştırmalarda benzer olarak 

aile içi sorunların, ekonomik problemlerin ve psikiyatrik ve diğer hastalıkların intihar 

girişimlerinin başlıca nedeni olduğu gösterilmiştir (18, 21). Kadınlarda aile içi sorunların, 

erkeklerde ise hastalıkların ve ekonomik problemlerin daha fazla intihar nedeni olarak 

görüldüğü saptanmıştır (23,24). Araştırma sonuçlarımızın TUİK 2017 Türkiye geneli verileri 

ile uyumlu olduğu görülmüştür. (17). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

2014-2018 intihar girişim kayıtları incelendiğinde kadınların, 15-24 yaş grubu kişilerin, bekar 

ve ilkokul mezunu olanların daha fazla intihar girişiminde bulunması nedeniyle intiharı 

önlemeye yönelik yapılacak çalışmalarda öncelikli grup olmaları gerekmektedir. İntihar 

girişimi nedeniyle başvurmuş tüm hastaların psikiyatri kliniklerine yönlendirilmeleri ve tanı 

ve takiplerinin sağlanması yeni girişimleri azaltacağı öngörülmektedir. Ancak sağlık 

hizmetlerine daraltılmış müdahaleler sorunu çözmekte yetersiz kalacaktır. Halk sağlığı sorunu 



 

50 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
olarak karşımıza çıkan intihar davranışı multidisipliner olarak ele alınmalı ve toplumsal 

boyutta önleyici çalışmalar yapılmalıdır.  
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HEMŞİRELERİN ŞEFKATLİ BAKIMA İLİŞKİN DENEYİMLERİ: NİTEL 

SİSTEMATİK İNCELENME 

(The Experience of Nurses About Compassionate Caring: Qualitative Systematic Review) 

 

Şule Özkan1, Mehtap Akgün2, İlkay Boz2 
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ÖZET 

Giriş: Şefkat, hemşirelik bakım uygulamalarına yerleştirilmiş önemli bir profesyonel değer 

olarak bilinmektedir.  

Amaç: Bu nitel sistematik derlemenin amacı, hemşirelerin şefkatli bakıma ilişkin 

deneyimlerinin incelenmesidir. 

Yöntem: Bu nitel sistematik derleme çalışmasında, konuya ilişkin literatür taraması başlangıç 

yılı belirlenmeksizin Mart 2019’a kadar, Akdeniz Üniversitesi’nin veri tabanlarının elektronik 

kaynaklarına erişim imkanları kullanılarak Pubmed, Cochrane Library, Google Akademik, 

Ulusal Yök Tez arama motorları kullanılarak ulaşılabilen İngilizce ve Türkçe makaleler 

taranmıştır. Toplamda hemşirelerin şefkatli bakıma ilişkin deneyimlerini inceleyen 

uluslararası düzeyde yürütülmüş beş nitel çalışmaya ulaşılmıştır.  

Bulgular: Yapılan çalışmalarda, bakım sürecinde, hemşireler tarafından, şefkatin etkili bir 

kişilerarası iletişimle başladığı, sözlü ve sözsüz olabilen bu iletişimin sürekli olması ve 

iletişimin duygusal boyutta gerçekleşmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Hemşireler 

tarafından, şefkatli bakımın, empatiyi içinde barındıran bir süreç olduğu ve bakım sürecinde 

hastayla bir olmak gerektiği belirtilmiştir. Beraberinde, hemşirelerin, bakım anına 

odaklanması, varlığını sunması, etkili dinlemesi, güler yüzlü olması, hastanın duygularını 

açığa çıkarması, kendi duygularını hastaya yansıtması, hastalar için endişelenme, acısını 

paylaşma gibi bakım davranışlarının şefkatli bakım sunmada önemli unsurlar olduğu 

belirlenmiştir.   

Sonuç: Şefkat, bakım sürecinde, hemşirelerin, bireyin hastalıkla ilişkili deneyimlerini anlama, 

kabul etme ve eylemde bulunmasını sağlayan bir duygu ve hemşirelik bakımının ayrılmaz bir 

parçasıdır. Ülkemizde hasta, hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin şefkatli bakıma ilişkin 

deneyimlerini ve görüşlerini inceleyen çalışmaların yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Şefkat, hemşirelik bakımı, deneyimler, nitel çalışma 
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ABSTRACT 

Introduction: Compassion is known as an important professional value placed in nursing 

care practices. 

Objective: The aim of this qualitative systematic review is to examine the experiences of 

nurses for compassionate care. 

Method: Literature search was conducted in the Pubmed, Cochrane Library, Google Scholar 

and National Thesis databases with English and Turkish keywords prepared in accordance 

with PICOS criteria. All databases were searched until March 2019 without initial year. In 

total, five qualitative studies, which are international, were conducted to examining the 

experience of nurses for compassionate care. 

Results: In the studies conducted, it was emphasized by nurses that the compassion began 

with an effective interpersonal communication and that this communication, which can be 

verbal and non-verbal, is continuous and communication takes place on an emotional level. It 

was stated by nurses that compassionate care is a process that involves empathy and that it is 

necessary to be a patient with the care process. It has been determined that nurses are 

important factors in providing caring care such as focusing on care, presenting their 

presence, listening effectively, being friendly, revealing the patient's feelings, reflecting their 

feelings to the patient, worrying about patients, sharing their pain. 

Conclusion: Compassion is an inseparable part of nursing care and nursing care that 

enables nurses to understand, accept and act on the individual's illness-related experiences. 

In our country, it is recommended that studies examining the experiences and opinions of 

patients, nurses and nursing students about compassionate care. 

Keywords: Compassion, experiences, nursing care, qualitative study. 
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1. GİRİŞ  

Şefkat, insanları acı duyma ya da benzeri sıkıntılı durumlarda bir arada tutan, değerli ve 

önemli bir duygudur. Şefkatli bakım hastanın acısını minimuma indirir, hastayı rahatlatır. 

Özkan (2011)’ a göre hastanın, başkalarından şefkat görmesine, kendisine eşlik etmesine ve 

cesaret vermesine ihtiyacı vardır. Şefkat, hasta ile gerçek bir iletişimdir, hasta-hemşire 

ilişkisinden çok insan-insan arasındaki ilişki ve iletişimi kapsamaktadır (1). Şefkat bakım 

kalitesini artırır çünkü bakımın bireysel ve holistik verilmesini sağlamaktadır. Bakım 

kalitesinin beraberinde, şefkatli bakım mesleki doyumu sağlar (2). 

       Aslında şefkatin temelleri insanın karşısındakinin zihnini anlayabilmesi ve duygusal 

etkileşim geliştirmesi ile karşımıza çıkmaktadır. Acıları dindiren tedaviden çok, şefkatli 

bakımdır (2). Şefkat empati ve saygınında ötesinde bireyin tek ve özel olarak algılanması, 

birey ve hemşire arasındaki tam bir yakınlık ve bağlılık durumudur. Şefkatin üç önemli 

boyutu bulunmaktadır. Bunlardan ilki bireyin hastalıkla ilişkili deneyimlerini anlama süreci 

olan bilişsel algılama boyutudur. İkinci boyut olan duygusal boyut, başka kişinin ne 

hissettiğini hissetmektir. Son olarak, davranışsal boyut hemşireyi bireyin bakımında harekete 

geçiren boyuttur. Şefkati arttırmak ve şefkatli bakım sunmak için bu üç boyutun bulunması 

gerekmektedir (3). 

        Her hemşire gerçek varlığına ulaşmak için “En iyi şefkatli bakımı nasıl verebilirim?” 

sorusunun cevabını aramalıdır. Şefkatli bakım vermek; hemşireyi motive ederken, bireyleri 

kendi bakım sürecine katılmada cesaretlendirmektedir (4). Bu nedenle şefkat, hemşirelik 

bakımında önemli bir yere sahiptir.  Nightingale ’e göre; “iyi hemşireler iyi insanlardır ve 

karakterlerindeki erdem ve iyi niteliklerini geliştirmiş kişilerdir, bunlardan biri de şefkattir” 

(2). Hemşirelerin şefkatli bakıma ilişkin deneyimlerinin incelenmesi deneyimlerinin 

açıklaştırılması, şefkatli bakıma ilişkin bilinç ve anlayış geliştirilmesi açısından önemlidir. 

2. AMAÇ 

Bu nitel sistematik derlemenin amacı, hemşirelerin şefkatli bakıma ilişkin deneyimlerinin 

incelenmesidir. 

3. YÖNTEM 

Bu nitel sistematik derleme çalışmasında, konuya ilişkin literatür taraması başlangıç yılı 

belirlenmeksizin Mart 2019’a kadar, Akdeniz Üniversitesi’nin veri tabanlarının elektronik 

kaynaklarına erişim imkanları kullanılarak Pubmed, Cochrane Library, Google Akademik, 

Ulusal Yök Tez arama motorları kullanılarak ulaşılabilen İngilizce ve Türkçe makaleler 

taranmıştır. Literatür taraması “caring with compassionate OR compassionate OR şefkatli 
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bakım OR şefkat AND nursing care OR nursing OR hemşirelik OR hemşirelik bakımı AND 

qualitative study OR experiences” anahtar kelime anahtarları ile gerçekleştirilmiştir. 

Toplamda hemşirelerin şefkatli bakım deneyimlerini inceleyen uluslararası düzeyde 

yürütülmüş beş nitel çalışmaya ulaşılmıştır.  

4. BULGULAR 

Bu nitel sistematik derlemede, hemşirelerin şefkatli bakıma ilişkin deneyimlerinin ve 

görüşlerinin incelendiği beş nitel çalışma incelenmiştir. Yapılan çalışmaların, 2009-2016 

yılları arasında, Kanada (5), İngiltere (6), Hollanda (7), Amerika Birleşik Devletleri (8) ve 

Kore (9)’de hemşirelerle birlikte kalitatif dizaynda yürütüldüğü belirlenmiştir. Kanada’da 

yaşlı hasta bakımından sorumlu olan yedi hemşire ile yapılan çalışmada, ”insan olmanın 

gerektirdiği şartları uygulamak” temasına ulaşılmıştır. Çalışmaya dahil olan hemşirelerin, 

şefkatli bakımın, hasta ile bire bir iletişim ve etkileşim sonucunda ortaya çıkabileceğini 

savunmaktadır. Bunun beraberinde, çalışmaya katılan bir hemşire, şefkatin “saati soran 

hastaya yanına yaklaşıp kolundaki saate birlikte bakarak söyleme” gibi küçük eylemlerle 

bireye yansıdığını belirtmiştir (5). Kneafsey ve ark., (2015), İngiltere’de 45 sağlık bakım 

profesyoneli ile pragmatik kalitatif yaklaşım kullanarak yürüttüğü çalışmada, “şefkat: 

özetlenemeyen büyük bir kelime”, “olumlu iletişim ve tutarlılık”, “şefkatini kaybetme” ve 

“şefkatli bakım uygulamalarını destekleme” olmak üzere dört temaya ulaşılmıştır. Yapılan 

çalışmada, hemşireler şefkati tanımlamanın zor olduğunu ifade ettikleri, ancak şefkatin 

doğuştan gelen bir özellik olduğunu ve empatik yaklaşımı barındırdığını ifade etmişlerdir. 

Beraberinde, şefkatli bakımın olumlu iletişim ve etkileşim ile sağlanabileceği ve bunun 

süreklilik göstermesi gerektiğini vurgulamışlardır (6). Hasta ve hemşirelerin, şefkatli bakıma 

ilişkin deneyimlerinin incelendiği bir çalışmada ise, “dikkat”, “dinleme”, “duygularla 

yüzleşme”, “katılım”, “yardım edici tutumlar”, “varlığını sunma” ve “anlayış gösterme” 

olmak üzere sekiz temaya ulaşılmıştır. “Dikkat” temasına ilişkin, hasta ve hemşireler, 

hastayla herhangi bir konuyu görüşürken göz temasının var olduğu bilinçli bir yaklaşım 

sürecinin bakım sürecinde önemli ve beklenen bir davranış olduğunu vurgulamışlardır. Hasta 

ve hemşireler tarafından, bakım anında ya da yapılan görüşmeler esnasında açığa çıkan 

duygularla, hem hemşirenin hem de hastanın kendileri ve birbirleriyle yüzleşmesinin 

samimiyet göstergesi olduğu belirtilmiştir (7). Way & Tracy (2012) tarafından sağlık bakım 

profesyonellerinin şefkatli bakıma ilişkin görüşlerini incelediği çalışmada, “tanımlama”, 

“ilişkilendirme” ve “eylemde bulunma” olmak üzere üç temaya ulaşılmıştır. Yapılan 

çalışmada, başkalarının sözlü ve sözel olmayan iletişimsel ipuçlarına, bu ipuçlarının 

zamanlaması ve içeriğini anlama şefkatli bakımın ilk aşaması olarak tanımlanmıştır. Hasta ve 
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sağlık bakım profesyonelleri arasında, duygusal bir iletişim kurulması, duyguların, değerlerin 

ve kararların paylaşılması ve hastalarla özdeşleşmek şefkatli bakımın ikinci aşaması; hastanın 

acısını hafifletmek için sözlü ve sözsüz eylemde bulunmak ise üçüncü aşama olarak 

değerlendirilmiş ve temalandırılmıştır (8). Farklı olarak, şefkat duygusunun hastayla etkileşim 

için zaman bulamama düşüncesi gibi sistemsel faktörlerden olumsuz etkilendiğini, sistem 

sorunsalının hemşireler tarafından benimsenmesi durumunda şefkat duygunun ortadan 

kalkacağını belirtmişlerdir. Lee ve Seomun (2016) tarafından yapılan çalışmada, hemşireler 

yapılan görüşmeler sonucunda, “bilgi”, “beceri” ve “tutum” olmak üzere üç temaya 

ulaşılmıştır. Şefkatli bakım sürecinde, bilgi kullanımının önemli olduğu ancak hemşirenin 

daha önceki deneyimleri ile edindiği bilgi ve beraberinde sezgilerinin, medikal bilgiden daha 

değerli olduğu vurgulanmıştır. Beceri temasına ilişkin, hastaları dikkatli dinleme, duygularını 

açığa çıkarma ve sıcak bir iletişim ortamının sağlanması şefkatli bakım süreci için önemli 

olduğunu ifade etmişlerdir. Hemşireler, sıcak bir iletişimin olduğu bakım ortamının 

beraberinde empatik bir yaklaşım sergilemenin önemli olduğunu belirtmişleridir (9).  

5. TARTIŞMA 

Bu nitel sistematik derleme çalışmasında, hemşirelerin şefkatli bakıma ilişkin deneyimleri ve 

görüşlerinin incelenmiştir. Bakım sürecinde, hemşireler tarafından, şefkatin etkili bir 

kişilerarası iletişimle başladığı, sözlü ve sözsüz olabilen bu iletişimin sürekli olması, duygusal 

boyutta gerçekleşmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır (5,6,8). Şefkatli bakıma ilişkin 

hastaların deneyimlerinin incelendiği çalışmalarda, etkili iletişim, yumuşak ses tonu, sözlü ve 

sözsüz olumlu etkileşimlerin hastaları olumlu yönde etkilediği ve bakım memnuniyetlerini 

artırdığı belirlenmiştir (10,11). Bakım sürecinde hemşirelerin, bakım anına odaklanması, 

varlığını sunması ve etkili dinlemesi gibi bakım davranışlarının önemli olduğu belirlenmiştir 

(5,7,9). Bununla birlikte, şefkatli bakımın, empatiyi içinde barındıran bir süreç olduğu ve 

bakım sürecinde hastayla bir olmak gerektiği vurgulanmıştır. Yapılan çalışmalar, etkili 

dinleme, varlığını sunma, acısını paylaşma, empatik yaklaşım, saygı duyma, kabul görme, 

dürüst ve samimi olma gibi hemşirelik bakım davranışlarının, hastalar tarafından şefkatli 

bakımın göstergesi olarak algılandığı belirlenmiştir (10-12). 

6. SONUÇ 

Sonuç olarak bakım sürecinde şefkat, hemşirelerin bireyin hastalıkla ilişkili deneyimlerini 

anlama, kabul etme ve eylemde bulunmasını sağlayan bir duygu ve hemşirelik bakımının 

ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkemizde hasta, hemşire ve hemşirelik öğrencilerinin şefkatli 

bakıma ilişkin deneyimlerini ve görüşlerini inceleyen herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. 
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Konuya ilişkin, farklı hasta grupları ve hemşirelerin deneyimlerinin incelenmesi 

önerilmektedir.  
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Parkinson hastalığı nigrostriatal dopamin salgılayan nöronların selektif dejenerasyonuna 

neden olan, en yaygın nörodejenaratif hareket hastalığıdır. Parkinson hastalığının 

fizyopatolojisine katkıda bulunan mekanizmalar çok faktörlü gibi görünse de, hastalığın 

birçok formunda mitokondriyal bozukluk ve oksidatif stres ortak görülmektedir. Oksidatif 

stresin dopaminerjik nöronların ölümünün sebebi veya sonucu tam belli olmasa da, 

oluşturulan deneysel Parkinson hayvan modellerinde oksidatif stres etkili olduğu ile ilgili 

önemli kanıtlar bulunmuştur.   

Oksidatif stresi gösteren birçok parametre vardır. Fakat bu derleme, Parkinson hastası olan 

insanlarda ve deneysel olarak oluşturulmuş hayvan modellerinde beyin ve çevresindeki 

dokularda bulunan nükleik asit, protein, lipidler molekülleri üzerinde oluşan etkileri 

içermektedir. Ayrıca, mevcut literatürün ve gelecek de yapılacak çalışmaların sınırlamaları 

tartışılmıştır. Oksidatif stresin her bir makromoleküle nasıl zarar verdiğinin ve diğer 

biyomoleküllerde nasıl bir ikincil hasar oluştuğunun anlaşılması, Parkinson hastalığı tedavisi 

için daha iyi hedefler belirlenmesine yardımcı olabilir.   

Anahtar kelimler: Parkinson hastalığı, oksidatif stres, dopamin. 

 

Abstract 

Parkinson's disease is the most common neurodegenerative movement disease that causes 

selective degeneration of nigrostriatal dopamine releasing neurons. Although mechanisms that 

contribute to the pathophysiology of Parkinson's disease appear to be multifactorial, 

mitochondrial disorder and oxidative stress are common in many forms of the disease. 

Although the cause or result of the death of dopaminergic neurons is not clear, it has been 

found significant evidence that oxidative stress is effective in experimental Parkinson animal 

models. 
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There are many parameters that show oxidative stress. However, this review includes effects 

on nucleic acid, protein, and lipids molecules present in brain and surrounding tissues in 

humans and in experimental animal models of Parkinson's disease. In addition, the limitations 

of current literature and future studies are discussed. Understanding how oxidative stress 

damages each macromolecule and how secondary damage occurs in other biomolecules can 

help identify better targets for the treatment of Parkinson's disease. 

 

Key words: Parkinson's disease, oxidative stress, dopamine. 

 

Giriş  

Parkinson hastalığı en sık görülen nörodejeneratif hareket bozukluğu hastalığıdır. Hastalığın 

merkezinde substantia nigra pars kompakta da bulunan dopaminerjik nöronların selektif 

dejenerasyonu söz konusudur. Dopaminerjik nöronlar uygun motor hareketlerin oluşmasında 

görev alır. Bu nöronların harabiyetinde tremor, rijidite, bradikinezia, postural dengesizlik 

görülür. Günümüzde hastalığın sadece semptomları düzeltilebilmektedir. Fakat hastalığın 

ilerlemesi önlenememektedir. Parkinson hastalığında diğer önemli bir gösterge ise lewy 

cisimciği oluşumudur. Bu cisimcik sferik, çözünmez ve proteinlerden oluşan sitoplazmik bir 

inklüzyondur. Bu yapının içinde alfa-sinüklein, parkin, nörofilamentler ve çeşitli proteinler, 

lipitler bulunmaktadır (1). Bu proteinlerin agrege olması lewy cisimciğini oluşturmaktadır. 

Halen lewy cisimciği patolojisi tam olarak bilinmemektedir. Diğer bir durum ise, alfa-

sinüklein beynin başka bölgelerine sinapslar aracılığı ile aktarılması olayıdır, bu durumdan 

dolayı hastalarda demans oluşmaktadır. (2). 

Oksidatif stres 

Serbest radikaller son orbitallerinde eşleşmemiş bir veya daha fazla elektron içerirler. Reaktif 

oksijen türleri (ROS) oksijen radikali ve radikal olmayan oksijen içerirler. Biyolojik olarak 

önemli olan üç tane reaktif oksijen türü bulunmaktadır. Bunlar, süperoksit, hidrojen peroksit, 

hidroksil radikalidir. Bu radikallerin ökaryotik hücrelerde kaynağı mitokondridir. Dolayısıyla 

ROS üretiminde en büyük üretimi mitokondri sağlamaktadır. Mitokondride bulunan elektron 

transport zincirinde elektronlar bir yerden başka yere taşınarak oksidasyon-redüksiyon 

reaksiyonları oluşur. Bu zincirde oluşan kaçaklardan süperoksit radikali oluşur. Bu radikal 

hücrelerde birçok oksidatif hasara neden olur. Aşırı artmış ROS, hücrede bulunan ve hücrede 
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birçok metabolik, düzenleyici fonksiyonu üstlenen nükleik asitlere, proteinlere, lipitlere zarar 

verir. 

Parkinson hastalığında oksidatif stresin DNA’ya olan zararı 

ROS DNA ve RNA’ya zarar verir. DNA’ya verdiği hasar sonucu, DNA’nın kodladığı 

proteinlerin özellikleri değişir. Sonuç olarak, hücrede normal metabolik fonksiyonlar bozulur 

(3). Alam Z. I. ve arkadaşlarının Parkinson’s Disease Society Brain Bank aldıkları örnekler 

üzerinde yaptıkları çalışmada, 8-hydroxyguanine seviyeleri yüksek bulunmuştur (4). Ayrıca 

yapılan çalışmalarda, substanti nigrada bulunan nöronlardaki nüklear DNA’da oluşan DNA 

kırıkların sayısı beynin diğer bölgelerine göre yüksek bulunmuştur (5). 

 

Parkinson hastalığında oksidatif stresin lipitlere olan zararı 

Yağ dokudan sonra en fazla lipid içeriğine sahip organ beyindir. Dolayısıyla buradaki 

hücrelerdeki lipidlerin peroksidasyonu nöronların membran akışkanlığını, permeabilitesini 

bozar. Ayrıca lipidlerin peroksidasyonu sonucu oluşan ürünler sinyal moleküllerine ve birçok 

molekülle etkileşebilirler (6,7). Dexter D.T. ve arkadaşları ölmüş parkinsonlu hastaların 

substantia nigra bölgeleri üzerinde yaptıkları çalışmada, MDA düzeyleri diğer beyin bölgeleri 

ve kontrol grubuna göre yüksek düzeyde bulunmuştur (8). Başka bir çalışmada parkinsonlu 

hastaların frontal kortekslerinde ölçülen MDA düzeyleri yüksek bulunmuştur (9,10).   

Parkinson hastalığında oksidatif stresin proteinlere olan zararı 

ROS proteinler üzerine geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz olmak üzere iki türlü etki 

reaksiyon verebilmektedir. Geri dönüşümlü olarak methionine sulfoxide formasyonu 

oluşturarak gerçekleştirir. Geri dönüşümsüz olarak ise, spesifik amino asitlerin amino yan 

zincirlerinde karbonil grubu oluşturur. ROS proteinlerin ekspresyon seviyelerini değiştirebilir. 

Dahası oksidatif protein hasarı hücrede sinyal yolağını, metabolik regülasyonu, hücre içi 

transportu bozabilir. Alam Z.I. ve arkadaşları ölmüş parkinsonlu hastaların beyin bölgeleri 

üzerinde yaptıkları çalışmada, protein karbonil içerikleri kontrol grubuna göre yüksek 

bulunmuştur (11). 

Başka bir çalışmada, ölmüş parkinsonlu hastaların frontal korteksinde ölçülen protein 

karbonil düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur (10). Ayrıca, oksidatif stres 

mitokondri iç zarında bulunan komplex I ünitesine hasar oluşturmaktadır.  Yapılan bir 
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çalışmada ölmüş parkinsonlu hastaların frontal korteksinde kompleks I ünitesindeki oksidatif 

hasarın artırdığı belirlenmiştir (12). 

Sonuç 

Parkinson hastalığında oksidatif stresin mekanizması halen tam olarak açıklanamamıştır. 

Fakat yapılan hayvan çalışmaları, post-mortem doku çalışmaları oksidatif stresin Parkinson 

hastalığı patogenezinde önemli rol oynadığını göstermektedir. Oksidatif stresin patogenezde 

önemli rolüne dayanarak, yapılan klinik çalışmalarda antioksidan tedavi edici etkisi sınırlı bir 

düzeyde kalmıştır. Oksidatif stresin makromoleküllerle olan etkileşimi, oksidatif hasar sonucu 

oluşan ara ürünlerin hücredeki etkisinin araştırılması gelecekte daha iyi bir tedavi yöntemi 

sunabilir. 
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ÖZET 

Deliryum hastane ortamında görülen, ani başlayan, hızlı ilerleyen, geçici, organik ve mental 

bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Deliryumun patofizyolojisi tam olarak 

açıklanamamakla beraber çoklu faktörlerin etkili olduğu belirtilmektedir. Özellikle basit bir 

şekilde yönetilebilen ısı, nem, ses ve ışık gibi çevresel faktörlerin deliryum gelişmesinde 

önemli katkıları olduğu belirtilmiştir. Yoğun bakım üniteleri sıklıkla bu risk faktörlerini 

barındıran birimlerdir. Yapılan çalışmalar yoğun bakım ünitelerinde izlenen yaşlı hastalarda 

deliryum oranının %7-70 olduğunu ve bu ünitelerde gürültünün önlenmesi, gece kulaklık 

kullanımı ve gün ışığı lambası kullanımı ile deliryumun azaltılabileceğini göstermektedir. Bu 

çevresel düzenlemeler ile hastaların sirkadyen ritminin düzenlenmesi sağlanarak deliryum 

gelişme sıklığı azaltılabilmektedir. Hemşireler gerçekleştirdikleri girişimlerle yoğun bakım 

ortamında çevre yönetimi sağlayarak deliryumun önlenmesine ve tedavisine katkıda 

bulunabilmektedirler. Bu derlemede deliryumun önlenmesi, erken tanılanması ve tedavisinin 

sağlanabilmesi için kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının kullanılması ve uygun 

protokollerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla literatürde yer alan çalışmaların 

sonuçları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deliryum, Hemşirelik, Yoğun Bakım, Çevre 

ABSTRACT 

Delirium is defined as a sudden, rapidly progressing, temporary, organic and mental 

syndrome seen in a hospital setting. The pathophysiology of delirium is not fully explained but 

it is noted that they are influenced by multiple factors. It is reported that especially 

environmental factors such as heat, humidity, sound and light can be easily managed are 

important contributions to in the development of delirium. Intensive care units are often 

included of these risk factors. Studies show that the rate of delirium in elderly patients 

monitored in intensive care units is 7-70% and delirium can be reduced with prevention of 

noise, use of headphones at night-time and use of a daylight lamp in these units. The 

environmental regulations reduce the incidence of delirium by regulating the circadian 

rhythm of the patients. The nurses can contribute to the prevention and treatment of delirium 
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by providing environmental management in the intensive care environment with interventions 

they were performed. In this review, the results of studies in the literature were investigated in 

order to contribute to use of evidence-based nursing practices and development of 

appropriate protocols for prevention, early diagnosis and treatment of delirium. 

Key Words: Delirium, Nursing, Intensive Care, Environment 

 

GİRİŞ 

Deliryum hastanede ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde izlenmekte olan 65 yaş üstü 

bireylerde sıklıkla gelişebilmektedir. Deliryumun bu hasta grubunda yaygın olarak görülmesi, 

demans ile karıştırılması nedeniyle tanılanmasının güç olması, morbidite ve mortalite riski ile 

bakım maliyetlerini artırması deliryumu ele alınması gereken önemli bir sağlık sorunu haline 

getirmektedir (1, 2). Deliryumun olumsuz sonuçlarının önlenebilmesi deliryum gelişiminin 

önlenmesi ve gelişmiş ise erken dönemde belirlenmesi için hemşireler kilit rol oynamaktadır 

(3, 4). Hemşireler gerçekleştirdikleri girişimlerle yoğun bakım ortamında çevre yönetimi 

sağlayarak deliryumun önlenmesine ve tedavisine katkıda bulunabilmektedirler. 

Deliryumun Tanımı ve Risk Faktörleri 

Deliryum, ani başlayan, hızlı ilerleyen geçici, organik ve mental bir sendrom olarak 

tanımlanmaktadır. Deliryumdaki hastaların bilişsel fonksiyonlarında bozulma, bilinç ve 

farkındalık durumunda değişiklik, psikomotor aktivitelerinde artma veya azalma ve uyku-

uyanıklık döngüsünde değişimler meydana gelmektedir (5, 6).  

Deliryumun patofizyolojisi henüz tam olarak açıklanamamakla birlikte birden fazla faktör 

nedeniyle geliştiği tahmin edilmektedir (7). Deliryum gelişiminde rol oynayan risk faktörleri 

hazırlayıcı ve tetikleyici faktörler olmak üzere iki grupta incelenmektedir (8, 9). Hazırlayıcı 

faktörler içinde ileri yaş, kardiyopulmoner hastalıklar, organ yetmezlikleri, malnütrisyon, 

hipoalbuminemi, santral sinir sistemi hastalığı, görme-işitme problemleri, dehidratasyon, 

mevcut beyin hasarı ya da kognitif bozukluklar bulunmaktadır (8, 10). Tetikleyici faktörler ise 

enfeksiyonlar, ilaçlar, elektrolit bozuklukları, ateş, hipotermi, hipotansiyon, hipoksi, 

metabolik dengesizlikler, üriner kateterizasyon, cerrahi girişimler, ağrı, immobilizasyon ve 

çevresel faktörler olarak listelenmektedir (10).  
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Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Deliryum Sıklığı 

Literatürdeki çalışmalarda çeşitli kolaylaştırıcı faktörler nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde 

izlenen hastalarda sıklıkla deliryum geliştiği belirtilmektedir. McNicoll ve ark. (2003) 

deliryum oranını %31, yoğun bakım döneminde ise bu oranı %40 olarak bulmuştur (11). 

Salluh ve ark. (2015) tarafından yapılan meta analiz çalışmasında, toplam 16595 hastaya ait 

veriler incelenmiş ve yoğun bakım ünitesindeki hastalarda deliryum prevelansı %31.8 olarak 

bulunmuştur (12). Akıncı ve ark.(2005) yoğun bakım ünitesinde 48 saatten uzun kalan 60 

erişkin hasta ile yaptıkları çalışmada, hastaların %43’üne deliryum tanısı konulduğunu 

saptamıştır (13). Limpawattana ve ark. (2016) deliryum görülme oranını %22 olarak bulmuş 

ve deliryumun üniteye kabulden itibaren ilk 24 saat içinde geliştiğini belirtmişlerdir (14).  

Deliryum gelişimine hazırlayıcı faktörlerden biri olan ileri yaşlı bireylerde yapılan 

çalışmalarda da eşlik eden diğer faktörlerle birlikte deliryum sıklığının arttığı belirtilmiştir. 

Peterson ve ark. (2006) tarafından yapılan çalışmada dahiliye yoğun bakımdaki 65 yaş altı 

hastalarda deliryum görülme sıklığı %57.4 iken bu oranın 65 yaş ve üzeri hastalarda %71.8’ e 

ulaştığı belirlenmiştir (15). Kolorektal cerrahi sonrası yoğun bakımda izlenen ve yaş 

ortalaması 76.5±11.5 olan hastaların ameliyat sonrası ilk 24 saatte %21’ inde, ameliyat 

sonrası ilk 3 günde ise %35’ inde deliryum geliştiği belirlenmiştir (16). McNicoll ve ark. 

(2003) yaşlı hastalarda deliryum görülme sıklığını %70 olarak belirtmiştir (11). Bir diğer 

çalışmada, 65 yaş ve üzeri cerrahi girişim uygulanan 170 hastanın %7’ sinde deliryum tespit 

edilmiştir (17). Vyveganatham ve ark (2019) YBÜ’nde yaptıkları çalışmada deliryum gelişen 

hastaların yaş ortalamasını 65, deliryum oranını ise %42 olarak bildirmişlerdir (18). 

Johansson ve ark. (2018) 65 yaş üstü bireylerin %27’sinde deliryum geliştiğini belirtmişlerdir 

(19). Çavuşoğlu (2019) yoğun bakım ünitesinde 65 yaş üstü bireylerde deliryum gelişme 

sıklığını %53.5 olarak bildirmiştir (20). Yapılan literatür incelemesinde konu ile ilgili sınırlı 

sayıda çalışmaya ulaşılmış olup bu çalışmalarda 65 yaş üstü bireylerde deliryum gelişme 

sıklığının %7-71.8 arasında olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalarda deliryumun tanılamasında 

farklı ölçeklerin kullanılmış olması deliryum sıklığı açısından farklı sonuçlar elde edilmesine 

neden olmuş olabilir. 

Deliryumun Önlenmesine Yönelik Çevre Yönetimi 

Yoğun bakım ünitelerinde hastalar deliryum gelişimine neden olabilen invaziv ya da invaziv 

olmayan işlemlere ve fiziksel veya çevresel çeşitli risk faktörlerine sıklıkla maruz 

kalabilmektedirler (1, 21-26). Bu faktörler arasında ses, ısı, sürekli ve yapay ışık, kokular, 

duyusal yüklenme veya yoksunluk, sosyal izolasyon gibi çevresel risk faktörleri kolay ve 
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uygulanabilir girişimlerle deliryum gelişiminin önlenmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir 

(27). Bazı çalışmalarda da yoğun bakımdaki gürültü, stresli ortam gibi faktörlerin deliryum 

tablosunun gelişimine katkı sağladığı gösterilmiştir (27, 28). Brown ve Boyle (2002) çevresel 

faktörlerin sosyal izolasyon ve duygusal yoksunluğa bağlı olarak deliryuma etkisi olduğunu 

ifade etmektedir (29). Rompaey ve ark. (2009) yaşlı hastalarda deliryumun çevresel 

faktörlerle ilişkisini inceledikleri çalışmada yoğun bakım ünitesindeki hastalarda çevresel 

faktörlerin deliryumun %53'üyle ilişkili olduğunu izolasyon odasında bulunan, ziyaretçisi 

olmayan ve gün ışığı almayan hastalarda deliryum insidansının anlamlı düzeyde yüksek 

olduğunu belirtmişlerdir (30). Vyveganatham ve ark (2019) yaptıkları çalışmada hastanın 

görebileceği alanda saat bulunmayan, gün ışığı almayan, izolasyon odasında bulunan, fiziksel 

kısıtlaması olan hastalarda deliryum oranının anlamlı düzeyde yüksek olduğunu bulmuşlardır 

(18). 

Hastanelerde özellikle yoğun bakımlarda yaygın olarak görülen deliryum yaşlı hastalarda 

bilişsel yetersizliğe ve prognozda kötüleşmeye neden olmaktadır (2, 31). Deliryum nedeniyle 

gelişen bilişsel yetersizlik taburculuk sonrasında da aylar ve belki yıllarca devam ederek 

demansa yol açabilmektedir (31). Ayrıca deliryum morbiditeyi, mortaliteyi ve bakım yükünü 

arttırmaktadır (1, 2). Deliryumun ve neden olduğu komplikasyonların tedavisi, hastanede 

kalış süresinin uzamasına, uzun dönem bilişsel ve fonksiyonel yetersizlik nedeniyle bakımevi, 

rehabilitasyon veya başka bir kurumda tedavi gereksinimine neden olarak önemli bir maliyet 

sorunu oluşturmaktadır (6). 

Deliryuma bağlı olumsuz sonuçların azaltılabilmesi için deliryum gelişiminin önlenmesi ve 

gelişmiş ise erken dönemde belirlenmesi oldukça önemlidir. Ancak deliryum tanısı 

konulabilmesi için altın standart olan Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nın 

4. Baskı (DSM IV: The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV) 

kriterlerine göre yoğun bakım ünitelerinde deliryum tanısı koymak hem zaman alıcı hem de 

kapsamlı eğitim gerektirmektedir (32). Bu noktada hastaya birebir bakım sağlayan ve 24 saat 

hastanın yanında bulunan hemşirelerin deliryuma neden olan risk faktörlerinin farkında 

olması, deliryumun erken belirtilerini tanıması ve deliryum ile ilgili değerlendirme kriterlerini 

bilmesi deliryumun basit bir şekilde tanılanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını 

kolaylaştırabilmektedir (3, 4). Bu aşamada psikiyatrist dışındaki sağlık personelinin 

kullanımına uygun olarak geliştirilen ve ülkemizde geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmış 

olan Yoğun Bakım Ünitelerinde Konfüzyon Değerlendirme Ölçeği gibi objektif tanılama 

araçları da kullanılabilir (13). 
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Hemşireler deliryumun erken belirlenmesine önemli derecede katkı sağlamakla birlikte 

gerçekleştirdikleri bireysel ve kapsamlı girişimlerle deliryumun olumsuz sonuçlarının en aza 

indirilmesini ve önlenmesini de sağlayabilmektedirler (33). Hemşirelik Girişimleri 

Sınıflandırma Sistemi’ nde (Nursing Inteventions Classification-NIC) yer alan “Deliryum 

Yönetimi” girişimi kapsamında da belirtildiği gibi hemşireler deliryum gelişme riskini 

ortadan kaldırmak ya da azaltmak için resim, takvim ve saat kullanmak, ortamın sakin ve 

rahatlatıcı olmasını sağlamak, uygun ışıklandırma ile uyku düzenini sağlamak ve uygun 

ışıklandırma olmadığında oluşan gölgelerin yanlış yorumlanmasını önlemek, gürültüyü 

azaltmak gibi fiziksel ortamın düzenlenmesine yönelik girişimlerde bulunmaktadırlar (34-36). 

Hasta ile etkili iletişim kurmaları, hastanın korkularını ve duygularını anladıklarını kabul 

etmeleri, hastanın güvenini kazanmaları, yapılan işlemler hakkında sade ve açıklayıcı bilgi 

vermeleri, uygun zamanda ziyaretçi alınmasını sağlamaları, günlük rutinlerin uygulamasına 

hastanın katılımının sağlanması gibi “Deliryum Yönetimi” girişimi kapsamında yer alan 

aktiviteler de hastaların kişi, yer ve zaman oryantasyonuna yardımcı olmaktadır (35). Bu 

uygulamaların dışında uyaran kaynağı olarak hastaya fotoğrafların gösterilmesi, günün ve 

saatin sık sık hatırlatılması, gazete okunması ve radyo dinletilmesi hem hastanın gevşemesine, 

hem de hastanın yeni bir çevreye oryantasyonuna yardımcı olur (36). 

Dahike ve Phinney (2008) çevre üzerinde durarak hastanın yanlış algılaması riskini 

azaltabilmek için ortamın ısı ve ışık düzeyinin iyi ayarlanması gerektiğini belirtmektedir (37). 

Uyaran fazlalığı da yoksunluğu da deliryum belirtilerini artırabilir. Güvenli bir çevre ile 

duyarsızlaştırılmış olan arasında bir denge oluşturmanın önemli olduğu ifade edilmektedir 

(37, 38). Hastaların yararlanması için hemşirelerin çevreyi yönetmede daha proaktif olmaları 

gerekmektedir. Gürültü azaltma ve aydınlatmaya dikkat edilmesi gereken birçok destekleyici 

önlem deliryuma karşı koruma sağlar ve tüm hasta bakım ortamlarına rutin olarak 

uygulanmalıdır. 

Sistematik literatür inceleme çalışmalarında yoğun bakım ünitesinde erken mobilizasyon, 

gürültünün azaltılması, uyku protokolü gibi non-farmakolojik girişimlerin deliryum insidansı, 

süresi ve şiddeti gibi deliryum sonuçlarının en az birinde azalma sağladığı bildirilmiştir (39). 

Bununla birlikte ağrı, ajitasyon ve deliryum yönetimi ile erken dönemde uyandırma, solunum, 

deliryum tarama, erken mobilizasyon ve egzersiz gibi stratejiler birlikte uygulandığında 

deliryumla ilişkili mortalite ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresinin azaltılmasında etkili 

sonuç alınacağı bulunmuş; ancak mutlaka organizasyonel planlamaların yapılması gerektiği 

bildirilmiştir (40). Inouye ve ark. (1999) yaşlı hastalarda uykuya yönelik çevre düzenlemesi, 
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hareketsizliğe yönelik mobilizasyon, görme bozukluğu için gözlük ve işitme problemi için 

işitme cihazı kullanımı ile deliryum sıklığı ve süresinde azalma olduğunu belirtmişlerdir (41). 

Kamdar ve ark. (2013) gece gürültüsü, uyku düzeni ve deliryum arasındaki ilişkiyi 

inceledikleri çalışmalarında, geceleri ses seviyesinin artmasının hastalarda REM süresini 

azalttığını ve deliryum insidansını artırmaya neden olduğunu bildirmişlerdir (42). Rompaey 

ve ark. (2012) yoğun bakımda yatan hastalarda kulaklık kullanılarak gece boyunca ses 

azaltılmasının deliryum insidansında düşme olduğunu bildirmişlerdir (43). Ono ve ark. (2011) 

tarafından yapılan çalışmada ise hastalara uyku-uyanıklık döngüsünün sağlanması için parlak 

ışık/gün ışığı tedavisi uygulanmış ve deliryum görülme sıklığının azaldığı belirtilmiştir (44). 

Chong ve ark. (2013) deliryumdaki yaşlı hastalarla yaptıkları çalışmada, parlak ışık 

uygulamasının uyku düzenlemesini sağladığını ve hastanede kalış süresini azalttığını 

belirtmişlerdir (45). Çavuşoğlu (2019) yoğun bakımda çevre düzenlemesinin deliryuma 

etkisini incelediği çalışmada resim, takvim ve saat kullanmanın, ses-nem düzeyinin kontrol 

edilmesinin ve gün ışığı lambası kullanımının 65 yaş üstü hastalarda deliryum sıklığını 

azalttığını belirlemiştir. Ayrıca bu çalışmada hemşirelerin yapabileceği çevresel düzenlemeler 

ile deliryum görülme sıklığının azaldığı, çevresel düzenleme yapılmadığında deliryum 

riskinin 2.32 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir (20). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yoğun Bakım Üniteleri’nde deliryumun birincil olarak önlenmesi veya farmakolojik olmayan 

müdahalelerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bu bağlamda hastaların resim, takvim ve saat 

kullanarak, ziyaretçileri ile görüşmeleri sağlanarak oryantasyonları arttırılabilir. Gün ışığı 

lambası kullanımı gibi farmakolojik olmayan uyku protokolü uygulanabilir. Ses ve nem gibi 

çevresel faktörlerin uygun koşullarda tutulması sağlanabilir. Yoğun Bakım Ünitesi’nde 

deliryumun önlenmesi ve tanılanmasına ilişkin bir protokol benimsenip tüm hastalara standart 

bakım sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Basınç yaraları, tüm dünyada ve ülkemizde sağlık kurumlarında hastaların sağlığını 

tehdit eden, sağlık profesyonellerinin en çok ilgilendiği problemlerden biridir. Özellikle 

kronik hastalığa sahip, hareket kısıtlılığı olan, geriatrik ve yoğun bakım hastalarında görülme 

oranı çok daha yüksek olup ölümcül seyredebilmektedir. Basınç yaralarını önlemek; en 

önemli girişimdir. Basınç yaralarının önlenmesinde temel amaç doku bütünlüğünün 

korunması ve devam ettirilmesidir.  Bu derlemede de basınç yaralarının önlenmesinde 

pozisyon değişimi ile destek yüzeylerinin etkinliğinin son çalışmalar ışığında incelenmesi 

amaçlanmıştır. Pozisyon değişikliği vücudun hassas bölgelerindeki basınç süresi ve şiddetini 

azaltmak için sağlık profesyonellerinin en sık uyguladığı kanıt değeri yüksek bir girişimdir. 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki destek yüzey kullanımı basınç ülseri oluşumunu 

azaltmaktadır. Ancak oluşma riskini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Mümkün olduğunca 

hasta pozisyonu da değiştirilerek katkı sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Basınç Yarası, Önleme, Pozisyon değiştirme, Destek Yüzeyler 

ABSTRACT 

Pressure ulcers are one of the problems that health professionals are most interested 

in, which threatens the health of patients in health institutions all over the world and in our 

country. Especially in geriatric and intensive care patients with chronic disease and limited 

movement, the incidence is much higher and can be fatal. Prevent of pressure ulcers; is the 

most important initiative. The main purpose of preventing pressure ulcers is to protect and 

maintaining tissue integrity. In this review, aimed to compare the effect of position change 

and support surfaces in the light of recent studies to prevent pressure ulcers. The change in 

position is an attempt by health professionals to reduce the duration and severity of pressure 

in sensitive areas of the body. Research shows that the use of support surface reduces 

pressure ulcer formation. However, it does not completely eliminate the risk of occurrence. As 

much as possible, the patient's position should also be changed by making a contribution. 

 

Key words:  Pressure Ulcers, Prevention, Position Change, Support Surfaces  
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Basınç yaraları, tüm dünyada ve ülkemizde sağlık kurumlarında hastaların sağlığını 

tehdit eden problemlerden biridir. Özellikle kronik hastalığı sahip ve hareket kısıtlılığı olan 

hastalarda ölümcül olabilen basınç yaraları sağlık profesyonellerinin de en çok ilgilendiği 

sorundur (1,2). Amerika’da basınç yarası insidansı yılda yaklaşık 1-3 milyon olarak saptanmış 

olup, hastanede yatan hastalarda bu oran % 5-15 tir.  Geriatrik popülasyonda bu oran yaklaşık 

% 29 dur (3). Ülkemizde, konu ile ilgili farklı popülasyonlarda çok farklı oranlar bildirilmiş 

olup, Eftelli çalışmasında(2014) basınç yarası insidansını yaklaşık %28 olarak belirlemiştir 

(4,5,6). Yoğun bakımda yatan hastalarda bu oranın çok daha yüksek olduğu ifade 

edilmektedir (6,7,8). 

 Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli’ ne (National Pressure Ulcer Advisory Panel-

NPUAP) göre; basınç yarası, tek başına, basınç ya da yırtılma ile basıncın bir arada sebep 

olduğu, genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve / veya deri altı doku 

hasarıdır (9). Hastaneye yatan hastalarda basınç yarası oluşma süresi, yaklaşık %27’sinde 5-

10 gün içinde iken, %15’inde ilk günde basınç yarası oluşabilmektedir (1). Bu kadar ciddi 

tehdit oluşturan bu sorun aynı zamanda yatış suresini uzatan ve maliyetleri yükselten bir 

problem olup,  en doğru yaklaşım, önlemektir (1,10). Önlemek için ilk yaklaşım basınç yarası 

bakımından riskli grubun belirlenmesidir. Bunun için geliştirilmiş Norton Ölçeği ve Braden 

Ölçeği gibi ölçekler sağlık profesyonellerine yol gösterici olmaktadır (11). Özellikle, 

beslenme yetersizliği (düşük albümin düzeyi, kas güçsüzlüğü, beden kitle indeksinin düşük 

olması), obezite, ileri yaş, kronik hastalıklar, inkontinans ve kullanılan ilaçlar, mekanik 

ventilasyon sürelerinin uzun olması, yatış süresinin uzun olması, hareket kısıtlılığı ve düşük 

PaO2/FiO2 oranlarının önemli risk faktörleri olduğu belirtilmiştir. Ancak uzun süren cerrahi 

işlemler ve yoğun bakım hastalarında pozisyon değişiminin yeterli olmaması basınç yarası 

gelişiminde etkilidir (10,12). Basınç yaralarını önlemede; risk faktörlerinin belirlenmesi, risk 

değerlendirmesinin yapılması ve önleyici bakım uygulamaları üç ana basamağı 

oluşturmaktadır (10). 

Basınç yaralarının önlenmesinde temel amaç doku bütünlüğünün korunması ve devam 

ettirilmesidir.  Erken dönemde kapsamlı bir cilt değerlendirmesi ve risk değerlendirme 

ölçeğinin kullanımı, beslenme değerlendirme ve optimal beslenmenin, hidrasyonun 

sağlanması, pozisyon verme ve destek yüzeylerin kullanımı önleyici girişimlerdendir (9). Bu 

derlemede, basınç yaralarının önlenmesinde pozisyon değişimi ile destek yüzeylerinin 

etkinliği son çalışmalar ışığında karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Tablo 1. Değişik Çalışmalar için Kanıt Düzeyi 
Düzey  
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1 Açık ve belirgin sonuçlu geniş ölçekli randomize çalışma(lar) (hata riski düşük).  

2 Sonuçları belirgin olmayan küçük ölçekli randomize çalışma(lar) (hata riski orta-yüksek).  

3 Aynı zamanda veya eşzamanlı kontrol gruplu randomize olmayan çalışma(lar).  

4 Geçmişte yapılan ve bilinen çalışmalarla kontrollü randomize olmayan çalışma(lar).  

5 Kontrol grubu bulunmayan Olgu Serileri (olgu sayısı açıkça belirtilmiş).  

 

Tablo 2. Her Önerinin Kanıt Gücüne Göre Sınıflandırılması 

Kanıt 

Gücü 

 

A Bu öneri, basınç ülseri veya basınç ülseri riski bulunan bireylerde doğru planlanmış ve yapılmış, kılavuz 

önerilerini istatistiksel olarak anlamlı sonuçlarla tutarlı bir biçimde destekleyen, randomize kontrollü 

çalışmaların bilimsel kanıtlarıyla doğrudan desteklenmektedir (Düzey 1 çalışmalar gereklidir).  

 

B Bu öneri, basınç ülseri bulunan bireylerde (veya basınç ülseri riski bulunan bireylerde) doğru planlanmış ve 

yapılmış, kılavuz önerileri istatistiksel olarak anlamlı sonuçlarla tutarlı bir biçimde desteklenen klinik vaka 

serilerinden elde edilen bilimsel kanıtlarla doğrudan desteklenmektedir (Düzey 1, 2, 3, 4, 5 çalışmalar).  

 

C Bu öneri, dolaylı (Örn. sağlıklı gönüllülerde, farklı kronik yarası bulunan bireylerde, hayvan çalışmalarında) 

kanıtlar ve / veya uzman görüşleri tarafından desteklenmektedir.  

 

 

Basınç yaralarını önlemede pozisyon değişiminin etkinliği 

 Devamlı yatmak durumunda olan hastalarda basıncın belirli bölgelere mekanik etkisi 

oldukça önemlidir. Normal bireylerde, basınç hissedilen bölgelerde oluşan basınç sinyalleri, 

oradaki doku perfüzyonunun azaldığını gösterir ki, birey vücut hareketleri ile basınca maruz 

kalan bölgenin pozisyonunu değiştirerek, basıncın azalmasını ve perfüzyonun düzelmesini 

sağlayabilir. Ancak bilinç durumundaki değişiklikler, duyu algılamadaki azalmalar ya da 

hareket yeteneğinde bozulmalar, anestezi gibi etkenlerle hastalar oluşan basıncı ya 

hissedemezler ya da hareket edip pozisyonlarını düzeltemezler (7,13). Bu durum, basınca 

maruz kalan bölgede yer alan damarlarda bası sebebiyle oksijen ve besin öğelerinin 

ulaşmamasının yanında, venöz dönüşün olmaması ile metabolik artıkların bölgede birikmesi, 

lokal vazodilatasyon, ödem ve iskemi ile sonuçlanır. Ortamda nem ve friksiyon olması, 

subkütan dokunun az olmasına (özellikle yaşlılarda) beslenme yetersizliği de eşlik ediyorsa 

basınç yaraları kaçınılmazdır (2,10,14,). Bu sebeple vücudun hassas bölgelerindeki basınç 

süresi ve şiddetini azaltmak için pozisyon değişikliği sağlık profesyonellerinin en sık 

uyguladığı girişim olup, kanıt değeri olarak da güçlü kanıt olarak sunulmuştur (9,15,16).  

En fazla basınç yarası gelişen hasta grubunun yoğun bakımdaki immobil hastalar 

olması, basınç yaralarını önlemede pozisyon değiştirmenin önemini ortaya koymaktadır 

(7,13). Hastaların gece boyunca hareket sayısının 25 ten az olması basınç yaraları açısından 

risk taşımakta olup, bilinçli ve hareket yeteneği olan hastaların mobilizasyona teşvik edilmesi 
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gerekmektedir. Ancak hastanın gerçekleştiremeyeceği durumlarda pozisyon değişimi ile bu 

etkiyi hemşire sağlamalıdır. Literatürde pozisyon değiştirme sıklığının hangi aralıkta olması 

ve hangi pozisyonların daha etkin olduğu ile ilgili kanıtlar yeterli olmasa da 2 saatte bir 

değişikliğin yapılması en çok kullanılan yaklaşımdır (13,16). Hasta 2 saat aralıklarla sırtüstü, 

sol-sağ yan ve kontrendike değilse yüzüstü çevrilmelidir. Hastanın deri toleransı arttıkça, 

pozisyon verme arasındaki zaman aralığı 30 dakika sürelerle arttırılabilir. Kemik çıkıntılar 

(dizler, topuklar, malleoller gibi) ile direk teması önleyen yastıklar, köpük destekler gibi 

pozisyonlama gereçleri kullanılmalıdır (17,18). Bu konu ile ilgili kanıtlar Tablo 3 de 

özetlenmiştir.  

Basınç yaralarının yaklaşık %27.9’ unun kullanılan cihazlarla ilişkili olduğu belirtilen 

bir çalışmada, en sık oksijen ve endotrakeal tüplerin sorumlu olduğu, kulak ve ağız bölgesinin 

etkilendiği saptanmıştır (19). Başka bir çalışmada, yoğun bakım hastalarında cihazlarla ilişkili 

basınç ülseri oranı %19.8 olarak belirlenmiş ve endoterakeal tüpler, sedasyon ve koma risk 

faktörleri olarak açıklanmıştır (20). Kullanılan cihazlarla ilgili olası basınç yaralarını 

önlemede hemşirelerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri almaları önemlidir (9,21). 

Tablo 3. Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli’ nin pozisyon değişimi ile ilgili önerileri 

Öneriler Kanıt Gücü 

- Pozisyon değiştirme sıklığı, hasta ile ilgili değişkenlere ve  

kullanılan destek yüzeye göre değişir. 

- Pozisyon değiştirme sıklığı, hastanın doku toleransı, fiziksel aktivite ve mobilite düzeyi, 

genel tıbbi durumu, tedavinin amaçları ve deri durumunun değerlendirilmesi ile 

belirlenir.  

- Hastaya basıncı ortadan kaldıracak ya da yeniden dağıtacak şekilde pozisyon verin. 

- Hastanın deri durumu ve genel konforunu değerlendirin. Hasta pozisyon değişikliği 

uygulamasında beklenen yanıtı vermiyorsa, pozisyon değiştirme sıklığı ve yöntemini 

tekrar gözden geçirin.  

- Basıncı yeniden dağıtan bir destek yüzey üzerinde yatmayan bir hastanın pozisyonu, 

viskoelastik köpük şilte üzerinde yatan bir hastanın pozisyonuna göre daha fazla sıklıkta 

değiştirilmelidir. Pozisyon değiştirme sıklığı, destek yüzeyin basıncı yeniden dağıtma 

özelliğine göre belirlenmelidir. 

- Pozisyon değişikliğinin hastanın konforu ve işlevselliğinde payı vardır. 

- Derinin sürtünme ve yırtılma kuvvetlerine maruz kalmasından kaçının. 

- Deride sürtünme ve yırtılma kuvvetlerinin etkisini önlemek için transfer destek araçları 

kullanın. Pozisyon verirken hastayı kaldırın – sürüklemeyin. 

- Hastaya, drenaj sistemleri, tüpler ya da kateterler gibi tıbbi cihaz ve araçların basınç 

oluşturacağı şekilde pozisyon vermeyin. 

- Hastaya, basmakla solmayan kızarıklık bulunan kemik çıkıntılar üzerinde bulunacak 

şekilde pozisyon vermeyin. 

- Hastaya 30 derece yan yatış pozisyonu verin. (Pozisyon değiştirirken ardışık olarak sağ 

yan, sırt üstü, sol yan şeklinde pozisyon verilebilir). Eğer hasta tolere edebiliyorsa ve 
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tıbbi durumu uygunsa yüzükoyun (prone) pozisyona getirilmelidir. Hastada, 90-derece 

yan çevirme ya da yarı oturma pozisyonu gibi basıncı artıran pozisyonlardan kaçının.  

- Eğer hastanın yatakta oturması gerekiyorsa, sakrum ve koksikste basınç ve yırtılma 

kuvvetlerini artıran yatak başını yükseltme veya dayanarak oturma pozisyonlarından 

kaçının. 

- Hastayı tüm etkinliğini kendisi sağlayabilecek gibi oturtun.  Bu karmaşık bir işlem 

olabilir. Örneğin arkaya doğru yatırılabilen bir koltukta topuktaki yükü alabilecek bir 

topuk desteğinin kullanılması, basıncın yeniden dağılması bakımından uygun olabilir, 

fakat bu hastanın koltuğa oturtulması ve koltuktan kaldırılması işlemlerini zorlaştırabilir.  

- Hastanın kabul edebileceği, deri ve yumuşak dokuların maruz kalacağı basınç ve 

yırtılma kuvvetlerinin etkisini en aza indirebilecek bir pozisyon seçin. 

- Hastanın ayaklarının yere yetişmemesi durumunda topuklarını, bir tabure ya da ayak 

desteğinin üzerine yerleştirin. Ayaklar yere basmadığında vücut sandalye üzerinden öne 

doğru kayar. Ayak yüksekliği, uyluğun pozisyonu horizontal pozisyondan hafifçe öne 

doğru, pelvisi fleksiyona getirecek şekilde ayarlanmalıdır. 

- Hastanın basıncı azaltıcı önlemler almadan sandalyede oturduğu süre 

sınırlandırılmalıdır. Hasta sandalyede oturduğunda, vücut ağırlığı, kalça kemiğinin 

iskiyal çıkıntıları üzerinde en yüksek basınca neden olur. Bu durumda vücut ağırlığının 

yükünü taşıması gereken alan nispeten küçük bir bölge olduğu için basıncın şiddeti de 

yüksek olacaktır. Bu nedenle basıncı azaltan önlem alınmadığı zaman çok kolay ve hızlı 

bir biçimde basınç ülseri gelişebilecektir.  

- Hastaya verilen pozisyonu ve sıklığını tanımlayarak, pozisyon değişikliği planını kayıt 

edin. Kayıtlar pozisyon değişiklik planının sonuçlarını ve değerlendirilmesini de 

içermelidir. 

- Basınç ülseri gelişme riski olan hastanın bakımına katılan herkese basınç ülserlerini 

önlemede pozisyon değiştirmenin önemi ile ilgili eğitim verilmelidir. 

- Doğru pozisyon değiştirme yöntemleri ve pozisyon vermede destek araçların kullanımı 

hakkında eğitim, basınç ülseri gelişme riski bulunan hastanın bakımına katılan herkese 

verilmelidir. Mümkün olduğunda ve uygunsa hastanın kendisi ve diğer önemli kişiler de 

bu eğitime dahil edilmelidir. 
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Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide NPUAP-EPUAP-PPPIA-2014 
   

Basınç yaralarını önlemede destek yüzeylerinin etkinliği 

Destek yüzeyler “doku yüklerinin yönetimi ve/veya diğer tedavi edici fonksiyonlar 

için tasarlanmış, basıncı yeniden dağıtmak gibi özel bir amaç için geliştirilmiş cihaz” olarak 

tanımlanmakta olup, yüksek riskli hastalarda kullanımı önerilmektedir (9,22,23). Destek 

yüzeyleri; şilteler, minderler, yastıklar, koyun postu ve yataklardır.  Destek yüzeylerin amacı, 

kemik çıkıntılarda oluşan basıncın kapiller kapanma basıncının (32 mmHg) altına çekmek, 

basıncın geniş bir alan üzerine dağılmasını sağlamak ya da belirli sürelerle hastanın basınç 

noktalarını değiştirerek basınca maruz kalma süresini değiştirmektir (18). Bu şekilde, kapiller 

tıkanıklık, yetersiz lenf drenajı ve interstisyel sıvı birikiminin önlenmesi basınç yarası 

oluşumunu önlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca,  ısı ve nem dağılımını düzenleyerek de 
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doku bütünlüğünü korur. Basınç yarası riski olan hastalarda yara oluşmadan önce, erken 

dönemde kullanılması basınç yarası prevalansını büyük oranda azaltmaktadır (7,17,24,25). 

Düşük teknoloji, düşük basınçlı destek yüzeyleri; standart köpük şilteler, alternatif 

köpük şilteler, jel, elvaf, hava, su, boncuk dolgulu şilteler ve koyun derisidir. İleri teknoloji 

destek yüzeyleri; değişken basınçlı şilteler, hava ile akışkanlaştırılmış yataklardır. Diğer 

destek yüzeyleri; tekerlekli sandalye yastıkları, minderler ve ekstremite koruyucu pedler ve 

yastıklardır (26). 

Destek yüzeyler, dinamik veya statik olabilir. Dinamik sistemlerde basınç noktalarını 

değiştiren güç kaynağı varken, statik sistemlerde basınç geniş yüzeye yayılmıştır ve enerji 

kaynağı yoktur. Bunlar, (I) yatak üzerine konan materyaller, (II)terapötik yataklar ve 

(III)basınç giderici özel yatak sistemleri olarak dizayn edilmişlerdir (23,27).  Destek yüzeyler 

ayrıca basınç rahatlatıcı ve basınç azaltıcı olarak ta incelenir. Basınç rahatlatıcı materyaller 

yüzeydeki basıncı devamlı olarak kapiller kapanma basıncının altında tutar. Basınç azaltıcı 

materyaller ise basıncı standart hastane yatağına göre daha düşük tutar ancak devamlı olarak 

kapiller kapanma basıncının altında tutmaz (25,27).  

Çoğu terapötik yataklar ve yatak üzerine konan materyaller basınç azaltıcıdır. Hastada 

yeni bir basınç yarası gelişimi açısından risk var ise basınç azaltıcı yüzey kullanılmalıdır. 

Hasta lezyon olan bölgeye yük vermeden pozisyon değişikliği yapabiliyorsa statik bir destek 

yüzey yeterli olabilir. Eğer hasta lezyon olan bölgeye yük vermeden pozisyon 

değiştiremiyorsa, statik destek yüzeyini tamamen komprese ediyorsa veya bası yarası iyileşme 

belirtisi göstermiyorsa dinamik bir yüzey kullanılmalıdır. Eğer hastada evre 3 ve 4 basınç 

yaraları varsa ve yara iyileşmiyorsa basınç giderici yüzey kullanılmalıdır (9). 

Elektrikli aktif hava yüzeylerinin basınç yarası insidansını azalttığı, ancak standart 

hastane yüzeylerinden daha az konforlu olduğu belirtilmiştir (28). Başka bir çalışmada üç 

farklı destek yüzeyin etkinliği karşılaştırılmış, destek yüzeyinin tipinin yüklenme sırasında 

cilt yapısını ve fonksiyonunu etkilediği belirtilmiştir. Jel ve havalı şiltenin, köpük şilteye göre 

daha koruyucu olduğu, jel ve hava arasındaki farkın küçük olduğu saptanmıştır (29). 

Avusturalya’ da yapılan bir çalışmada, medikal koyun postunun sakral bölge basınç yaralarını 

önlemede etkinliği bildirilmiştir (30). Ayrıca basınç yaraları için özelliği olan birimlerden 

birisi de ameliyathaneler olup,  ameliyatta standart bir ameliyat masasının hastanın basıncını 

çok az hafifletme gücüne sahip olduğu ve ameliyat masasında ağırlık dağılımı 

yapılmadığından, topuk, dirsek, sakral bölge gibi basınç bölgelerini, farklı süre ve 

yoğunluktaki basınçlara karşı koruyamadığı belirtilmiştir (7).  
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Konforu sağlamak ve basıncı yeniden dağıtmak amacıyla yararlanılan destek yüzeyin 

gerektiğinde (yıpranma, çökme, gibi durumlarda) değiştirilmesi gerekebilir. Hastanın 

durumuna yaranın durumuna, ortama vb. koşullara göre hangi tür destek yüzey 

kullanılacağına karar verilebilir (9,23). 

Tablo 4. Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli’ nin destek yüzeyler ile ilgili önerileri 

Öneriler 

- Basınç ülseri gelişme riski belirlenen tüm bireylerde, standart sünger hastane şiltesi yerine, 

daha yüksek özelliklere sahip olan köpük şilteler kullanın.  

- Destek yüzey seçimi sadece basınç ülseri gelişme riski düzeyine ya da mevcut basınç 

ülserinin evresine göre yapılmamalıdır Uygun destek yüzey seçiminde, hastanın yatak 

içindeki mobilite düzeyi, konforu, ısı kontrolü, bakım verilen ortam ve bakım koşulları 

gibi faktörler dikkate alınmalıdır.  

- Tüm destek yüzeyler bütün sağlık kuruluşları ya da sağlık bakım ortamlarına uygun 

değildir. Sağlık bakım ortamına uygun bir destek yüzey seçilmelidir. Evde destek yüzeyi 

kullanımında; yatağın ağırlığı, evin yapısı, kapıların genişliği, kesintisiz güç kaynağının 

bulunup bulunmaması ve motorlardan gelen sıcak havanın ventilasyon olanağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

- Hasta ile her karşılaşmada destek yüzeyin uygunluğu ve işlevselliği değerlendirilir. 

- Destek yüzeyi kullanmaya başlamadan önce, destek yüzeyi üreticinin önerdiği test 

yöntemine (ya da diğer endüstriyel test yöntemleri) göre fonksiyonel kullanım ömrüne 

uygun bir biçimde kullanıldığı kontrol edilmelidir. 

- Basınç ülserlerinin önlenmesinde, daha yüksek özelliklere sahip olan köpük şiltelerin, 

standart sünger hastane şiltelerine göre daha etkili olduğu düşünülmektedir.  

- Bir yüksek özellikli köpük şiltenin, alternatifi olan başka bir yüksek özellikli köpük şilteye 

göre üstünlüğünü gösteren kanıt bulunmamaktadır.  

- Basınç ülseri gelişme riski yüksek olan hastalarda, sık pozisyon değişikliğinin mümkün 

olmadığı durumlarda aktif bir destek yüzeyi (örtü ya da şilte şeklinde) kullanın. Elle 

pozisyon değişikliğinin yapılamadığı yüksek riskli hastalarda, yük dağıtma özelliklerini 

değiştirebilen aktif destek yüzeylere ihtiyaç vardır.  

- Alterne basınçlı aktif destek yüzeyi olan yataklar ile replasman şilteleri basınç ülseri 

insidansı açısından bir fark bulunmamaktadır.  

- Küçük-hava bölmeli alterne basınçlı havalı şilte ya da yaygı kullanmayın. 

- Küçük-hava bölmeli (çap>10) alterne basınçlı havalı şiltelerde, sönen hava bölmelerinin 

basıncı rahatlatacak ve azaltacak hava ile yeniden dolamamaktadır. Bu sorunu çözmek 

üzere halen geliştirme aşamasında bulunan havalı şilte modellerinde internal sensörler 

kullanılmaktadır. 

- Basınç ülseri gelişme riski bulunan tüm bireylerde, mümkün olduğunca çevirerek pozisyon 

vermeye devam edin. 

- Topukların yatak yüzeyine değmesini önleyin.  

- Topuklar koruyucu araçlar kullanılarak elevasyona alınmalıdır. Böylece bacağın ağırlığını 

aşil tendonunu yüklenmeden baldır boyunca dağıtılır. Ayrıca dizler hafifçe fleksiyonda 

olmalıdır. Dizlerin hiperekstansiyonda tutulması, popliteal venin tıkanmasına neden 
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olabilir ve bu durum hastada derin ven trombozu gelişmesinde hazırlayıcı bir faktördür.  

- Baldırların altında bir yastık koyarak topukların kaldırılmasını sağlayın (topuklar yatak 

üzerinde elevasyonda “yüzer” gibi durmalı). Baldırların altına yastık konulması, topukların 

şilte üzerinde elevasyona alınmasını sağlar. 

- Topuk derisini düzenli olarak gözleyin.  

- Mobilitesi azalmış ve bu nedenle basınç ülseri gelişme riski bulunan ve sandalyede oturan 

hastalarda, basıncı yeniden dağıtan bir oturma minderi kullanın. Farklı çalışmalar basıncı 

yeniden dağıtan oturma minderlerinin basınç ülseri gelişmesini önlediğini göstermektedir. 

- Basıncı azaltıcı herhangi bir önlem alınmaması durumunda, hastanın sandalyede oturma 

süresini sınırlayın. 

- Spinal travma geçiren hastalara özel bir önem verin.  

- Sentetik koyun postu, halka şeklindeki havalı araçlar (simit vb.) ve suyla doldurulmuş 

eldiven kullanımından kaçının.  

- Doğal koyun postu basınç ülserlerinin önlenmesine yardımcı olabilir.  

- Bazı çalışmalar, şilte üzerine yerleştirilen doğal koyun postunun basınç ülserlerinin 

önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. 

Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide NPUAP-EPUAP-PPPIA-2014 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki pozisyon değişiminin yapılması hemşirelerin 

kolaylıkla uygulayabileceği çok önemli bir basınç yarası önleme girişimidir. Destek yüzey 

kullanımı da basınç yarası oluşumunu azaltmaktadır. Ancak pozisyon değişikliği yapılmadan 

sadece destek yüzeyler kullanıldığında basınç yarasını önlenemeyebilir. Mümkün olduğunca 

hastanın mobilizasyonunun sağlanması, mümkün olamayan hastalarda pozisyon değişiminin 

uygulanması önemlidir. Gerekli durumlarda destek yüzeyler basınç yaralarını önleme ve 

tedavi programının bir parçası olarak kullanılmalıdır. 
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ÖZET 

Su kefiri, sakkaroz, glukoz veya çeşitli meyvelere ait şekerlerin fermantasyonu sonucu elde 

edilen bir probiyotik özelliği olan içecektir. Su kefiri danesinin mikrobiyotası laktobasiller, 

asetik asit bakterileri ve maya gruplarından oluşmaktadır. Bazı su kefiri danelerinde ise 

Bifidobacterium cinslerine de rastlanmıştır. Mikroorganizmalar, temel olarak glukozun α-l, 6-

bağları ile bağlanmış ve α-l, 3-dallanmış suda çözünemeyen bir dekstrandan oluşan saydam, 

kırılmış buz şeklinde daneler içine yerleşmiştir.  

 

Su kefiri üretmek için gerekli olan su-şeker karışımı iki farklı şekilde hazırlanabilir; 

birincisinde düşük oranda şeker içeren suya çeşitli tahıllar, kayısı, incir, elma, ahududu, 

karadut, yaban mersini gibi kurutulmuş veya taze meyveler ilave edilmesiyle hazırlanan su-

meyve karışımı, diğerinde ise farklı kaynaklardan elde edilen tatlandırıcıları içeren su-şeker 

karışımıdır. Bu karışımlar iki veya üç gün oda sıcaklığında fermente edilerek, 

fermantasyondan sonra, süt kefirinde olduğu gibi daneler plastik bir süzgeçten geçirilerek 

alınır ve bir diğer fermantasyon işlemi için kullanılmak üzere muhafaza edilir. Elde edilen 

süzüntü, su kefiri içeceği olarak değerlendirilir. Fermentasyon süresine bağlı olarak, gazlı ve 

bulutlu, karbonatlı, düşük asitli, biraz tatlı ve hafif alkollü bir içecek olarak elde edilen su 

kefirinin, süt kefiri gibi birçok hastalığın önlenmesinde önemli olduğu yapılan çalışmalarda 

ifade edilmektedir.  

 

Su kefirinin antibakteriyel özelliği üzerine yapılan çalışmalarda Streptococcus pyogenes, S. 

salivarius, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli, Listeria monocytogenes ve Candida albicans gibi birçok patojene karşı 

etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca suyun içerisine çok az bal ilavesi ile yapılan su kefirinin 

antioksidan kapasitesi, ekzopolisakkarit içeriği ve DNA koruma etkilerinden dolayı oksidatif 

strese karşı vücudu koruduğu belirtilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Su kefiri,  fermente içecek, sağlık, probiyotik 

 

ABSTRACT 

 

Water kefir is a beverage which has probiotic properties obtained by fermentation of sucrose, 

glucose or sugars of various fruits. The microbiota of water kefir grain consists of mixture of 

lactobacilli, acetic acid bacteria and yeast groups. Bifidobacterium species were also found in 

some water kefir grains. Microorganisms are embedded mainly in transparent, crushed ice-
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shaped grains, consisting of a-1, 3-branched water-insoluble dextran, bonded with α-1,6-

bonds of glucose. 

 

The water-sugar mixture for water kefir production could be prepared in two different ways; 

the first is a water-sugar mixture consisting of water and fruit mixture prepared by adding 

dried or fresh fruits such as various grains, apricots, figs, apples, raspberries, black mulberry, 

blueberries to the water containing low sugar and the second is a water-sugar mixture 

including sweeteners obtained from different sources. These mixtures are fermented at room 

temperature for two or three days, after fermentation, as in the milk kefir, the grains are 

removed by passing through a plastic sieve and stored for use for another fermentation 

process. The filtrate is considered as a water kefir beverage. Depending on to the fermentation 

period, it is stated that like milk kefir, water kefir obtained as gaseous and cloudy, carbonated, 

low acid, slightly sweet and light alcoholic beverage is important in preventing many 

diseases. 

In the studies on the antibacterial properties of water kefir, it has been seen that water kefir is 

effective against many pathogens such as Streptococcus pyogenes, S. salivarius, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Typhimurium, Escherichia 

coli, Listeria monocytogenes and Candida albicans. In addition, it is stated that the water 

kefir made with the addition of very little honey protects the body against oxidative stress due 

to its antioxidant capacity, exopolysaccharide content and DNA protection effects. 

 

Key words; Water kefir, fermented beverage, health, probiotic 

 

1. GİRİŞ 

 

Su kefiri danesi çeşitli başlatıcı kültürler kullanılarak üretilen düşük alkol içeriğine sahip asitli 

bir içecektir. Kefir danesi düzensiz şekil ve boyutlarda olup, jel benzeri kristal görünümde 

beyaz ile gri arasında bir renge sahiptir. Bu danelerin temel yapısını bir polisakkarit matriksi 

oluşturmaktadır (Neve ve Heller, 2002; Fels ve ark., 2018). Laktik asit bakterileri, asetik asit 

bakterileri ve mayaların yer aldığı kefir danesi içeren şeker çözeltisinin fermantasyonuyla elde 

edilen viskoz,  köpüklü ve ferahlatıcı bir his veren su kefirinin (Alsayadi ve ark. 2013) orjini 

tam olarak bilinmemekle birlikte, ilk olarak Meksikada yetiştirilen dikenli armut kaktüs 

türünden (Ountia cactus) ortaya çıktığı belirtilmektedir. Ayrıca Tibet, Kafkas dağları ve 

kuzey Ukrayna bölgesinden ortaya çıktığı da ifade edilmektedir (Anonymous, 2019a). Su 

kefiri Meksika kökenli, Tibicos veya Tibi olarak bilinen bir içecektir. Bununla birlikte, 

Almanya’da ‘Piltz’; İtalya’da ‘Kefir di Frutta’, Fransa’da ‘Graines Vivantes’Japonya’da 

Japon su kristalleri olarak bilinir (Anonymous, 2019b). Su kefiri, şekerin fermente olmasıyla 

kendine özgü renkte bir içecektir ve karbondioksit, asetik asit, laktik asit ve meyve çeşidine 

bağlı olarak farklı aroma ürünleri içermektedir. İçeceğin rengi ise üretimde kullanılan 

meyveye bağlı olarak farklılık göstermektedir (Fels ve ark., 2018). 
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Şekil 1. Ountia cactus 

 

Su kefiri de süt kefirinde olduğu gibi ekzopolisakkarit içerir. Bu ekzopolisakaritler 

dekstrasükrazlar veya fruktansükrazlar tarafından katalize edilirler. Bu enzimler, sükrozun 

glukoz-fruktoz bağını koparır, monosakaritlerden birini serbest hale getirir ve diğer 

monosakariti büyüyen polisakarit zinciri gibi bir diğer alıcı moleküle bağlar (Fels ve ark., 

2018). Bakteriler, hücre dışı glukoziltransferazların etkisiyle sükrozdan glukanlar üretebilirler. 

Bu enzimler, bazı LAB cinslerinde bulunurlar (Waldherr ve ark., 2010.  Lactobacillus casei, 

Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus nagelii, Lactobacillus hordei ve Lactobacillus 

hilgardii dekstran üreten en önemli LAB’dir (Davidović ve ark., 2015). En sık görülen α-

glukanlar, temel yapı taşı α-1,6 bağlı glikoz birimlerinden oluşan dekstranlardır. Dekstran, 

O2, O3 ve O4 pozisyonlarında değişen uzantılara dallanmış yapı şeklinde olabilir. Az 

miktardaki diğer α-glukanlar ise mutan (1,3 ve 1,6-bağlanmalar), alternan (alternatif 1,3- ve 

1,6-bağlanmalar) ve reuteran (1,4 ve 1,6-bağlanmalar) şeklindedir.  Fruktanlar ise genellikle 

levantip fruktanlar (β-2,6-bağlanmalar) ve inulin tipi fruktanlar (β-2,1-bağlanmalar) olarak 

ayrılır (Torino ve diğerleri, 2015; Zannini ve diğerleri, 2016). Su kefir tanelerinden izole 

edilen farklı laktik asit bakterilerinin, kısmen dallanmış α-1,6-bağlı dekstran üretebildikleri 

gösterilmiştir (Pidoux, Brillouet ve Quemener, 1988; Pidoux, Marshall, Zanoni ve Brooker, 

1990; Waldherr, Doll, Meissner ve Vogel, 2010).  

 

2. SU KEFİRİ ÜRETİMİ 

 

Ülkemizde kefir olarak bilinen içecek süt kefiridir. Ancak birçok ülkede, çok az oranda 

sakkaroz veya meyve ilavesi yapılan pastörize su içerisinde, şeker fermantasyonu sonucu elde 

edilen su kefiri içeceği de gün geçtikçe popüler olmaya başlamıştır. Ev yapımı su kefiri 

üretiminde suda bulunan karbonhidrat çözeltisine kefir danesi ilave edilerek oda sıcaklığında, 

24-48 saat hatta 72 saat süreyle fermantasyona tabi tutularak elde edilir (Şekil 2). Sadece 

sakkaroz ilavesi ile yapılabildiği gibi, isteğe bağlı olarak kurutulmuş veya taze meyve 

parçacıkları ilave edilerek meyve şekerinden de yararlanılır ve ürüne farklı bir aroma 

kazandırılmış olunur. Su kefirinin mikroflorası ve üretim şekline yönelik yapılan çalışmalar 
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yeterli düzeyde değildir. Yapılan çalışmalar genellikle Brezilya şeker kefiri, kahverengi şeker 

kefiri, Fransa’da şeker kefiri daneleri, tibico (şeker kefiri) ve Almanya’da su kefiri üzerine 

olduğu görülmektedir (Alsayadi ve ark., 2013). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Su kefiri Üretim Aşamaları 

 

Su kefiri ve süt kefiri hammadde ve kefir danesinin özelliğine bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Ancak her iki içecek de probiyotik özellik taşımakta ve sağlık açısından 

önemli özellikleri bulunmaktadır. Su kefiri ve süt kefirinin özellikleri Tablo 1’de özet olarak 

sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Isıl işlem 

(Mikrobiyolojik kalitesi uygun ve  klor içermeyen suya 80-

90°C’de 15-20 dk) 

Şeker pancarı şekeri ilavesi (%5-10) 

 

İsteğe bağlı olarak bir iki adet incir, kayısı gibi meyve 

ilavesi 

Su kefiri danesi ilavesi 

(%5-10) 

 

Fermantasyon 

(48-72 saat, oda sıcaklığı) 

Direk tüketim veya +4°C’de depolama 

 

Su kefirinin süzülmesi ve Danenin alınması 
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Tablo 1. Su Kefiri ve Süt Kefiri Arasındaki Farklılıklar 

Özellik Su kefiri Süt kefiri 

Hammadde Süt içermez, az miktarda şekerli su ve meyve 

şekeri ister.  

Sütten üretilir. 

Dane Yapısı Dane buz kristali şeklindedir. Dane beyazımsı ve karnabahar 

görünümündedir. 

Kefir Mikrobiyotası Mikrobiyotasında çoğunlukla laktik asit 

bakterisi ve maya bulunur. Asetobakterler ve 

bifidobakterler de izole edilmiştir. 

Mikrobiyotasında laktik asit bakterileri, 

mayalar, asetik asit bakterileri, 

streptekoklar ve bifidobakterler yer alır. 

Fermantasyon şekli Şeker fermantasyonu hakimdir Laktoz (süt şekeri), sitrat ve alkol 

fermantasyonu hakimdir. 

Fermantasyon süresi Fermantasyon süresi 48-72 saattir. Fermantasyon süresi 24-48 saattir. 

 

 

3. SU KEFİRİNİN MİKROBİYOTASI 

 

Su kefirinin mikrobiyotasında simbiyotik bir sistemde olarak farklı LAB, asetik asit 

bakterileri ve mayaları içerdiği bilinmektedir (Tablo 1). Yapılan bir çalışmada Lactobacillus 

nagelii, Lactobacillus hordei, Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

brevis, Leuconostoc mesenteroides ve Leuconostoc citreum gibi bazı LAB’nin yanısıra 

Acetobacter fabarum ve Acetobacter orientalis olmak üzere 2 adet asetobakter türünün su 

kefiri florasının önemli bir bölümünü oluşturduğu ifade edilmiştir. Ayrıca kefir 

mikrobiyotasında Gluconobacter ve Bifidobacterium türlerinin de bulunduğu ifade edilmiştir 

(Moinas ve ark., 1980; Gulitz ve ark., 2013). Araştırmacının bir başka çalışmasında ise su 

kefirinin 108 kob/g LAB, 106-108 kob/g asetik asit bakterisi ve 106-107 kob/g maya 

içerdiği tespit edilmiştir (Gulitz ve ark., 2011). Son yıllarda su kefirinde Bifidobacterium 

türlerinden Bifidobacterium psychraerophilum izole edilmiştir (Laureys ve De Vuyst, 2014a).  

Su kefirinde baskın maya türleri Zygotorulaspora florentina, Saccharomyces cerevisiae, 

Dekkera bruxellensis’dir (Gulitz ve ark., 2011; Marsh ve ark., 2013). Su kefiri ve Tibi 

danelerinin mikrobiyotasında Saccharomyces cerevisiae, Sacch. florentinus, Sacch. 

pretoriensis, Hanseniaspora valbyensis, Hans. vinea, Candida lambica ve Cand. valida gibi 

mayalar belirlenmiştir (Gali ve ark., 1995). Su kefiri içeceğinde ise izole edilen mayalar 

Sacch. cerevisiae, Kloeckera sp. ve Hansenula yalbensis olarak tanımlanmıştır (Franzetti ve 

ark., 1998). 
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Tablo 1. Su kefiri mikrobiyotası 

Su kefiri mikrobiyotası Mikroorganizmalar 

Asetik Asit Bakterileri Acetobacter fabarum  

Acetobacter orientalis  

Gluconobacter frateuri  

Bifidobakterler Bifidobacterium psychraerophilum  

Laktik Asit Bakterileri Lactobacillus brevis  

Lactobacillus buchneri  

Lactobacillus casei subsp. casei  

Lactobacillus casei subsp. pseudoplantarum  

Lactobacillus casei subsp. rhamnosus  

Lactobacillus collinoides  

Lactobacillus fructiovorans  

Lactobacillus hilgardii 

Lactobacillus harbinensis  

Lactobacillus hordei  

Lactobacillus nagelii  

Lactobacillus plantarum  

Lactococcus lactis subsp. cremoris   

Leuconostoc citreum  

Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum 

Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides 

Mayalar Candida lambica  

Candida valida  

Dekkera bruxellensis  

Hanseniaspora valbynesis  

Hanseniaspora vinae 

Hanseniaspora yalbensis  

Kloeckera apiculate  

Saccharomyces bayanus  
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Saccharomyces cerevisae  

Saccharomyces florentinus  

Saccharomyces pretoriensis  

Zygosaccharomyces florentinus  

Zygotorulaspora florentina 

 

 

Su kefirinin mikroflorasına ait analizlerinin yapıldığı bir çalışmada en önemli mikrobiyal 

türlerin Lactobacillus casei, Lactobacillus harbinensis, Lactobacillus hilgardii, 

Bifidobacterium psychraerophilum, Saccharomyces cerevisiae ve Dekkera bruxellensis 

olduğunu ifade edilmiştir. Araştırmacılar bu çeşitliliğin, hem su kefir içeceğinde hem de su 

kefir danelerinde benzer olduğunu belirtmişlerdir. İzole edilen Lactobacillus casei ve 

Bifidobacterium spp.’nin probiyotik aktivitelere sahip olduğu tespit edilmiştir (Laureys ve De 

Vuyst, 2014a). Fermente su kefiri, organik asitler, etanol, karbon dioksit ve etil dekanoat ve 

etil heksanoat gibi diğer lezzet bileşiklerinin bir karışımından türetilmiş ayrı bir aroma 

profiline sahiptir (Corona ve ark., 2016; Randazzo ve ark., 2016). Su kefirinin 24 saat 

fermantasyonundan sonra, şeker fermantasyonunun ana metabolitleri olan etanol, laktik asit, 

gliserol, asetik asit ve mannitol  oluştuğu belirlenmiştir. En baskın uçucu aroma bileşikleri ise 

etil asetat, izoamil asetat, etil heksanoat, etil oktanoat ve etil dekanoat olarak saptanmıştır. Bu 

aroma bileşenleri, su kefiri içeceğinin aroması üzerinde olumlu bir etkisi olan meyvemsi 

esterlerdir (Laureys ve De Vuyst, 2014b). 

 

4. SU KEFİRİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Kefir, tüberküloz, kanser ve gastrointestinal bozuklukların tedavisinde kullanılmakta ve 

Kafkasların dağlık bölgesinde uzun yaşayan kişilerin temel gıdası olarak görülmektedir 

(Randazzo ve ark. 2016). Su kefiri, birçok ülkede en az süt kefiri kadar popüler ve insan 

sağlığını destekleyici bir içecek olarak tüketilmektedir. Sağlık açısından oldukça önemli olup, 

anti-mikrobiyal, anti-inflamatuar ve yara iyileştirici aktiviteleri bulunmaktadır (Hsieh ve ark., 

2012). Kefir danelerinde bulunan birçok bakteri ve mayanın probiyotik etki gösterdiği, ishal 

ve kolon kanseri gibi hastalıkların oluşma riskini azalttığı belirtilmektedir (Otles ve Cagindi, 

2003; Parvez, vd., 2006). Süt kefiri kandaki glukoz seviyesini düzenlediği için diyabet 

hastaları için oldukça önemli bir gıdadır ve içerdiği kefiran biyomolekülü ile ratlarda 

hipoglisemik etkiye sahiptir. Su kefiri ile yapılan çalışmalarda da benzer şekilde anti-
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diyabetik ve anti-hiperlipidemik özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Beş hafta boyunca su 

kefiri tüketimi, sadece kan glukozu üzerinde değil, aynı zamanda streptozotosin ile 

indüklenen diyabetik sıçanların vücut ağırlığı ve lipit profilleri üzerinde de yararlı bir etki 

gösterdiği ifade edilmiştir. Su kefirinin kısa süre tüketilirken bile hipoglisemik ve 

hipolipidemik etkilere sahip ucuz bir takviye olduğu ve bu nedenle su kefiri, kan şekeri 

seviyelerini kontrol etmesi gereken diyabet hastaları ile kardiyovasküler riskleri azaltmak için 

potansiyel sağlık takviyesi olabileceği ifade edilmektedir (Alsayadi ve ark., 2014). 

Malezya'da yapılan bir çalışmada, su kefirinin 4T1 meme kanseri hücreleri üzerine 

antimetastatik ve antianjiyogenetik etkileri incelenmiştir. BALB/c farelerine, 4T1 kanser 

hücreleri enjekte edilerek, 28 gün boyunca oral yolla su kefiri verilmiştir. Su kefiri, sırasıyla 

48 ve 72 saat boyunca IC50'de (yarı maksimal inhibitör konsantrasyon) 12.5 ve 8.33 mg / 

mL'de 4T1 hücrelerine karşı sitotoksik etki göstermiştir. Su kefiri içirilen grupta tümör 

büyüklüğü ve ağırlığında (0.9132 g) azalma meydana gelirken, yardımcı T hücrelerinde 5 kat, 

sitotoksik T hücrelerinde 7 kat olmak üzere önemli bir artış gözlenmiştir. Su kefiri ile tedavi 

edilen grupta proinflamatuar ve proanjiyogenik belirtiler anlamlı derecede azalmıştır. Su 

kefiri verilen ratlarda, esas olarak kanser hücresi apoptozisi, T yardımcı hücreleri ve 

sitotoksik T hücreleri ve anti-enflamatuar, antimetastatik ve antianjiyogenez etkilerini 

uyararak, tümör hücresi çoğalmasını in vitro ve in vivo olarak engellediği belirlenmiştir 

(Zamberi ve ark., 2016).  

Su kefirinin sıçanlarda hepatoprotektif etkisinin incelendiği bir başka çalışmada,  yedi gün 

süresince şeker çözeltisi ve farklı dozlarda su kefiri verilmiştir. Daha sonra hepatoselüler 

hasarı uyarmak için öldürücü dozda asetaminofen (640 mg / kg) verilen farelerde, su kefirinin 

etkileri  aspartat aminotranferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) seviyelerine 

dayanarak ölçülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, su kefiri, AST ve ALT 

enzimlerinin seviyelerini normal değerlerin ötesinde önemli ölçüde azaltarak hepatoprotektif 

etkiyi desteklediği belirlenmiştir. Ayrıca, tedavi grupları arasında farklı dozajlarda uygulanan 

örnekler arasında önemli bir fark tespit edilmiştir. En büyük hepatoprotektif etki sağlayan 

fermente su kefir miktarı, AST ve ALT için sırasıyla 3 ml ve 2 ml olarak saptanmıştır. 

Çalışmada su kefiri konsantrasyonu arttıkça, kan örneklerinin AST seviyesinin azaldığını 

göstermektedir (Eunice ve ark., 2015). 

Serbest radikaller lipit peroksidasyonuna sebep olarak gıdaların bozulmasını neden olur ve 

oksidatif stres sonucunda biyomoleküller oksidize olur bunun sonucunda hücre ölümleri ve 

doku bozulmaları arteriyoklaris, kanser ve oksidatif hasar oluşur. Dolayısıyla reaktif oksijen 

türleri birçok hastalığın kaynağı olabilmektedir. Su kefirinin antioksidan kapasitesi üzerine 
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yapılan bir çalışmada, fermantasyon sırasında oluşan maddeler sayesinde antioksidan 

kapasitesinin önemli olduğu, %9.88-63.17 arasında değişen DPPH süpürme yeteneğine sahip 

olduğu bildirilmiştir. Ayrıca konsantrasyon artışına bağlı olarak askorbat oksidasyonunun 

%6.08-25.57 arasında arttığı saptanmıştır. Bu sonuçlar, su kefirinin sağlık geliştirme 

konusunda iyi bir potansiyele sahip doğal antioksidanların umut verici bir kaynak 

olabileceğini göstermektedir (Alsayadi ve ark., 2013). 

           

5. SONUÇ 

 

Su kefiri üretiminde kullanılan başlatıcı kültürlerin probiyotik özellikte, süt kaynaklı olmayan 

bir içecektir. Özellikle laktoz intolerans tüketicilerin probiyotik ihtiyaçlarının giderilmesini 

sağlayacak bu içecek, aynı zamanda vegan tüketiciler için de büyük önem arz etmektedir. 

Literatüre bakıldığında süt kefirinin mikrobiyotası üzerine çalışmaların yoğunlaştığı 

gözlenirken, su kefiri mikrobiyotasına yönelik sınırlı sayıda bilgiye rastlanmaktadır.  Yapılan 

çalışmalarda su kefiri mikrobiyotasının antikanser, kolesterol düşürücü, antidiyabetik ve 

antihiperlipidemik özellik gösterdiği ifade edilmiştir. Sağlık üzerine olumlu etkileri ve allerjen 

içermemesi dikkate alındığında, su kefirinin giderek önem kazanacağı ve yaygın olarak 

tüketileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Gıdalardan, içme suyundan veya takviye gıdaların tüketilmesiyle vücuda alınan bor, sağlık 

açısından önemli etkilere sahiptir. Bor miktarı yüksek topraklarda yetiştirilen bitkilerin 

yenilmesi, yüksek miktarda bor içeren sularda yetişen balıkların tüketilmesi, bor içeren tarım 

ilaçları veya gübrenin kullanılması sonucu üretilen bitkilerin yenilmesi, yeraltında bor 

yataklarından süzülen doğal su kaynaklarının içme suyu olarak tüketilmesiyle gerçekleşen bor 

alımı sonucu vücutta farklı etkilere neden olabilmektedir.  

 

Bitki ve kuruyemişlerde bor miktarı fazlayken, süt ve ürünlerinin bor içeriği düşüktür. Süt ve 

süt ürünlerinde bor miktarı tam yağlı inek sütünde 0.4 mg/kg, %2 yağlı sütte 0.015-0.23 

mg/kg, Beyaz peynirde 0.61 mg/kg, krem peynirinde 0.015 mg/kg, Feta peynirinde 0.61 

mg/kg, Urfa peynirinde 1.12 mg/kg, tereyağında 0.1 mg/kg, Tulum peynirinde 1.84 mg/kg, 

yoğurtta 0.46 mg/kg, süttozunda 1.71 mg/kg’dır.   

 

Anahtar Kelimeler: Bor, iz element, süt ve süt ürünleri, sağlık 

 

ABSTRACT 

Boron, which is taken from food, drinking water or consuming foods, creates significant 

effects on health. Consuming of plants grown in soils with high amount of boron, 

consumption of fish grown in waters containing high amounts of boron, eating the plants 

produced via the use of boron-containing agrochemicals and fertilizers, intake of boron by 

consuming natural water as the drinking water from underground boron deposits can cause 

different effects on the body. 

 

While boron amount is higher in plant and nuts, the boron content of milk and its products is 

low. The amounts of boron in milk and milk products is 0.04 mg/kg in whole cow milk, 

0.015-0.23 mg/kg in cow milk with 2% fat, 0.61 mg/kg in White cheese, 0.015 mg/kg in 

cream cheese, 0.61 mg/kg in Feta cheese, 1.12 mg/kg in Urfa cheese, 0.1 mg/kg in butter, 

1.84 mg/kg in Tulum cheese, 0.46 mg/kg in yoğurt, and 1.71 mg/kg in milk powder. 

 

Key words; Boron, trace element, milk and milk products, health 
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1. GİRİŞ  

Periyodik cetvelin 3A grubunda bulunan ve 5. element olan bor elementinin atom ağırlığı 

10,81 a.k.b.’dir.  Metal ile ametal arası yarı iletken özelliğe sahip olan bor beyaz bir kaya 

şeklinde olup, çok sert ve ısıya dayanıklı, doğada serbest bir element olarak değil, borat olarak 

tuz bileşikleri şeklinde bulunmaktadır (Howe 1998; Alan, 2013). Sodyum borat, sodyum 

tetraborat veya disodyum tetraborat olarak da bilinen Boraks önemli bir bor bileşiğidir ve 

borik asidin bir tuzudur. Boratlar, borun oksijene bağlanmasından kaynaklanan bor-oksijen 

bileşikleridir (Kabu ve Akosman 2013). Hayvanlara uygulandığında, boratlar borik asitlere 

biyotransform edilir ve mukozal yüzeylerden emilir. İnsanlara veya hayvanlara uygulanan 

boratın % 90'dan fazlası borik asit olarak salınır (Devirian ve Volpe 2003). Bor, bitişik 

hidroksil gruplarına sahip organik moleküller ile kompleksler oluşturma eğilimindedir. 

Polisakaritler, piridoksin, riboflavin, dehidroascorbik asit ve piridin nükleotitleri dahil olmak 

üzere önemli biyolojik maddelerle etkileşime girebilir. Eritritan, riboz ve apioz içeren 

furanoid cis-diollere kuvvetlice bağlanırlar (Samman ve ark., 1998; Devirian ve Volpe 2003). 

Canlıların beslenmesinde çok az miktarlarda yer alan bor gibi elementlerin etki dereceleri 

yüksek olabilmektedir (Demirtaş, 2010). Doğada 230 çeşidi bulunan borun, vücuda alımı 

değişik şekillerde olabilmektedir. Besinlerden, içme suyundan veya takviye gıdaların 

tüketilmesiyle alınan bor, sağlık açısından önemli etkiler yaratmaktadır. Bor miktarı yüksek 

topraklarda yetiştirilen bitkilerin yenilmesi, yüksek miktarda bor içeren sularda yetişen 

balıkların tüketilmesi, bor içeren tarım ilaçları veya gübrenin kullanılması sonucu üretilen 

bitkilerin yenilmesi, yeraltında bor yataklarından süzülen doğal su kaynaklarının içme suyu 

olarak tüketilmesiyle gerçekleşen bor alımı sonucu vücutta farklı etkilere neden 

olabilmektedir.  

Bitki ve hayvanlarda ortalama bor miktarı 30-50 ppm arasında değişmektedir (Argust, 1998). 

Toprakta ortalama olarak 5-150 mg/kg, yer kabuğunda 10 mg/kg, deniz suyunda 4,6 mg/L ve 

havada ise 20 ng/m3 miktarında bor bulunduğu tespit edilmiştir (Kuru ve Yarat, 2017). 

İnsanlar üzerine yapılan bir çalışmada ise boron miktarının kanda 0.06 ppm, kan serumunda 

0.02 ppm ve ürede 0.75 ppm olarak tespit edilmiştir (Abou-Shakra ve ark., 1989). Bir başka 

çalışmada ise beyinde 0.87 ppm, kalpte 0.59 ppm, böbrekte 1.27 ppm, karaciğerde 2.25 ppm, 

dalakta 3.95 ppm, tükrükte 4.4 ppm, tırnakta 15 ppm olarak belirlenmiştir (Shuler ve ark., 

1990). 

Türkiye sahip olduğu bor yatakları ve cevherlerinin kalitesi ile dünyanın önde gelen ülkesidir. 

Dünya bor cevheri rezervlerinin %72’si ülkemizde bulunmaktadır.  Bor yatakları üzeri veya 
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yakın bölgeleri, yahut içme ve kullanma suları, bor yoğunlukları yüksek yerlerde doğup 

büyüyenler ve yaşamlarını orada sürdürenler bor ve bileşiklerine yaşam gereği, yani çevre 

yoluyla, yiyecek, içeceklerle ve daha birçok yolla maruz kalmaktadır. Birleşik Devletler 

Çevre Koruma Ajansı (USEPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına göre, içme ve 

kullanma sularındaki sınır değeri 0,3 mg/L olmasına karşın bor ve bor bileşikleri toksik 

olmayıp, özellikle borik asit ve sodyum boratlar antiseptik özelliklere sahiptirler (Helvacı, 

2005). 

Farklı şekillerde vücuda alınan borun etkisi değişiklik gösterebilmektedir. Ancak gıda ve içme 

suyu kaynaklı bor alımının toksik etki yaratabilecek dozun altında olduğu ifade edilmektedir. 

Bununla birlikte, insanlar için borik asidin en düşük letal doz düzeyi deri yoluyla alındığında 

8600 mg/kg,  ağız yolu ile alındığında 640 mg/kg, enjeksiyonla alındığında 29 mg/kg 

olmaktadır. Bulantı, kusma, baş ağrısı, karın ağrısı, ishal, kas kasılması, şok, halsizlik, 

sindirim ve merkezi sinir sistemi düzensizlikleri, salgı bezleri çalışmasının bozulması ve cilt 

lezyonları şeklinde görülen bor toksititesi için bir kişinin günde 500 mg bor düzeyini 

aşmaması gerekmektedir (Kuru ve Yarat, 2017). Sağlıklı ve dengeli beslenmede vücuda 

alınması gereken bor miktarı 1-13 mg/gün düzeyindedir (Velioğlu ve Şimşek, 2003). 

2. BORUN SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ 

Yapılan çalışmalarda borun mineral ve hormon metabolizmasında, kemik gelişiminde ve 

osteoporozun önlenmesinde, antioksidan olarak oksitadif stresi önlemede, savunma ve 

bağışıklık sisteminde, yaraların iyileşmesinde ve enerji metabolizmasında önemli rolü vardır. 

Diyetle alınması gereken günlük bor miktarı, yaş ve cinsiyete, tüketilen besinler ve su 

miktarına göre günlük toplam 1-13 mg’dır. Günlük alınması gereken ortalama bor miktarı 0-2 

yaş çocuklarda 548 ug, 14-16 yaş kız çocuklarında 594 μg, erkek çocuklarında 853 μg, 25-30 

yaş grubu kadınlarda 690 μg, erkeklerde 890 μg, 60-65 yaş grubu kadınlarda 754 μg, ve 

erkeklerde ise 883 μg olarak belirtilmektedir. Bor alımının sağlık üzerine etkileri önemli 

görülmektedir (Velioğlu ve Şimşek, 2003). Öncelikle Ca ve D Vitaminin aktivasyonu 

sağlamakla birlikte, kemik dokusunun korunması ve demineralizasyonun önlenmesindeki 

etkisi ile eklem fonksiyonları ve kemik dansitesinin korunmasında önemlidir. Ayrıca bor 

mineralinin bağışıklık ve hormonal sistemin güçlendirilmesinde de etkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

Borun çeşitli metabolik olayları etkilediği bilinmektedir. Örneğin, kemik metabolizmasında 

önemli olan kalsiyum, D vitamini ve magnezyum ile etkileşime girer. Günlük alınan 

besinlerdeki miktara bağlı olarak, bor kemikte birikir. Borun ayrıca, menopoz sonrası 
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kadınlarda steroid hormon konsantrasyonlarını arttırdığı ve  aterosklerozu önlemede faydalı 

olmasını sağlayan antioksidan özelliklere sahip olduğu bulunmuştur (Devirian ve Volpe, 

2003).  

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, D vitaminin eksik olduğu ratlar, düşük 

konsantrasyonlarda bor diyetiyle beslendiğinde, kalça kemiğinin magnezyum içeriği artmış, 

fosfor ve kalsiyumun tutulması yükselmiştir (Hunt, 2003). Bir diğer çalışmada, ratlara bor 

içeren ilaçlar verilmesinden 14 gün sonra kan LDL kolesterol ve trigliserid seviyelerinin 

önemli düzeyde düştüğü, karaciğer hücrelerinde LDL sentezinin azalarak, HDL sentezinin 

teşvik edildiği görülmüştür (Hall ve ark., 1989). 

Bor, beynin çalışması için gerekli olan önemli bir elementtir. Vücutta borun eksikliği merkezi 

sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir (Hegsted ve ark. 1991). İnsan ve 

hayvanların beyin aktivitesinin incelenmesi üzerine yapılan çalışmalarda, diyetteki bor 

eksikliğinin beynin elektriksel aktivitesinde bir azalmaya neden olduğunu göstermiştir 

(Penland, 1998). Yapılan diğer çalışmalarda diyete bor takviyesinin yapılması, psikomotor 

becerileri iyileştirği, vücutta daha az uyuşukluk gözlendiği, kısa süreli hafıza iyileştirmesinin 

olduğu, zihinsel uyanıklık yaşandığı ve yaşlı erkekler ile kadınlarda dikkat dağınıklığının 

azaldığı gözlenmiştir (Khaliq ve ark., 2018). 

 

3. SÜT VE ÜRÜNLERİNİN BOR İÇERİĞİ 

İnsan sağlığı açısından borun ana kaynağını bitkisel ürünler oluşturur. Bor açısından en 

zengin gıdalar kabuklu meyveler, baklagiller, meyve sebzelerdir (Tablo 1). Elma, vişne, 

üzüm, fındık, ceviz, fasulye, pancar, biber ve baklagillerde yüksek oranlarda; tahıllarda, 

patates ve çiçekte az miktarda olduğu tespit edilmiştir. Önemli bir bor kaynağı olan erik 

kurusunun (Prunus domestica) 100 gramı, vücudun günlük ihtiyacı olan 2-3 mg boru karşılar 

(Demirtaş, 2010). 

 

Tablo 1. Bazı gıdaların bor miktarları (Alan, 2013) 

Gıda maddesi 

Bor miktarı 

(ppm) 

 

Gıda maddesi 

Bor miktarı 

(ppm) 

Yumurta sarısı  0,0008 
 

Fındık  16 

Et  0,16 
 

Yerfısığı  18 

İnek sütü  0,2 
 

Kuşburnu  19 

Balık  0,36 
 

Badem  23 

Tahıllar  0,98 
 

Kuru üzüm 25 

Esmer un  1,6 
 

Kuru erik 27 

Bal  7,2 
 

Vişne  57 

Avakado  8,5 
 

Üzüm yaprağı  60 
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Hurma  9 

 
Antep fıstığı  67 

Sebzeler  13 
 

Şeker pancarı  76 

 

Süt ve süt ürünlerinde az miktarda bor bulunmasına rağmen, günlük diyette fazla tüketildiği 

için, vücuda alınan toplam bor miktarı üzerine etkileri oldukça fazladır.  Süt ve süt 

ürünlerinde bor miktarının tam yağlı inek sütünde 0,4 mg/kg, %2 yağlı sütte 0,015-0,23 

mg/kg, Beyaz peynirde 0,61 mg/kg, krem peynirinde 0,015 mg/kg, Feta peynirinde 0,61 

mg/kg, Urfa peynirinde 1,12 mg/kg, tereyağında 0,1 mg/kg, Tulum peynirinde 1,84 mg/kg, 

yoğurtta 0,46 mg/kg, süttozunda 1,71 mg/kg düzeyinde olduğu bildirilmektedir (Velioğlu ve 

Şimşek, 2003).  

 

Kars ilinde üretilen sütlerde yapılan bir çalışmada, toplanan 52 adet çiğ süt örneğinde bor 

miktarı 0-1.60 ppm, ortalama 0.144 ppm olarak tespit edilmiştir (Doğan ve Liman, 1993). 

Araştırmada analiz edilen 42 örnekte bor tespit edilemezken, normal sütlerde bor miktarının 

litrede 0.5-1 mg olduğu ifade edilmiştir.  

 

Şanal ve Güler (2010), torba yoğurdu üretimi süresince ürünlerdeki bor miktarlarını sırasıyla 

şu şekilde belirlemişlerdir; sütte 24.01 mg/kg, yoğurtta 23.70 mg/kg, süzme yoğurtta 23.27 

mg/kg ve yoğurt suyunda 12.81 mg/kg. Araştırmacılar bor miktarının diğer mineral madde 

miktarlarından oldukça yüksek düzeyde olduğunu belirlemişlerdir. Bor miktarının yüksek 

olmasının nedeni, ineklerin beslenmeyle günlük bor alım miktarlarının fazla olmasından 

kaynaklanabilir. Çünkü toprak özelliği, su kaynağı ve hayvanların tükettikleri bitkilerdeki bor 

miktarı bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Şanal ve ark. (2011) koyun ve keçi sütlerinden 

üretilen yoğurt ve süzme yoğurt örneklerinde mineral maddelerin belirlenmesi üzerine 

yaptıkları benzer bir çalışmada, bor miktarının koyun sütünde 7.71 mg/kg, koyun yoğurdunda  

10.49 mg/kg, koyun süzme yoğurdunda 10.59 mg/kg, yoğurt suyunda ise 6.78 mg/kg olarak 

belirlemiştir. Aynı araştırmada keçi sütünden üretilen örneklerdeki bor miktarları ise sırasıyla 

sütte 8.09 mg/kg; yoğurtta 10.42; süzme yoğurdunda 11.65 mg/kg  ve  yoğurt suyunda 6.38 

mg/kg olarak tespit edilmiştir. Hernandez ve Park (2014) tarafından keçi ve inek sütü 

yoğurtlarında mineral madde içerikleri üzerine yapılan bir diğer çalışmada ise örneklerin bor 

miktarı sırasıyla 1.394 ve 1.342 ppm olarak saptanmıştır. 
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4. SONUÇ 

Sağlık açısından düşünüldüğünde, borun mineral ve steroid hormon metabolizmasını 

düzenlemesi, kemik gelişimine katkıda bulunması, antioksidan etki göstermesi, immün 

sistemi güçlendirmesi, kanser riskini azaltması gibi birçok önemli özelliği bulunmaktadır. Bu 

nedenle farklı gıdalarla vücuda ihtiyaç duyulan miktarda bor alımı sağlanabilir. Bununla 

birlikte günlük 1-13 mg’dan fazla bor alımı birtakım sağlık riskleri yaratabilmektedir. Süt ve 

ürünleri çok sık tüketilen ve Türk mutfağında önemli yeri olan bir gıdadır. Bitkisel ürünlere 

ve kuruyemişlere oranla süt ürünlerinde bor miktarının az olmasına rağmen, sık tüketiliyor 

olması nedeniyle önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle içerdiği bor miktarı açısından 

değerlendirildiğinde, peynir tüketiminin önemli olduğu düşünülmektedir.  
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HASTANEMİZ YOĞUN BAKIMA KABUL EDİLEN OBSTETRİK HASTALARIN 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE YOĞUN BAKIM YATIŞ NEDENLERİ 

Bora BİLAL, Faruk BORAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. 

GİRİŞ-AMAÇ: Obstetrik hastalar genel olarak genç, sağlıklı bireyler olmalarına rağmen bu 

hastalarda gebelikle ilişkili problemler veya önceden var olan hastalıkların şiddetlenmesine 

bağlı olarak ağır klinik tablolar oluşabilir. Gebe hastaların yoğun bakım takip ve bakımları 

gebe olmayanlara göre farklılıklar içerir. Bu çalışmanın amacı; yoğun bakım ünitesine alınan 

obstetrik olguları retrospektif olarak değerlendirerek yoğun bakım ünitesine kabul edilen 

postpartum ve gebe hastaların demografik özelliklerini ve yoğun bakıma yatış nedenlerini 

incelemektir.  

Yoğun bakım modellerinin yaygınlaşmasıyla beraber, ciddi hasta populasyonuna sahip 

obstetrik yoğun bakımlar da oluşturuldu. Gebelik maternal fizyolojiyi, yoğun bakımı 

ilgilendirecek derecede hematolojik, kardiyopulmoner, renal, endokrinolojik ve 

gastrointestinal sistem gibi birçok organ sistemiyle ilgili olarak değiştirir. Bu hasta 

popülasyonunun tedavisini agresif şekilde yönetmek düşük mortalite oranlarıyla sonuçlanır. 

Tedavisinde multidisipliner takım yaklaşımı gereklidir. 

Gebelik kendi potansiyel riskleriyle beraber hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlar 

doğurma ihtimaline sahiptir. Hipertansiyon, diyabet, otoimmün hastalık gibi önceden var olan 

medikal hastalıklar anne ve çocuk bakımını daha karmaşık hale getirir. Gebelik yaşı arttığı 

için bu ve diğer ek medikal hastalıklar obstetrik populasyonda daha yaygın hale gelmektedir. 

İnfertilite tedavisi sonucu oluşan çoğul gebelikler de risk artışına yol açmaktadır (1). 

MATERYAL-METOD: Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım 

Ünitesinde Kasım 2013- Nisan 2016 tarihleri arasında gebelik ve doğum sonrası dönemlerde 

yatışı kabul edilen olguların dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 

demografik özellikleri, yoğun bakım yatış endikasyonları, yoğun bakım seviyesi ve yandaş 

hastalıkları incelendi. Yoğun bakıma kabul nedenleri ise kanama, gebeliğe bağlı hipertansif 

durumlar, HELLP sendromu, sepsis, gebeliğe bağlı olmayan durumlar olarak tanımlandı. 

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 15 paket programı kullanılmış olup analizin 

tanımlayıcı verilerin hazırlanmasında frekans, yüzdelikler, ortalama, standart sapma 

parametreleri kullanılmıştır. Verilerin normalliğinin denetlenmesinde Shapiro-Wilk testi 
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kullanılmıştır. Kategorik verilerin değerlendirilmesinde oranlar, frekanslar, Ki-Kare testi 

kullanılmıştır. Ortalamaların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR: Çalışmamızda gebelik veya postpartum dönemde yoğun bakım ihtiyacı olan 

124 hasta bulunmuştur. Yoğun bakıma kabul edilen hasta sayısı aynı dönemde 1724’tür. 

Yoğun bakıma kabul edilen postpartum veya gebe hastaların oranı %7,19’dur. Yaş grubu 

olarak yoğun bakıma kabul edilen hastaların %65,3’ü 20-34 yaş arasındaydı (Tablo 1). Yoğun 

bakıma yatış nedenleri incelendiğinde en sık sebebin kanama (%47,6) olduğu görüldü (Tablo 

2). Kanama sebeplerinin 45 hastada (%68,2) antepartum kaynaklı, 21 hastada (%31,8) 

postpartum kaynaklı olduğu görüldü. Kanama nedenleri arasında en sık sebebin (n:25) 

plasenta previa kanaması olduğu saptandı. Plasenta previa ve plasenta akreata birlikteliği 4 

hastada izlenmiştir. Plasenta previa ve akreata birlikte olan hastaların %100’ü seviye 3 kritik 

hasta olup anlamlı bulunmuştur.  

7 hastada (%6,4) kanama ve gebeliğe bağlı hipertansif bozukluk birlikte gözlendi. Hangi 

bozukluk ön planda ve hastanın kliniğini bozma eğilimindeyse öncelikli tanı o kabul edildi. 

Kanama ve hipertansif bozukluğun birlikte olduğu 3 hasta (%42,8) seviye 3 kritik hasta idi, 

eklampsi ile birlikte olması anlamlı idi. Hipertansif bozuklukla gözlenen kanamanın en sık 

nedeni (%57,1) abrupsiyo plasenta idi.  

Hipertansif bozukluklar içinde yoğun bakıma kabul gerektiren en sık neden eklampsidir (n:17, 

%60,7). 8 hastada (%6,5) sepsis görülmüş olup nedenleri 4 hastada septik abortus, 2 hastada 

koryoamniyonit, 1 hastada idrar yolu enfeksiyonu, 1 hastada pankreas apsesidir.  

10 hastada (%8,1) gebeliğe bağlı olmayan sorunlar nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı olmuştur. 

6 hastada komorbid hastalık olup yapılan işlemle ek hastalığın ağırlaşması ihtimali veya 

komplike hale gelmesi ile yoğun bakıma ihtiyaç duyulmuştur. Ek hastalıklar içinde en sık 5 

hasta ile kardiyak hastalıklar gelmektedir. Yoğun bakım gerektiren diğer ek hastalık 

kontrolsüz hipertansiyondur (n:1). Gebelik dışı nedenlerle yoğun bakıma alınan diğer hastalar 

trafik kazası (n:1), ilaç zehirlenmesi (n:1), ciddi trombositopeni (n:1), postoperatif solunum 

sıkıntısıdır (n:1). 
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TARTIŞMA: Gebelikte en ciddi komplikasyon şüphesiz ki anne kaybıdır. Hastaların yoğun 

bakımda izlenmeleri problemlerin erken tanınmasına, komplikasyonların önlenmesine ve 

hastaların erken taburculuğunu sağlar. Çalışmamız sırasında 124 hasta yoğun bakıma kabul 

edilmiştir. Hastanemizde yapılan toplam doğumların %2,8’i, aynı süre içerisinde yoğun 

bakıma kabul edilen toplam hastaların % 7,2’sidir. Yapılan diğer çalışmalarda farklı oranlar 

bulunmuştur. Vivian ve ark.nın yaptığı çalışmada toplam doğumun %0,23’ü, yoğun bakıma 

kabul edilen hastaların %2,34’üdür (2). Saha ve ark.nın yaptığı çalışmada toplam doğumların 

%0,87’si, yoğun bakıma kabul edilen hastaların %4,32’sidir (3). Ebirim ve ark.nın yaptığı 

çalışmada toplam doğumların %0,73’ü, yoğun bakıma kabul edilen hastaların %14,71’si 

olarak bulunmuş (4). Bu oranların farklı olması yoğun bakım ünitesine kabul kriterleri, 

gebelerin doğum öncesi takiplerinin düzenleri, hastanenin sevk kabul alma durumuna 

bağlanabilir.  

Obstetrik hastaların yoğun bakıma kabul edilmelerinin en sık nedeni obstetrik 

kanamalardır (%47,6). İkinci sıklıkta eklampsi-preeklampsi gelmektedir (%21). Üçüncü 

sıklıkta HELLP sendromu (%16,9) olarak gözlenmektedir. Bu oranlar Zwart ve ark.nın 

çalışmalarıyla (kanama %48,9, hipertansif bozukluk % 29,3) uyumlu olup Keleş ve ark.nın 

çalışması (hipertansif bozukluk %38,7, kanama %27,8) ayrıca Doğan ve ark.nın çalışması 

(hipertansif bozukluk %62,5, kanama %11,9) ile farklılıklar içerir (5-7). Farklı çalışmalarda 

sıralamalar değişik olsa da yoğun bakıma kabul edilen obstetrik hastalar en sık bu iki nedenle 

kabul edilmektedir. Sepsis, trafik kazası, intoksikasyon diğer nedenler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Kanamanın en sık nedeni plasenta previa (n:25), ikinci nedeni ise postpartum (n:21) 

kanamalardı. Plasenta previa insidansı genel populasyonda yaklaşık %0,5 oranında 

görülürken, tekrarlayan sezaryen sayısı, sigara kullanması, uterus skarı, ileri anne yaşı, 

multiparite, önceki düşükler, ilaç kullanımı, patolojik prezentasyon, uterin anomaliler ve 

preterm eylem gibi durumlarda daha fazla görülmektedir. Bu risk faktörleri arasında, 

plasentanın yerleşim anomalisine en sık tekrarlayan sezaryen sayısı neden olmaktadır (8,9). 

Çalışmamızda hastaların 45’inin geçirilmiş sezaryen öyküsü ve çok az bir kısmının primipar 

(n:18) olduğu göz önünde bulundurulursa en sık kanama nedeninin plasenta previa olması 

normal karşılanabilir. 4 hastada plasenta akreata ile plasenta previa birlikte gözlenmiş olup 

3’üne histerektomi uygulanmıştır. Hastaların klinikleri daha ağır seyretmiştir. Literatürde 

peripartum acil histerektominin, sosyoekonomik düzeyi gelişmiş toplumlarda en sık nedeni 

plasentasyon anomalisidir (10). Plasenta akreata ile birlikte olan previa olgularında 
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histerektomi oranı yüksektir. Anne ölüm oranı %7 olarak raporlanmıştır (11). Bizim 

çalışmamızda plasenta previa ve akreata birlikteliğiyle ölen hastamız yoktur. 4 tane kanamaya 

bağlı mortalitemiz incelendiğinde hastaların 1’i previa, 1’i akreata, 1’i postpartum atoni, 1’i 

dekolman nedeniyle mortal olduğu gözlendi. Gebelerin takipli olması ve prenatal tanı, 

doğuma hazırlık ve komplikasyonların önlenmesi için faydalı olacaktır.  

Yoğun bakıma kabul ettiğimiz ikinci en sık neden hipertansif bozukluklardır. 9 

hastada şiddetli preeklampsi, 17 hastada eklampsi, 21 hastada HELLP sendromu tanıları 

vardır. Bazı klinisyenler HELLP sendromunu preeklampsinin komplikasyonu olarak 

değerlendirmişlerdir (12). Ancak bazıları ise farklı hastalık olarak düşünmüşlerdir (13). 

HELLP’in tanı kriterleri içinde hipertansiyon, proteinüri olmaması çalışmamızdaki pek çok 

hastada hipertansiyon olmadan HELLP sendromu kriterleri olması nedeniyle bizde farklı bir 

hastalık olarak değerlendirdik. Hipertansif bozukluklar ve HELLP sendromu 

komplikasyonları açısından dikkatli olunması gereken hastalıklardır. 40 hastaya nöbet 

profilaksisi açısından magnesyum infüzyonu verildi. Şiddetli preeklampsiye bağlı 1 hastada 

akut böbrek yetmezliği gelişti. Eklampsiye bağlı 1 hastada kardiyopulmoner arrest, 1 hastada 

solunum arresti, 1 hastada çoklu organ yetmezliği gelişti. HELLP sendromuna bağlı 4 hastada 

çoklu organ yetmezliği, 1 hastada akut respiratuar distress sendromu, 1 hastada 

kardiyopulmoner arrest gelişti. Böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gelişen 

hastalarda hemodiyafiltrasyon başarıyla uygulandı. Literatürde plazmaferezden fayda 

gördükleri yazmaktadır (14). Bizim çalışmamızda 1 hastaya plazmaferez uygulandı. HELLP 

sendromu tanısı ve sistemik lupus eritamatosus ön tanısı vardı, akut respiratuar distress 

sendromu, çoklu organ yetmezliği gelişmesi üzerine plazmaferez yapılmasına rağmen 

mortalite ile sonuçlandı.  

Hipertansif bozukluğu olan hastalarımızın %96’sı postpartum dönemde yoğun bakıma kabul 

edilmiştir. Bu oran Baskett ve ark.nın çalışmasında %87, Bibi ve ark.nın çalışmasında %100, 

Okafor ve ark.nın çalışmasında %100 olup bizim çalışmamızla benzerlik gösterir (15-17). 

Hastalarda acil sezaryen endikasyonu olması, antenatal ya da postpartum kanamaya bağlı 

yoğun bakım ihtiyacı olması bu durumu açıklamaktadır.   

SONUÇ: Çalışmamızda sadece obstetrik hastaların kabul edilmediği üçüncü basamak bir 

hastanede Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım’da gebelikte ve doğum sonrası 

dönemde annenin hayatını tehlikeye sokan bir durumla karşılaşıldığında yapılan müdahaleleri 

retrospektif inceledik. Yoğun bakım kabul nedenlerini, demografik özelliklerini, morbidite, 
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mortalite oranlarını ortaya koyduk. Yapılan tedavi yöntemlerinin etkinliği gözden geçirildi. 

Bu tür analizlerin belirli periyotlarla yapılması yeni tedavi yöntemlerinin etkinliğini 

değerlendirmede etkili olacağını düşünmekteyiz. 

Obstetrik hastaların yoğun bakıma kabul nedenleri arasında en sık olarak obstetrik kanamalar, 

hipertansif bozukluklarve HELLP sendromu gösterilmektedir. 

Yoğun bakım hastalarının tedavi ve bakımları organize bir şekilde ekip çalışmasıyla 

yapılmalıdır. Yoğun bakım uzmanı başta olmak üzere, obstetrisyen, perinatalog, yoğun bakım 

hemşireleri, fizyoterapist ve aile işbirliği sağlanmalıdır. İyi bir obstetrik bakım şiddetli 

komplikasyonlu vakalarda bile maternal mortaliteyi belirgin şeklide azaltacaktır. Gebelerin 

takipli olması ve prenatal erken tanı, doğuma hazırlık ve komplikasyonların önlenmesi için 

faydalı olacaktır.  

          n        % 

Yaş            

                 <20 

                 20-34 

                 35-39 

                 >39 

        

         9 

        81 

        28 

         6 

  

     7,3 

     65,3 

     22,5 

     4,8 

Öyküde sezaryen         45     36,3 

Ek hastalık      

            Kardiyak  

            Hipertansiyon 

            Astım 

            Venöz yetmezlik 

            Epilepsi 

            Romatoit artrit 

            Böbrek hastalığı 

            ITP* 

 

        5 

        3 

        1 

        2 

        1 

        1 

        2 

        1 

 

      4 

     2,4 

     0,8 

     1,6 

     0,8 

     0,8 

     1,6 

     0,8 
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           Opere tükrük bezi tümörü 

           Opere miyomektomi 

           Fasial paralizi 

        1 

        2 

        1 

     0,8 

     1,6 

     0,8 

             

 Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri ve ek hastalıkları (*=İmmun 

trombositopenik purpura 

 Seviye 

           Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

  

      

n % 

      

n % 

              

n % 

 HELLP 1 4.8% 13 61.9% 7 33.3% 

  Kanama 2 3.4% 22 37.3% 35 59.3% 

  Hipertansiyon 3 11.5% 7 26.9% 16 61.5% 

  Gebelik dışı 

sorun 
4 40.0% 3 30.0% 3 30.0% 

  Sepsis     

0 
        .0% 

       

5 
          62.5% 

              

3 
          37.5% 

                TOPLAM 10 

 

8.1% 

 

50 

 

40.3% 

 

64 

 

51.6% 

 

Tablo 2: Yoğun bakıma kabul nedenlerinin yoğun bakım seviyelerine dağılımı 
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ÖZET 

Günümüzde teknolojik aletlerin yoğun olarak kullanılması insanların elektrik ve manyetik 

alanlara olan maruziyetini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar, elektrik alan ve manyetik 

alanların insan sağlığı üzerine zararlı etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Bu zararlı 

etkiler elektrik alanın vücut dokularında oksidatif strese neden olması ile açıklanmaktadır. 

Dolayısıyla, antioksidan maddeler elektrik alan hasarını önlemede güçlü etkilere sahip 

olabilir. Bu nedenle, çalışmamızda, astaksantinin elektrik alan lenfosit DNA hasarına karşı 

olası etkilerini araştırmayı amaçladık. 

Çalışmamızda, 30 adet Wistar Albino ( 3-4 aylık ) dişi sıçanlar kullanıldı. Kontrol, elektrik 

alan, elektrik alan + astaksantin olmak üzere üçe ayrıldı. 30 gün boyunca (10 kV/m) elektrik 

alan ve astaksantin (100 mg/kg/gün) oral olarak uygulandı. Deney sonunda sakrifiye edilen 

sıçanlardan, lenfosit DNA hasarını incelemek için kan alındı. Alkali comet assay yöntemi ile 

lenfosit DNA hasarı belirlendi. Elektrik alan grubundaki DNA hasarının kontrol grubuna 

göre daha fazla olduğu (p<0.001) belirlendi. Astaksantinin bu hasarı azalttığı  (p<0.001) 

tespit edildi.  

Çalışma sonuçlarına göre, elektrik alan maruziyeti sıçanlarda lenfosit DNA hasarını yol açtı. 

Astaksantinin lenfosit DNA hasarını iyileştirdiği gözlemlendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Astaksantin, DNA hasarı, Oksidatif stres. 
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ABSTRACT 

Today, intensive use of technological devices increases the exposure of people to electric and 

magnetic fields. Studies have shown that electric field and magnetic fields have harmful 

effects on human health. These harmful effects are explained by the fact that the electric field 

causes oxidative stress in the body tissues. Thus, antioxidants may have strong effects in 

preventing electric field damage. Therefore, in our study, we aimed to investigate the possible 

effects of astaxanthin against the electric field lymphocyte DNA damage. 

In our study, 30 Wistar Albino (3-4 months) female rats were used. Animals were divided into 

three groups; Control, electric field, electric field + astaxanthin. For 30 days (10 kV / m) 

electric field and astaxanthin (100 mg/kg/day) were administered orally. At the end of the 

experiment, blood was collected from the rats which were sacrificed to examine lymphocyte 

DNA damage. Lymphocyte DNA damage was determined by alkaline comet assay method. 

DNA damage in the electric field group was higher than the control group (p <0.001). 

Astaxanthin reduced this damage (p <0.001). 

According to the study findings, electric field exposure caused lymphocyte DNA damage in 

rats. Astaxanthin was found ameliorating lymphocyte DNA damage. 

 

Keywords: Astaxanthin, DNA damage, Oxidative stress. 

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde bulunduğumuz her ortamda elektrik alan bulunmaktadır. Uzun süre elektrik ve 

manyetik alanlara maruz kalmak hücrelerde oksidatif stres oluşmasına neden olur. Oksidatif  

stres oluşmunun temelinde hücre içindeki reaktif oksijen türlerin artmasıyla meydana gelir 

(1). Bu radikaller hücre içerisinde lipidler, proteinler ile etkileşime girerek yapılarını bozar. 

Hücre içerisinde sadece biyomoleküllerle kalmayarak, DNA gibi hücrenin yönetici 

molekülünün yapısını bozarak tüm hücrenin işleyişinde aksaklıklara neden olur (2). Elektrik 

alan çift zincirli DNA üzerinde kırıklıklara neden olur (3). Dolayısıyla, DNA üzerinde 

bulunan enzim, protein, reseptör gibi birçok hücresel işlevi olan moleküllerin genetik 

yazılımının aktif bir şekilde kodlanmasını engeller. 

Astaksantin (AST) larda somon, ıstakoz, karides, alabalık gibi suda yaşayan hayvanlarda 

doğal olarak bulunan bir karotenoid pigmentidir. Astaksantin diğer karatonoitlerden (lutein, 

xeaksanthin, lycopene) daha üstün özelliklere sahiptir. Bulunduğu hayvanların çoğunda, 

esansiyel çoklu doymamış yağ asitlerinin oksidasyonuna ve UV ışık etkilerine karşı, immün 
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cevaba, pigmentasyona, iletişim, üreme ve davranış gibi temel biyolojik fonksiyonlara 

sahiptir (4). Hücrede oluşan bu oksidatif stresin engellemesinde antioksidan mekanizmalar 

önemli bir rol oynar. Astaksantin kan beyin bariyerini geçerek santral sinir sistemini 

antioksidan ve antienflamatuvar etki mekanizması ile korur (5). Kan beyin bariyerini geçtiği 

için nörodejeneratif (Parkinson,Alzheimer, Amniyotrofik lateral skleroz) hastalıkların 

patogenezinde etkili olabilir. Kan-retina bariyerini geçerek aynı etkileri gözde yapar ve göz 

sağlığını korur (4). Tüm organlarda ve deride bu mekanizma ile hareket eder (6, 7). 

Astaksantin yaşa bağlı maküler dejenerasyon ve iskemik hastalıkların güçlü antioksidan 

aktivitesiyle oluşum riskini azaltır ( 8). Güçlü antioksidan etkisi nedeniyle serbest radikalleri 

süpürür (9). Kas dokusunu onarır. Özellikle UV ışınların dokuda oluşturduğu oksidaitf strese 

karşı koruma sağlar (10). Astaksantin, insan kanında VLDL, LDL ve HDL tarafından 

taşınmaktadır. Astaksantinin uyarılmış in vitro oksidasyona karşı LDL kolesterolü korur. 

Hücrede mitokondriyal fonksiyonların sürdürülmesini sağlar, ayrıca bazı çalışmalar anti-

kanser etkili olduğunu göstermektedir (4). Karaciğer fonksiyonlarından detoksifikasyonu 

güçlendirir (11). Astaksantin özellikle hayvan çalışmalarında immün cevabı güçlendirdiği 

gözlenmiştir (12).  

Çalışmamızda, gelişen teknoloji ile birlikte insanların uzun süre ve yoğun olarak elektrik alan 

maruziyetinin ortaya çıkarabileceği lenfosit DNA hasarına karşı astaksantinin koruyucu 

rolünü araştırmayı amaçladık.   

 

2. MATERYAL ve METOT 

Çalışmamızda, 30 adet Wistar Albino (3-4 aylık) dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar, kontrol, 

elektrik alan, elektrik alan+astksantin olmak üzere eşit olarak rastgele 3 gruba ayrıldı. Kontrol 

grubuna elektrik alan uygulanmadı ve bütün çevresel koşullar diğer gruplarla aynı tutuldu. 

Elektrik alan grubunda, ‘Dünya Sağlık Örgütü ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

Enstitüsü’ standart ve düzenlemelerine göre vücut içi zararlı olan elektrik alan maruziyet 

sınırı (10 kV/m, 50 Hz) kullanıldı. Elektrik alan 4 hafta boyunca günde 23 saat uygulanacak. 

1 saat kafes temizliği ve hayvanların bakımı için ayrıldı. Elektrik alan ölçümleri LF elektrik 

alan ölçer (VX 0003 with 3 kHz internal antenna) ile sürekli ölçümü Süleyman Demirel 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü tarafından yapıldı (13). 

Astaksantin grubunda, Elektrik alan (10 kV/m) ve 100 mg/kg/gün astaksantin (Gavaj yolu ile) 

uygulandı (14). 
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Elektrik alan uygulaması 

Elektrik alan (EF) düzeneği Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik 

ve Haberleşme Bölümü tarafından planlanarak uygulandı. Bu düzenek son derece aynı bir dizi 

paralel plakadan oluşacak ve paralel plaka arasında elektrik alan oluşturuldu. Bu plakaların 

etki alanı 0.5 m² (0.5x1.0 m)’dir. Plakalar arasındaki alanın değişen değerini önlemek için 

plakalar arasına güç frekansı yerleştirildi (15). Bu sistemde kullanılacak hayvan kafeslerinin 

(6-8 hayvan için) özellikleri; kafesinin alanı 40x50x20 cm³ (w x I x h) boyutlarında, elektrik 

alanı engellemeyen,  metal parçalı olmayan tamamen plastik yapılmış malzemelerden 

oluşmaktadır (16). Plakaların yapımında 2 mm kalınlığında ve iyi bir iletkenlik 

oluşturabilmek için paslanmaz çelik kullanıldı. Set-up aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 

kuruldu. EF direnci E= V/d eşitliğine göre hesaplandı.  

Bu denklemdeki E, plakalar arasındaki elektrik potansiyeli, d ise mesafeyi ve E 

volt/metredeki elektrik alan yoğunluğunu göstermektedir. Kafes köşeleri uç etkisinden 

kurtulmak için yuvarlandı. Kafesler ahşap stand üzerine dik olarak ve paralel kenar 

pozisyonunda yerleştirildi. Alanı bozmamak için kafeslerin dış köşe alanı üzerinden 

plakaların merkezine kablo bağlandı. Maruziyet sisteminde set-up transformer hızı 220 

Vrms/5000 Vrms ve 1000 VA kullanıldı. Plakalar 50 cm genişliğinde aralıkla yerleştirildi. 

Bilindiği gibi manyetik alan vektörü belli bir doğrultuda elektrik alan vektörüne göre daha zor 

ekranlanmaktadır.  

Çalışmamızda kaynaktan akım çekilmediği için etkin olan güç elektrik alan olacaktır. Bu 

durumda elektrik alan kolayca ekranlanabilecektir. Ancak bu durumun dezavantajları ortamda 

bulunan iletken malzemelerin elektrik alan vektör yönünü ve şiddetini değiştirebilecek 

olmasıdır. Bu durum göz önüne alındığında kafesin günlük rutin temizliği önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle hayvanlar yaşam ortamlarında hem su içerken, hem idrar 

yaparken ortamın ıslanması göz önüne alınarak alt temizlikleri günlük olarak yapıldı. 

Yukarıdaki denklemde (E= V/d ) plakalar arasında elektrik akımın ortalama yoğunluğu, EF 

grubunda 5000 V/0.5 m = 10.000 V/m (10 kV/m) olduğu hesaplandı. Multimeter voltaj 

ölçümü için Max 3000 TRMS Model Chauvin Arnoux, Paris, France kullanıldı. Güç 

transformer’in birinci voltajı, ikinci voltajı ve EF yoğunluğu, sırasıyla  219-229 Vrms, 4975-

5202 Vrms ve 9951-1045 V/m aralığındadır. Dijital Gauss/Tesla ölçer MFs zemininden EF 

saflığı testinde kullanıldı.  Maksimum MF yoğunluğu 0.001 mT’dır. Deney odasında 

istenmeyen yüksek frekans alanları HI-3804 Electromagnetic Field Survey Meter-Industrial 

Compliance ölçer ve onun probu kullanılarak yapıldı (Holaday Industries, Inc, UK) (13).   
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İstatistiksel değerlendirme 

İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 21.0 for Windows paket programı kullanılarak yapıldı. 

Gruplar arası karşılaştırmalarda Levene homojenite testine göre homojen olan durumlarda 

One Way ANOVA; homojen olmayan durumlarda Kruskall Wallis testi kullanıldı. Bu test 

sonuçlarına göre farkın anlamlı olduğu durumlarda anlamlılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını saptamak için Bonferroni düzeltmesi kullanıldı. İstatistik anlamlılık değeri 

%95 güven aralığında p<0.05 olarak alındı. 

 

3. BULGULAR 

Tüm gruplara ait comet skoru Tablo 1’de gösterildi. Elektrik alan grubundaki DNA hasarının 

kontrol grubuna göre daha fazla olduğu (p<0.001) belirlendi. Astaksantinin bu hasarı azalttığı  

(p<0.001) tespit edildi.  

 

Tablo 1 Tüm gruplara ait Comet skoru ortalama ve standart sapmaları  

Gruplar Comet score (Arbitrary Unit) 

Mean±SD P değeri 

Kontrol grubu 88,33±34,55 NS 

EA grubu 260,00±56,08a a: 0.001 

EA+AST grubu 109,00±52,56b b: 0.001 

Veriler ortalama ± SD olarak verildi. Gruplar ve sonuçlar arasındaki ilişkiler tek yönlü ANOVA ile değerlendirilir. a: p < 

0.05 kontrol grubuna göre karşılaştırma, b: p < 0.05 EA grubuna göre karşılaştırma 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Elektrik alan DNA üzerinde kırıklara neden olur. DNA üzerinde oluşan kırıklar ilgili yerlerde 

bulunan genlerin okunmasını engeller. Wolf ve ark., yaptıkları çalışmada 50 Hz elektrik 

alanın hücrede DNA hasarını artırdığı ve DNA kırıkları oluşturduğunu belirlemişlerdir (2). 

Aynı şekilde Lai ve ark., yaptıkları 60 Hz elektrik alan çalışmasında, beyin hücrelerinde DNA 

hasarını ve DNA kırık oluşum sayısında artışa neden olduğunu gözlemlemişlerdir (3). 50 Hz 

elektrik alan uyguladığımız çalışmamızda, sıçan kan dokusu lenfosit hücrelerinde DNA 

hasarının ve DNA oluşan kırıkların sayısında artış belirlendi . Bu diğer çalışmadaki verilerle 

örtüşmektedir. Astaksantin antioksidan ve antitümor aktivitesine bir karetenoiddir. Yapılan 

birçok çalışmada astaksantinin oksidatif stresi engellediği ortaya koyulmuştur (5).  Diğer bir 

çalışmada astksantinin oksidatif stresi azalttığı ve immün cevabı artırdığı ifade edilmektedir  

(12). Benzer şekilde, çalışmamızda, astaksantinin oksidatif stresi önleyerek lenfosit DNA 
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hasarını azalttığını tespit ettik. Bu bulguya göre astaksantinin elektrik alanın oluşturduğu 

lenfosit DNA hasarını önleyerek immün sistemi güçlendirebileceği söylenebilir.  

Sonuç olarak, elektrik alanın oluşturduğu hasarı, astaksantin önemli derecede 

engellemektedir. Astksantinin bu etkisi, gelecekte yapılacak DNA hasarını engellemeye 

yönelik çalışmalar içinde önemli bir etken madde olacağını düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

Parasetamol, tüm yaş gruplarında orta düzeyde ağrının ve ateşin tedavisinde etkin, güvenli 

ve ucuz olduğundan dünyada en çok kullanılan ilaçlar arasındadır. Parasetamol doz 

aşımının böbrek toksisitesine de neden olduğu bilinmektedir. 

Kafeik Asit Fenetil Esterin (CAPE), bal arıları tarafından toplanan güçlü antimikrobiyal, 

antiinflamatuvar, antioksidan ve antineoplastik aktiviteleri olan propolislerin aktif bir 

bileşenidir.  

Çalışmamızda ratlarda parasetemol kaynaklı oluşturduğumuz nefrotoksisite modelinde, 

CAPE’nin oluşan hasara karşı koruyu etkisinin incelenebilmesi için, elde edilen serum 

örneklerinden BUN ve Kreatinin değerleri belirlenmiş ve daha sonra alınan böbrek 

örneklerinden, metabolizmada önemli (Mg, Cu, Zn, Co, Se, Mn) element seviyeleri, 

oksidatif DNA hasar belirteci olarak kabul edilen 8-hidroksi-2’-deoksiguanozin (8-OHdG), 

Malondialdehid (MDA), Süper oksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT), Glutatyon (GSH), 

Total antioksidan düzeyleri(TAS), Total oksidan düzeyleri (TOS) belirlenmiştir. Aynı 

zamanda alınan böbrek dokularından histopatolojik analizler yapılmıştır.  

Bulgularımızda, parasetemol toksisitesi oluşturulan grupların kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında, Zn, Se, Mg, Co, Mn element seviyeleri anlamlı olarak (p<0,05) düşük 

bulunmuştur. Element seviyeleri, CAPE+parasetemol verilen gruplarda parasetemol 

verilen gruplar ile karşılaştırıldığında anlamlı (p<0,05) olarak yükseldiği gözlenmiştir.  

Parasetemol verilen grupların MDA, 8-OHdG seviyeleri kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur, CAPE+parasetemol verilen 

gruplarla karşılaştırıldığında ise anlamlı olarak düşmüştür. SOD, CAT ve GSH antioksidan 

seviyeleri parasetemol verilen gruplarda anlamlı olarak düşük bulunurken 

CAPE+parasetemol verilen gruplarda anlamlı olarak yükselmiştir. 

mailto:funda.karabag@usak.edu.tr
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Histopatolojik değerlendirmelerde ise, parasetemol grubunda yapılan incelemede, 

glomerüllerde dilatasyon, tübüller arasında hemoraji, tübül hücrelerinde nekroz ile birlikte 

yumuşak vasküler ve inflamatuvar değişiklikler gözlendi. Ayrıca böbrek tübüllerinde 

hipertrofik değişiklikler de görüldü. CAPE verilen parasetemol gruplarında kontrole yakın 

sonuçlar gözlendi. 

İleriki çalışmalarda ise CAPE nin parasetamole bağlı nefrotoksisitedeki hasarı önlemedeki 

mekanizmaları aydınlatılması ve farklı nefrotoksisite modellerinde veya renal hasarda 

etkileri incelenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.  

Anahtar Kelimeler: Parasetamol, Nefrotoksisite, CAPE, rat 

 

ABSTRACT 

Paracetamol is one of the most widely used drugs in the world because it is effective, safe and 

cheap in the treatment of moderate pain and fever in all age groups. Paracetamol overdose is 

also known to cause renal toxicity. 

Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) is an active component of propolis with strong 

antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidant and antineoplastic activities that are collected by 

honey bees. 

In our study, in the nephrotoxicity model of paracetemol induced rats, in order to investigate 

the protective effect of CAPE against the damage caused, obtained BUN and Creatinine 

values from the obtained serum traces and the elemental levels in the metabolism (Mg, Cu, 

Zn, Co, Se, Mn), which are important in metabolism, are accepted as a marker of oxidative 

DNA damage hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG), Malondialdehyde (MDA), Super oxide 

dismutase (SOD) and catalase (CAT), Glutathione (GSH), Total antioxidant status(TAS), 

Total oxidant Status (TOS) levels were determined. Histopathological analyzes of the kidney 

tissues were also performed. 

In our findings, the levels of Zn, Se, Mg, Co, Mn were found to be significantly lower (p 

<0.05) compared to the control group of paracetemol toxicity groups. It was observed that 

element levels increased significantly (p <0.05) when compared with paracetemol groups in 

CAPE + paracetemol groups. MDA, 8-OHdG levels of the paracetemol groups were 

significantly higher when compared with the control group, but decreased significantly when 

compared with CAPE + paracetemol groups. The antioxidant levels of SOD, CAT and GSH 

were significantly lower in the paracetemol groups, whereas the CAPE + paracetemol group 

was significantly increased. In histopathological evaluations, parathyroid group examination 

showed dilatation of glomeruli, hemorrhage between tubules, necrosis of tubule cells, and soft 

vascular and inflammatory changes. Hypertrophic changes were also seen in the renal tubules. 

The results were similar to control in the paracetemol groups given CAPE. 

In further studies, we think that the mechanisms of CAPE to prevent damage to 

nephrotoxicity due to paracetamol and the effects of different nephrotoxicity models or renal 

damage should be investigated. 
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1. GİRİŞ 

 

Parasetamol, tüm yaş gruplarında orta düzeyde ağrının ve ateşin tedavisinde etkin, güvenli ve 

ucuz olduğundan dünyada en çok kullanılan ilaçlar arasındadır. Terapötik doz aralığında yan 

etki insidansı düşük olan parasetamolün yüksek dozlarda kullanımına bağlı ciddi toksisiteler 

oluşabilmekte hatta bunların bir kısmı da ölümle sonuçlanabilmektedir. Parasetamol doz 

aşımı, hepatotoksisite dışında ekstrahepatik dokularda (özellikle böbrekte) da hasar 

oluşturmaktadır. Parasetamole bağlı karaciğer nekrozu klinikte sık görüldüğü için yoğun 

olarak çalışılmıştır. Karaciğer dışı dokularda olan hasarlarla ilgili çalışmalara ise literatürde 

daha az rastlanmaktadır. 

Parasetamol doz aşımı, böbrek toksisitesine de neden olur(1,2 ). Parasetamol doz aşımına 

maruz kalan hastaların yaklaşık %1-2’sinde böbrek yetmezliği geliştiği tespit edilmiştir (3). 

Nefrotoksisite nadiren tek başına olabileceği gibi sıklıkla hepatotoksisite ile birliktedir.7 Pek 

çok çalışma yüksek doz parasetamolün sonuçta oksidatif stresi arttırdığı, nekroz ve apoptotik 

yolaklardan tübüler hücre ölümüne sebep olduğunu göstermiştir (4,5). Parasetamol 

zehirlenmesinde N-asetilsistein (NAC), metionin gibi ilaçlar kullanılmaktadır.  

NAC, parasetamole bağlı karaciğer nekrozunu önlemede önemli role sahiptir, ancak 

nefropatiyi önlemede karaciğerdeki kadar etki göstermediği düşünülmektedir (2). Bu durum 

araştırmacıları, parasetamole bağlı nefrotoksisitede farklı tedavi yöntemleri denemeye 

yönlendirmiştir. Hiperbarik oksijen tedavisi,13ozon terapisi (4) bazı bitki ekstrelerinin etkileri 

araştırılmıştır (6,7). Özellikle antioksidan etkileri bulunan ve oksidatif stresteki hasarı azalttığı 

düşünülen tedavi yöntemleri denenmektedir. 

Kafeik asit fenetil ester (CAPE); yapı olarak flavonoidlere benzer olup antioksidan, 

antiinflamatuvar, antimikrobik özelliklere sahiptir (8).  

Uzunca aromatik ve alifatik yapıda karbonlarının olmasından dolayı lipofilik özelliği 

göstermektedir. Lipofilik özelliğinden dolayı molekül hücre duvarından kolayca geçer ve etki 

edebileceği bölgeye daha rahat ulaşır. Bu yüzden deney hayvanları araştırmalarında ve hücre 

kültürü çalışmalarında kafeik asit fenil ester rahatlıkla kullanılabilmekte olup vücut 

bölgelerine de kolaylıkla ulaşmaktadır 

Bu çalışmada, parasetamol indüklü böbrek hasarı oluşturulan ratlarda, biyokimyasal ve 

histopatolojik bulgular değerlendirilerek CAPE’nin olası koruyucu etkisi incelenmiştir.  

2. YÖNTEM 

2.1.Deney Hayvanları 

Çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma 

Merkezinde yetiştirilen, ağırlığı 180 gram ile 200 gram arasında değişen 36 erkek, albino, 

Wistar rat kullanıldı. Deneye başlamadan 1 hafta önce hayvanların stres dolayısıyla olumsuz 

etkilenmemeleri için laboratuvar ortamına adapte olmaları sağlandı. Hayvanlara deney 

süresince doyana kadar (ad libitum) su ve yem (Yem Kurumu, Standart rat yemi) verildi ve 12 
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saat aydınlık/karanlık ışıklandırması olan laboratuvarda normal oda sıcaklığında (22-24 ºC) 

barındırıldı. 

Çalışma boyunca hayvanlara yapılan tüm müdahaleler Uşak Üniversitesi Deney Hayvanları 

Yerel Etik Kurulu tarafından bildirilen kurallar doğrultusunda ve 2017/02-02 kurul onayı ile 

yapılmıştır. Hayvanların bakımı Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama 

ve Araştırma Merkezinde gerçekleşmiştir.  

2.2. Kullanılan Kimyasallar 

Parasetamol: Çalışmada parasetamol rat başına 2 g/kg dozu 2 ml’ye tekabül edecek şekilde 

Phosphate buffer saline'nin (PBS) %1'lik Karboksi Metil Selüloz (CMC) çözeltisinde 

süspanse edilerek hazırlandı. Hazırlanan süspansiyon gastrik sonda yardımıyla oral yoldan 

uygulandı. Çalışmada uygulanan parasetamol dozları, ilgili literatüre göre belirlenmiştir (2,3).  

 

N-Asetil Sistein (NAC): Çalışmada, % 0.9 luk NaCl çözeltisinde hazırlanan, 600 mg tek 

tablet NAC (Mentopin, Hermesarzneimittel Gmbh, Münih-Almanya) gavaj yardımıyla oral 

yoldan verildi. 

Ketamin ve Ksilazin: Çalışmada hayvanlara ötenazi için 65 mg/kg ketamin ve 7mg/kg 

Ksilazin intraperitoneal olarak verildi. 

CAPE uygulaması: 2g/kg oral parasetemol uygulaması sonrasında, 10mikrogram/kg CAPE 

ip. uygulaması yapılmıştır.  

 

2.3.Deney Planı 

Ratlar her bir grupta 6 adet bulunmak üzere 6 gruba ayrıldı. Deney planı Tablo 4’te 

verilmiştir. Ratlara aşağıda belirtilen deney protokolleri uygulandı.  

Deneyde hayvanlar rastgele 6 gruba ayrılmıştır. (n=6) 

Grup 1: Kontrol grubu (n=6) : Çalışma süresince standart yemle beslenecek ratlardan 

oluşacaktır. Serum fizyolojik uygun hacimde verilecektir. 

Grup 2: Parasetamol grubu (n=6) distile suda çözünüp 2g/kg dozunda, 2 ml gavaj ile 

parasetamol uygulaması yapılacak grup 

Grup 3: Parasetamol + CAPE (n=6) : 2g/kg oral parasetemol uygulaması sonrasında, 

10mikrogram/kg CAPE uygulaması yapılacak grup 

Grup 4: Parasetamol + NAC (n=6) : Parasetamol 2 g/kg + NAC (140 mg/kg) grubu. 140 

mg/kg N-AsetilSistein oral yoldan verildikten 1 saat sonrası 2 g/kg dozunda, 2 ml parasetamol 

uygulaması yapılacak grup 

Grup 5: CAPE (n=6) etanolle çözdürülüp Tek başına 10 mikrogram/kg CAPE uygulaması 

yapılacak grup 
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Grup 6: Etanol grubu (n=6) 

Deneysel Nefrotoksisitenin Oluşturulması 

Çalışmamızda deneysel hepatoksisitenin oluşturulması için klinikte kullanılan N-asetil sistein 

(NAC), parasetamol zehirlenmelerinde kullanılan tek ilaçtır. Çalışmada, parasetamolün rat 

başına 2g/kg dozu 2ml’ye denk gelecek şekilde Phosphate buffer saline’nin (PBS) %1’lik 

Karboksi Metil Selüloz (CMC) çözeltisinde süspanse edilerek hazırlanmıştır. Hazırlanan 

süspansiyon gastrik sonda yardımıyla oral yoldan uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan 

parasetamol dozları, ilgili literatüre göre belirlendi (10). 

Parasetamol uygulanmasından 4 saat sonra tüm gruplardaki ratlara deney sonuna kadar yeteri 

kadar su ve yem verildi. 

NAC uygulaması ise çalışma için %0,9’luk NaCl çözeltisinde hazırlanan 600mg tek tablet 

NAC (Mentopin, Hermesarzneimittel Gmbh, Münih-Almanya) gavaj yoluyla oral yoldan 

verildi. NAC uygulaması parasetamol verildikten 1 saat ve 12 saat sonra tekrarlandı.  

Parasetamol uygulamasını takiben 1 saat yeme içmesine izin verilmiş ve 24 saat bekledikten 

sonra hayvanlar sakrifiye edildi.(ketamin 65mg/kg, i.p)- ksilazin(7mg/kg, i.p) anestezi altında 

tüm deney gruplarından böbrekleri hızla çıkarılarak biyokimyasal ve moleküler analizler için -

80°C’de, histopatolojik analizler için %10’luk formalin içerisinde bekletildi.  

2.4.Biyokimyasal Ölçümler 

2.4.1. SOD, CAT, GSH , 8-OHdG, TAS, TOS ve MDA ölçümleri 

Cat (katalaz = ) SunRed Biotechnology Company lot no: 201802 kit kullanılmıştır. SOD 

(Süperoksit dismutaz = ) SunRed Biotechnology Company lot no: 201802 kit kullanılmıştır. 

GSH (Glutatyon) SunRed Biotechnology Company lot no: 201802 kitler kullanılmıştır. 8- 

hidroksi Guanin seviyeleri ise (8-ohG) Sun Red Biotechnology Company lot no: 201802 lod 

numaralı ELISA kitleri kullanılarak belirlenmiştir. Örneklerin TOS düzeyi ve TAS  Rel Assay 

marka ticari kitler kullanılarak ölçülmüştür. MDA ölçümünde Sushil, K. J.(1986) tarafından 

bildirilen yöntem kullanılmıştır. 

2.4.2. Eser Element Ölçümleri 

Eser element analizi için İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-

MS) (Neslab Thermoflex 2500, Thermoscientific) kullanıldı. Analizler, Uşak Üniversitesi 

Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılmış, sonuçlar ppm 

biriminde ifade edilmiştir. 

 

2.5.Histapotolojik Analizler 

Histopatolojik incelemeler için böbrekten alınan doku örnekleri % 10’luk tamponlu 

formalin solüsyonunda tespit edilmiştir. Formalin tespitindeki doku örnekleri 2-3 mm 

kalınlıkta ve uygun büyüklüklerde küçültülerek doku takip kasetlerine alınmıştır. Çeşme 

suyunda bir gece yıkandıktan sonra 50, 70, 80, 96’lık ve absolüt alkol ile ksilol, ksilollü 

parafin ve 56-58 oC’de erimiş parafinde 2’şer saat tutulmuş ve sonra da parafinde 

bloklanmıştır. Her parafin bloktan mikrotom (Leica, RM 2245) ile 5 mikron kalınlığında 

kesilen örnekler su banyosu (Leica, HI 1210) aracılığıyla lamlara alınmıştır. On dakika 
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etüvde kurutularak (Thermo, OGH 60) histopatolojik yöntemlerde kullanılmak üzere hazır 

hale getirilmiştir. Tüm kesitler absolüt, 96, 80, 70 ve 50’lik alkol serileri ile ksilol 

serilerinden geçirilerek hematoksilen-eosin (HE) ile metoduna göre boyanmıştır. (11). 

Boyamaları yapılan preparatlar, binokuler başlıklı ışık mikroskobunda (Nikon Eclipse Ci, 

Tokyo, Japan) incelenmiştir. Gerekli görülen preparatlardan mikroskobik resimler 

çekilmiştir. (Nikon DS Fi 3, microscopic digital camera systems, Tokyo, Japan. 

 

2.6.İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ver. 18.0, SPSS Inc, 

Chicago Illinois, USA) programı kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar ortalama ± standart hata 

olarak verildi. Grup içi ve gruplar arası karşılaştırmada ANOVA ve Dunkan testi kullanıldı. 

P<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. 

3. BULGULAR 

3.1. BUN, Kreatinin, SOD, CAT, GSH, 8-OHdG, TAS, TOS ve MDA Seviyeleri 

Elde edilen veriler tablo 1. de verilmiştir. 

Çalışmamızda parasetamol grubunun BUN ve kreatinin değerleri kontrol grupları ile 

karşılaştırıldığında anlamlı olarak (p<0,05) yüksek bulunmuştur. MDA, TOS ve 8-HdG 

seviyeleri parasetamol grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak (p<0,05) yüksek, SOD, 

CAT, GSH ve TAS seviyeleri ise anlamlı olarak (p<0,05) düşük çıkmıştır. 

CAPE verilen parasetamol grubu parasetemol grubu ile karşılaştırıldığında, MDA, TOS ve 8-

HdG seviyeleri anlamlı olarak (p<0,05)  düşmüş, SOD, CAT, GSH ve TAS seviyeleri ise 

anlamlı olarak yükseldiği (p<0,05) gözlemlenmiştir. 

 

Grup BUN 

(ul/L) 

CREA 

(ul/L) 

SOD  

(ng/ml) 

MDA 

(nmol/mg 

protein) 

CAT 

(ng/ml) 

TAS 

(mmol Trolox 

Equivalent/L) 

TOS 

(µmol H2O2 

Equivalent/L) 

8-HdG 

(ng/ml) 

GSH 

(nmol/mI) 

 

Kontrol 13.33±2,8a 0,25±0,28a 1,05±0,05a 0,13±0,17a 1,81±0,17a 0,13±0,01a 0,08±0,01a 1,24±0,02a 2,91±0,18a 

Parasetamol 30,52±2,07c 0,51±0,02d 0,03±0,003c 1,42±0,6c 0,41±0,25b 0,08±0,009c 0,16±0,01c 1,56±0,04c 0,53±0,17b 

Parasetamol+CAPE 18,83±2,78b 0,33±0,22c 1,02±0,12b 0,17±0,01a,b 1,8±0,15a 0,11±0,01b 0,06±0,011a,b 1,33±0,06a 1,9±0,14a 

Parasetamol+NAC 17,5±2,66b 0,29±0,29b 1,06±0,004a 0,20±0,02b 2,04±0,34a 0,10±0,007b 0,06±0,006b 1,52±0,05c 2,02±0,22a 

CAPE 14,33±1,36a 0,29±0,28a 1,06±0,004a 0,13±0,02a 1,83±0,19a 0,12±0,24a 0,71±0,01a,b 1,22±0,10a 2,74±0,14a 

Etanol 14,51±1,04a 0,29±0,14b 1,05±0,004a 0,15±0,01a 1,78±0,05a 0,12±0,02a,b 0,75±0,01a,b 0,99±0,29b 2,02±0,04a 

Tablo 1. Serum BUN ve Kreatinin, doku TAS,TOS, MDA, SOD, CAT, GSH, 8-HdG seviyeleri, Aynı sütundaki farklı harfler birbirlerinden 

istatistiksel olarak anlamlıdır P<0,05 anlamlı kabul edilmiştir 

 

3.2.Eser Element Seviyeleri 

Elde edilen eser element seviyeleri tablo 2. de gösterilmiştir. 

Parasetamol grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, Mg,Cu, Zn, Se, Mn seviyeleri 

parasetamol grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğu görülmüştür. CAPE 
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verilen parasetamol grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise eser element seviyeleri 

anlamlı olarak yükseldiği görülmüştür. 

 

Grup Mg 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Se 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Kontrol 19,57±5,15a 0,52±0,05a 1,97±0,45a 0,81±0,11a,b 0,19±0,11a 

Parasetamol 11,72±0,81c 0,32±0,02b 0,80±0,04b 0,42±0,44c 0,08±0,06c 

Parasetamol+CAPE 15,30±1,47b 0,33±0,03b 1,77±0,40a 0,71±0,05b 0,12±0,11b 

Parasetamol+NAC 19,17±3,78a 0,51±0,05a 2,10±0,51a 0,76±0,11a,b 0,13±0,11b 

CAPE 18,75±1,71a,b 0,53±0,53a 2,07±0,24a 0,85±0,12a 0,14±0,10b 

Etanol 18,8±2,18a,b 0,49±0,24a 2,09±0,10a 0,82±0,05a,b 0,19±0,11a 

Tablo 2. Doku Mg,Cu, Zn, Se, Mn seviyeleri. Aynı sütundaki farklı harfler birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlıdır 

P<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

 

 

3.3.Histopatolojik Sonuçlar 

Alınan böbrek dokusu örneklerinin histopatolojik analiz görüntüleri şekil 1. De gösterilmiştir.  

Gruplar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.  

A: Kontrol Grubu,   B: Parasetamol Grubu, C: Parasetemol+CAPE grubu , D: CAPE grubu , 

E: Etenol grubu. 

A (kontrol grubu) grubunda,böbrek dokusunda histopatolojik değişiklikler normal olarak 

izlendi. 

B (parasatemol grubu) grubunda,  OK: Tubulus epitel hücrelerinde vakuoler dejeneratif 

değişiklikler ve 

 Ok başı: Tubulus lümeninde dökülmüş epitel hücreleri izlendi.  

C (parasetamol+CAPE) grubunda, gruplarında ise böbrek dokularında az miktarda 

histopatolojik değişiklik görülürken, 

D (Parasetamol+NAC) grubunda,Oklar: Tubulus epitel hücrelerinde vakuoler dejeneratif 

değişiklikler görüldü.  

CAPE ve Etanonol gruplarının böbrek dokusunda histopatolojik değişiklikler normal olarak 

izlendi. 
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Şekil 1. Böbrek Histopatolojik inceleme 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Parasetamol özellikle son 50 yıldır piyasada bulunan ve yaygın bir şekilde kullanılan analjezik 

ve antipiretik bir ilaçtır. Tek başına veya antiinflamatuar ilaçların etkisini arttırmak için 

kombine halde hazırlanan preparatları mevcuttur. Her yaş grubunda yan etki insidansı düşük 

olduğu için güvenle kullanılmaktadır.  

 

Parasetamol aşırı dozda alındığında, öncelikle karaciğerde metabolize olduğu için ciddi 

hepatotoksisiteye sebep olmaktadır. Böbrekler ise karaciğer hasarının ileri evrelerinde veya 

nadiren karaciğerde hasar olmadan tek başına etkilenmektedir (12). 

Böbrekteki hasar akut tubuler nekroz şeklinde görülmektedir ve parasetamol doz aşımına 

maruz kalan hastaların yaklaşık %1-2’sinde renal yetmezlik gelişebileceği saptanmıştır (3). 

Böbrekte parasetamolle oluşan toksisitenin mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Aşırı 

doz alımında glukuronidasyon ve sulfasyon reaksiyonlarının doygunluğa erişmesi sonucu 

sitokrom P-450 enzim sistemi devreye girer. Böbrekte biyotransformasyonda CYP2E1 

izoenzimi görevlidir. Prostaglandin sentetaz ve N-deasetilaz enzimleri ve sitokrom P-450 
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enzim sistemlerinin etkisi ile de NAPQI ve p-aminofenol gibi toksik metabolitler oluşur (13). 

Oluşan bu metabolitlerin hepsi detoksifiye edilemeyerek, hücresel proteinlerdeki sülfidril 

grupları ve glutatyon ile konjugatlar oluşturur. Bu konjugatların kendisinin veya sebep olduğu 

glutatyon tükenmesinin oksidatif strese neden olduğu düşünülmektedir. Bu durumun 

kaspazların ve lizozomal enzimlerin aktivasyonuna yol açtığı, apoptozisi veya programlı 

hücre ölümünü başlattığı sonuç olarakta hemostazın bozulup, dokuda hasar oluşturarak, 

böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olduğu düşünülmektedir. Klinikte böbrek 

fonksiyonlarını değerlendirmede, hastalardan alınan kan örneklerinde BUN ve kreatinin 

düzeyi ölçümü rutin hale gelmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda da böbrek fonksiyonlarını 

değerlendirirken hayvan serumlarından BUN ve kreatinin düzeyleri bakılmış ve oluşturulan 

nefrotoksisite modeli değerlendirilip, verilen ilaçların böbrek fonksiyonlarına olan etkisi 

incelenmiştir (14). Naguib ve ark. (15) yaptıkları bir çalışmada parasetamole bağlı gelişen 

hepatorenal hasarda Pleurotus ostreatus adlı mantar çeşidini incelemişlerdir. Parasetamol 

verilen grupta serum BUN ve kreatinin düzeylerinin kontrol grubuna kıyasla yükseldiğini 

gözlemlemişlerdir. Yine başka bir çalışmada Das ve ark. (16) farelerde parasetamole bağlı 

nefrotoksisitede taurinin etkisini incelemişlerdir. Oluşan oksidatif hasarın böbrek 

fonksiyonları üzerindeki etkilerini değerlendirmede BUN ve kreatinin düzeylerini esas almış 

ve bu değerlerin yükseldiğini gözlemlemişlerdir.  
 

Çalışmamızda böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede serum BUN ve kreatinin değerlerini 

kullanıldı. Parasetamol verilen gruptan 12 saat sonra alınan serum BUN ve kreatinin 

düzeylerinde sağlıklı grupla kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir yükselme 

gözlendi. Buna dayanarak toksisite modelimizin Sağlıklı grupla kıyaslama yaparsak 

oluştuğunu söyleyebiliriz. Tedavi olarak kullandığımız NAC uygulamasının böbrek 

fonksiyonlarını bu iki değer üzerinden iyileştirdiği görüldü. 

Çalışmamızda parasetamol gruplarına 10 mikrogram/kg verilen CAPE’nin, yükselen BUN ve 

kreatinin değerlerini düşürdüğünü gözlemledik.  

 

Serumda bakılan ve böbrek fonksiyonları hakkında bilgi veren bu değerlerin yanında, dokuda 

antioksidan enzimlere de bakıldı ve oksidatif hasar değerlendirildi. Değerlendirmelerimiz 

sonucunda parasetamol verilen grupta oksidaitf hasar belirteçlerinin yüksek, antioksidan 

düzeylerinin ise düşük olduğu görüldü, bununla birlikte CAPE +Parasetamol verilen grupta 

ise bu yükselen oksidatif hasar belirteçlerinin düştüğü antioksidan değerlerinin ise yükseldiği 

görülmüştür.  

 

Parasetamol nefrotoksisitesini değerlendirmede sadece antioksidan enzimlerin düzeyleri değil 

histopatolojik incelemede çok önemlidir. Dokudaki hasarı daha iyi görmemize olanak 

sağlamaktadır. Demirbag ve ark.172 yaptıkları bir çalışmada parasetamolle indüklenen 

nefrotoksisitede ozon terapisinin etkisini histopatolojik olarak incelemişlerdir. Parasetamol 

grubunda tübüler epitelde dejenerasyon, vakualizasyon, hücre desukuamasyonu, nekroz ve 

proksimal tübülde sellüler atıklar gözlemlemişlerdir. Parasetamol ve ozon verilen grupta ise 

hafif tübüler dejenerasyon ve epitelyal vakualizasyon, minimal selüler desukuamasyon 

gözlemlemişlerdir.  

Çalışmamızda sağlıklı grupta yapılan histopatolojik incelemede, fare böbrek dokularında 

glomerüler ve tübüler yapılar normal histolojik görünümdeydi. Parasetamol grubunda ise, 
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vakuoler dejeneratif değişiklikler görüldü. CAPE+Parasetamol verilen grupta ise çok az 

dejenarasyon ve normal histopatolojik görüntüler izlendi.  

Yapılan histopatolojik analizlerimiz yapılan biyokimyasal değerlendirmelerimizi destekler 

nitelikteydi. 

 

Bu çalışma sonucunda bu zamana kadar birçok deneysel model üzerinde farklı etkileri 

incelenen CAPE nin, parasetamol ve/veya başka maddeler ile indüklenen nefrotoksisitenin 

hem mekanistik çalışmaları, hem de tedavi süreci için yeni hedefler olarak ortaya 

konulabilmesi bakımından literatüre katkı sağlayan bir çalışma olduğu düşünülmektedir.  

 

Bu çalışma 2017/TP035 BAP projesinden türetilmiştir.  
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BAZI BİYOKONTROL ORGANİZMALARIN FARKLI BİTKİ PATOJENİK 

FUNGUSLARA KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİ 

 

Ş.Evrim ARICI1*  Figen MUTLU1 Seda DEMİRTAŞ1 Z. Nurçin TUNCEL1

 Aiperi  MURATBEKOVA2 
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Özet: Bu çalışmada Isparta BAYSOL TARIM HAYVANCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET 

LTD.ŞTİ Firması tarafından yetiştirilen Kırmızı Kaliforniya Solucanları (Eisenia fetida)  

kullanılarak üretilen solucan gübresinden izole edilen biyokontrol organizmaların  bitkilerde 

hastalığa neden olan Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae ve Botrytis cinerea’ya karşı 

antogonistik etkisi in vitro koşullarında araştırılmıştır. 7 gün PDA ortamı üzerinde geliştirilen 

Aspergilus niger, Aspergillus terreus, Trichoderma harzianum, Glioclodium spp. ve Bacillus 

subtilis bitki hastalık etmenlerine ait (Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae ve Botrytis 

cinerea) 5 mm çapındaki misel disk parçaları birbirinden 4 cm mesafe uzaklığında koyulacak 

25° C inkübasyona bırakılmıştır. Bitki hastalık izolatlarından 5 mm çapında alınan disk, PDA 

içeren 9 cm çapındaki petrilerin orta kısmına yerleştirildikten sonra, aynı petrinin kenar 

kısmına izole edilen bakterinin 24 saatlik kültüründen öze ile çizgi ekim yapılmış ve bir hafta 

süre ile 25ºC’de karanlıkta inkubasyona bırakılmıştır. Yapılan testler sonucunda Rhizoctonia 

solani, Verticillium dahliae ve Botrytis cinerea’ya karşı Aspergilus niger, Aspergillus terreus,  

Trichoderma harzianum, Glioclodium spp. funguslarına ait izolatlar ile, Bacillus subtilis 

bakterisine  ait izolat etkili olarak belirlenmiştir. Glioclodium spp. fungus izolatının bitki 

patojelerine karşı etkinliği en az olmuştur. 

Anahtar kelimeler:  İkili kültür, antimikrobiyal aktivite, bitki pathojenik fungus, bakteri  

 

ANTIFUNGAL ACTIVITY OF SOME BICONTROL ORGANISMS AGAINST 

DIFFERENT PLANT PATHOGENIC FUNGI 

Abstract: In this study, the antogonistic effect of biocontrol organisms isolated from 

vermicompost produced by Red California Worms (Eisenia fetida), grown by  Baysol Tarım 

Lıvestock Internatıonal And Foreign Trade Limited Company. against plant pathogenic fungi  

Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae and Botrytis cinerea were investigated in vitro. 

Aspergillus nodulus, Aspergillus terreus, Trichoderma harzianum, Glioclodium oseum, 

Bacillus subtilis and plant pathogenic fungi (Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae and 
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Botrytis cinerea) cultured on PDA medium were incubated at 25 °C with dual culture. The 

disc taken from the plant pathogenic fungi isolates with a diameter of 5 mm was placed in the 

middle of the 9 cm diameter petri dish containing PDA and then line from the B.subtilis 

cultured 24 hour was drawn on the side of the petri dish  and incubated in the dark at 25ºC for 

one week. Growth inhibitions of tested plant pathogens were measured in vitro. As a result of 

the experiment, biocontrol organisms showed inhibitory or reducing acitivities against 

mycelial growth of phyotpathogenic fungi. Fungal growth on PDA decreased with dual 

culture. Aspergilus niger, Aspergillus nodulus, Aspergillus terreus, Trichoderma harzianum, 

Glioclodium oseum fungus isolates, Bacillus subtilis bacteria were effective on Rhizoctonia 

solani, Verticillium dahliae and Botrytis cinerea. Glioclodium oseum hat the least activity 

against plant pathogenic fungi. 

 

Keywords: dual culture, antimicrobial activity, plant pathogenic fungi, bacteria 

 

1.Giriş 

 

Dünya nüfusu hızla artmakta olup, sınırlı olan tarım arazilerinden daha fazla verim alınması 

nedeniyle tarım alanlarında daha fazla kimyasal kullanılmaktadır. Bu durum her geçen gün 

insan sağlığı ve doğal denge açısından daha fazla risk taşımakta ve kullanılan kimyasallar 

kimyasal toprağın doğal dengesine zarar vermektedir (Gupta, 2005; Garg vd., 2006). Gelişmiş 

olan ülkelerde buna çözüm olarak organik gübre arayışına girmiştir. Yapılan bilimsel 

araştırmalar sonucunda toprak solucanlarının tarım açısından inanılmaz faydalı canlılar 

olduğunu kanıtlamıştır. Solucanlar toprak verimliliğini arttırmakta ve özellikle toprak kökenli 

hastalıkları baskılamaktadırlar (Chaoui vd., 2002; Arancon vd., 2002). Solucanların toprağı 

ileme sırasında toprak florasında bulunan bitki hastalıklarını baskılamada önemli rol oynayan 

bir çok faydalı mikroorganizma popülasyonunun artığı gözlenmiştir. (Sparling vd., 1982; 

Wiegant 1992, Usha vd., 2012).Toprak solucanları, Pseudomonas, Rhizobium, Bacillus, 

Azosprillium, Azotobacter, vb. Gibi bitki büyümesini teşvik eden rizosferik bakterileri, 

rizosferik toprakla birlikte alır ve bağırsakların ideal mikro-ortamı nedeniyle aktif hale 

gelebilir veya artabilir (Sinha vd., 2010). Bu mikroorganizmalar özellikle bitkilerde hastalığa 

neden olan toprak kökenli patojenleri baskılamaktadır. Vermikompost içerisinde bulunan 

faydalı mikroorganizmalardan kaynaklanan antogonistik, hiperparazitik ve rekabet etki, ile 

bitkilerde uyarılmış dayanaklığın teşvik edilmesi mevcuttur (Chet ve Inbar, 1994; Hoitink ve 

Grebus, 1997; Aksoy, 2006; Arıcı ve Tuncel, 2018).  
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Bu çalışmada Isparta BAYSOL TARIM HAYVANCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ 

Firması tarafından yetiştirilen Kırmızı Kaliforniya Solucanları (Eisenia fetida)  kullanılarak 

üretilen solucan gübresinden izole edilen biyokontrol organizmaların  bitkilerde hastalığa 

neden olan Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae ve Botrytis cinerea’ya karşı antogonistik 

etkisi in vitro koşullarında araştırılmıştır. 

 

2. Yöntem 

 

BAYSOL TARIM HAYVANCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ Firması tarafından 

üretilen solucan gübresinden Aspergilus niger, Aspergillus terreus, Trichoderma harzianum, 

Gliocladium spp. ve Bacillus subtilis izole edilmiştir. Daha önce  domates ve pamuk 

bitkisinden kök ve kök boğazı enfeksiyonuna neden olan bitki hastalık etmenleri (Rhizoctonia 

solani, Verticillium dahliae ve Botrytis cinerea) bitkilerden izole edilmiş  ve patojenite testi 

yapılmıştır. 

 

2.1. İkili kültür 

 

7 gün PDA ortamı üzerinde geliştirilen Aspergilus niger, Aspergillus terreus, Trichoderma 

harzianum, Gliocladium spp. ve NA ortamında geliştirilen Bacillus subtilis bitki hastalık 

etmenlerine ait (Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae ve Botrytis cinerea) 5 mm çapındaki 

misel disk parçaları birbirinden 4 cm mesafe uzaklığında koyularak 25 °C’de inkübasyona 

bırakılmıştır. NA ortamında geliştirilen Bacillus subtilis PDA ortamı üzerinin her köşesine 10 

mikro litre (10X108 cfu/ml) ve merkezden 2 cm uzaklıkta olacak şekilde çizilerek 25° C 

inubasyona bırakılmıştır. 24 saat sonra ortaya Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae ve 

Botrytis cinerea izolaları ayrı ayrı olacak şekilde  5 cm çapındaki misel disk parçası konularak 

25° C inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol olarak kullanılan petrilerde bakteri yerine su 

kullanılmıştır. Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre ,her bir izolat için dört 

tekerrürlü olarak kurulmuştur.. 7 gün sonra patojenik fungus ölçümleri yapılmıştır.  

Yüzde engelleme = [Kontrolde fungal koloni çapı – Biyokontol mikroorganizma ekili 

petrideki koloni çapı) / Kontrol petrideki koloni çapı] x 100  

formül yardımı ile yüzde engellemeler hesaplanmıştır.  

2.2. İstatisk analiz 

Elde edilen veriler açı transformasyonu yapıldıktan Tukey testi kullanılarak analiz yapılmıştır. 

İstatistik çalışmalarında SPSS 22 programı kullanılmıştır. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

Yapılan testler sonucunda Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae ve Botrytis cinerea’ya 

karşı Aspergilus niger, Aspergillus terreus,  Trichoderma harzianum, Glioclodium spp. 

funguslarına ait izolatlar ile, Bacillus subtilis bakterisine ait izolat etkili olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 1). Bacillus subtilis Verticillium dahliae ve Botrytis cinerea’yı baskılarken 

Rhizoctonia solani’ye karşı çok etkili olmamıştır (Şekil 1). Genel olarak Glioclodium spp. 

fungus izolatının bitki patojelerine karşı etkinliği en az olmuştur (Çizelge 2 

Çizelge 1: Vermikomposttan elde edilen biyolojik etmenlerin bitki fungal patojenlerinin misel gelişimine etkisi(%) 

Vermikomposttan elde edilen biyolojik 

etmenler  

Bitki fungal patojenlerinin misel gelişimi (%) 

R. solani V. dahliae B. cinerea 

B. subtilis 8.62 c 84.70 a* 60.95 ab 

T. harzianum 77.92 a 86.60 a 81.10 a 

A.niger 84.4 a 83.08 a 82.08 a 

A.terreus 74.15 a 78.60 a 76.95 a 

Gliocladium spp. 53.45 a 74.85 a 40.80 bc 

*Aynı sütun içerisinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Tukey testine göre p<0.01 hata sınırları içerisinde birbirinden 

istatistiksel olarak farksızdır. 

 

Çizelge 2. Bitki fungal patojenlerinin misel gelişimine vermikomposttan elde edilen biyolojik etmenlerin etkisi 
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Şekil 1: Bacillus subtilis’in bitki fungal patojenlerinin misel gelişimine etkisi (A-Verticillium dahliae, B-Botrytis cinerea, C- 

Rhizoctonia solani) 

 

Elde ettiğimiz sonuçlar bazı araştırmcıların yaptığı sonuçlarla benzerlik göstermiştir. Singh 

vd., (2003) vermikomposttan elde edilen sıvı ekstraktı kullanarak bezelye de görülen külleme 

hastalığını (Erysiphe cichoracearum)  antifungal etki göstererek engellediğini bildirmişlerdir. 

Usha vd., (2012)’deki bu çalışmada vermikomosttan izole edilen Trichoderma ssp. ve 

Aspergillus ssp. tarafından Fusarium oxysporum'un baskılama potansiyelini değerlendirmeyi 

amaçlamışlardır. Pda içeren cam petri kenarlarına 5 mm çapında F. oxysporium misel diskleri 

eklenmiş ve 27° C’de 4 gün boyunca inkübe edildikten 48 saat sonra Trichoderma ve 

Aspergillius spp. izolatlarının 5 mm çapında diskleri aynı taraftaki F.oxysporumin'a karşıt 

tarafa yerleştirerek inkübe etmişlerdir. Sonuç olarak Aspergillus spp. ve Trichoderma spp. 

etkili bir şekilde F.oxysporum'u bastırdığını belirlemişler ve bu, vermikompostun mantar 

izolatlarının bitki patojenlerine karşı antagonistik etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdirBazı 

araştırmacılar  B. subtilis'in özellikle bitki hastalıklarına neden olan Fusarium oxysporum'un 

büyümesini engelleyici antifungal peptid antibiyotik potansiyeli içeren Mycosubtilin, 

Surfactin ve İturin A gibi antimikrobiyaller ürettiği bilinmektedir (Jochum vd., 2006; Grosu 

vd., 2015; Zalila-Kolsi vd., 2016). (Hardoim vd., 2008; Tiwari ve Thakur, 2014; Zalila-Kolsi 

vd., 2016).  

Bunun yanısıra Sahni vd., 2008 yılında yapmış oldukları çalışmada vermicast olarak bilinen 

ve solucanlar tarafından bir yıl işlenen solucan topraklarında rizobakteri oranının daha fazla 

olduğu ve fungal patojenlere etkinliğinin vrmikomposta oranla daha etkili olduğunu  

bildirmişlerdir. Bacillius spp. Çevreye pozitif etkilerinden dolayı kimyasallara bağımlılığı 

azaltmalarından dolayı hastalıkların kontrolü açısından caziptir ve fungisit direncin 

gelişmesini yavaşlatır. Fungal ve bakteriyel patojenlere karşı antagonistik aktiviteler 

üretmektedir.  

Fungus türlerinden Trichoderma spp.’ler biyolojik mücadelede en çok kullanılan 

antagonistlerdir. Trichoderma spp.’nin antagonistik özelliği olmakla beraber bazı türleri 

bioaktif maddeler üreterek antagonistik özelliklerini artırırlar. Ancak son yıllardaki çalışmalar 

Trichoderma spp.’nin bitkilerde dayanıklılığın uyarılması, köklerde mikroflora 

kompozisyonunu değiştirmesi, besin maddesi alımını arttırması ve kök gelişimini teşvik 

etmesi gibi etkilerinin de olduğunu gösterilmiştir (Howell, 2006; Hermosa vd., 2012). 

Bitki hastalıklarına karşı mikoparazitizm, antibiyotik üretimi, yer-besin için yarışma ve 

bitkide gelişimi teşvik etme şeklindeki mekanizmaları kullanmaktadır. Günümüzde üzerinde 
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en fazla araştırma yapılan konulardan biri haline gelmiştir. Bununla birlikte çok sayıda ticari 

preparat geliştirilip, bitki patojenlerine karşı kullanılmaktadır (Aydın, 2015). 

Bitki patojenlerine karşı kullanılan bir diğer etmen Aspergillius spp. türleridir. Aspergillus 

niger, A. flavus, A. terreus, A. fumigatus ‘un Pythium ultimum, Fusarium sambucinum ve 

Phytophthora sp.’nin neden olduğu patates hastalıklarını kontrol ettiği bildirilmiştir (Daami-

Remadi vd.,2012; Aydi vd.,2014 Abdallah vd., 2015). 

 

4. Sonuç 

 

Sonuç olarak BAYSOL TARIM HAYVANCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ Firması 

tarafından yetiştirilen Kırmızı Kaliforniya Solucan (Eisenia fetida) kullanılarak üretilen 

solucan gübresinden elde edilen Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis, Aspergillius niger, 

A. terreus biyolojik preparatların bitki fungal hastalıklarına  ( karşı etkin olduğu 

belirlenmiştir.  

Elde edilen sonuçlar ve araştırmalar doğrultusunda çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkisi 

olan kimyasalların yoğun bir şekilde kullanılması yerine, hastalıkla mücadelede çevre dostu 

olan biyolojik etmenlerin uygulanması tercih edilmelidir. 
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ÖZET 

Afetler tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyen olaylardır. Oluşum nedenleri 

doğadan ya da insan eylemlerinden kaynaklanabilir. Gerek doğal afetlerin oluşumuna, gerekse 

insan kaynaklı olanlara karşı önceden hazırlıklı olunabilir. Afet öncesi ve sonrası yapılacak 

tüm çalışmalar "Afet Yönetim Sistemi" adı altında toplanır. Bu çalışmada da Bucak’ta 

bulunan apart ve yurtların ve sahiplerinin afet veya tehlikeli durum öncesi hazırlık düzeyini 

ölçmek üzere anket uygulanmıştır.Apart veya yurt sahiplerinin  genellikle ilk  yardım  

bilgisinin iyi olmasına  rağmen, afete hazırlık  konusunda yetersiz kaldığını gördük, apart 

veya yurtta genellikle ilk yardım  çantası  bulunmasına  rağmen  deprem çantası  çok  az yerde 

bulunduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda ilk yardım konusunda  yeterli olunsa bile  afete 

hazırlık  konusunda hazır  olmadığı düşüncesine varılmıştır. 1. derece deprem bölgesin de yer 

alan Bucak ilçesin de yaşayan herkesin özel kurum ve devlet kuruluşlarının hem bina ve yapı 

sisteminin olası afete hazır olması hem de sahibinin hazırlıklı olması gerek. 

 

ANAHTAR KELİMELER 

 

 Afete hazırlık, İlk Yardım, Tatbikat 

 

 Giriş: Afet, belirli bir toplumu ya da belli kesimlerinde can ve mal kayıpları doğuran, 

fiziksel, sosyal zararlar oluşturan ve hayatı sekteye uğratan  olaylardır. Bu afetler  

doğal kaynaklı ve insan kaynaklı olabilir. Afetlerin vereceği  zararlara karşı  alınacak 

önlemler vardır. Bunlar Afet Yönetim sisteminde yer almaktadır.  Afet yönetimi , afet 

sırasında ve sonucunda doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi ya da zararların 

azaltılması doğrultusunda gereken çalışmaların ilgili tüm kişileri ve birimleri 

kapsayacak biçimde planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, eşgüdümü, gerekli 

mevzuat ve kurumsal yapılaşmanın oluşturulması ya da yeniden düzenlenmesi ve etkin 

bir uygulamanın sağlanabilmesi için gerektiğinde diğer kuruluşlar ile iletişim 

kurulması ve kaynakların bu ortak amaçlar doğrultusunda yönetilmesini gerektiren 

geniş kapsamlı bir kavramdır. Bunlar Afet Yönetimi sisteminde yer almaktadır. Afet 

yönetim sistemi afet öncesi ve afet sonrası yapılacak çalışmalar olarak iki ana başlık 

altında toplanabilir.  

Afet öncesinde yapılabilecekler (risk yönetimi): 

 - Afet zararlarını azaltma 

mailto:mzyıldırım@mehmetakif.edu.tr
mailto:mtatoglu@mehmetakif.edu.tr
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 - Afete hazırlıklı olma (tahmin ve erken uyarı, etki analizi, afete hazırlık planı vs.) 

 Afet sonrasında yapılabilecekler (kriz yönetimi): 

-Müdahale 

 - İyileştirme (yeniden yapılandırma çalışmalarıdır.) 

A - Risk Yönetimi: Risk, olası tehlikenin sonuçları ya da insanlar, diğer canlılar ve binalar 

üzerindeki etkisi olarak özetlenebilir . Doğal ya da insan kaynaklı tüm olaylar, eğer zarar 

verebileceği bir ortam bulunmuyor ise, risk de oluşturamaz. Deprem, sel, toprak kayması, 

yangın vb. afetlerin risklerinin neler olabileceğinin belirlenebilmesi için belirli bir bina, tesis 

ya da bölgeyi ele almak gerekir . Her bir doğal afet için risk haritaları çıkarma, her tehlikenin 

karakterini belirleme, riskleri karşılaştırma ve öncelikleri belirleme, deprem senaryoları 

hazırlama, bu şekilde afetlerin olası etkileri ve boyutlarını tahmin çalışmalarının tümü, risk  

analizi olarak adlandırılır. 

B -Kriz Yönetimi: Afet olması durumunda devreye girecek kriz yönetimi çalışmaları 

kapsamında yapılabilecekler arasında ilk yardım, arama ve kurtarma etkinlikleri, kaynakların 

dağıtımı gibi müdahaleler ve binaların yeniden inşası , onarımı vb. sayılabilir. 

Amaç: Bu çalışmayı   Bucak' da bulunan apart ve yurtların olası bir deprem  veya tehlikeli, 

acil durum da binanın  güvenliğini , hazırlık  düzeyini ve apart/yurt sahibinin  hazırlık ve bilgi 

düzeyini ölçmek ve buna karşı alınacak önlemlerin belirlenmesini  sağlamak  amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bucak Merkez' de bulunan 17 apart ve 1 yurda içinde 3 adet kişisel,6 tane apart 

veya yurt sahibinin bilgi düzeyini  ölçen sorunun  ve 10 tane apart veya yurt binasının  yapısı  

hakkında  olan 19 soruluk  anketimi gönüllü  kişilere  uygulanmıştır. Sonuçların analizinde   

SPSS23 uygulamasından faydalanmıştır.   

 

Bulgular: Araştırmamıza katılan kişilerden %22,2’si (4) bir afet ile karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Katılımcılarımızın %61,1’i (11) ilkyardım eğitimi aldığını, %33,3’ü (6) ise 

herhangi bir afet tatbikatına katıldığını ifade etmiştir. Katılımcılardan %55,6’sı (10) 

işletmesinin afete hazır olduğunu, %61,1’i (11) ise kendisinin afete hazır olduğunu 

belirtmiştir. 

 

Sonuç ve Tartışma: Araştırmamız neticesinde elde edilen verilere bakılarak ilçedeki apart ve 

yurt işletmelerinin olası afetlere yeterince hazır olmadıklarını söylemek mümkündür. 1.derece 
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deprem bölgesinde yer alan Bucak ilçesinde yaşayan herkesin ve her kurum ve kuruluşun bu 

konuda daha fazla hassasiyet göstermesi gerekmektedir, özellikle yurt, apart gibi insan 

sayısının fazla olduğu mekanlarda yapısal ve yapısal olmayan tedbirler defalarca gözden 

geçirilmeli bu tarz işletmelere yönelik denetimler artırılmalıdır.  
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ISPARTA PAZAR ALANLARINDA BİTKİLERDE GÖRÜLEN HASTALIK VE 

ZARARLILAR 

Ş. Evrim ARICI1*  Seda DEMİRTAŞ1 Figen MUTLU1   Z. Nurçin TUNCEL1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 
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Özet: Bu çalışmada Ekim 2018- Mart 2019 tarihleri arasında Isparta Pazar alanlarından satlan 

sebze ve meyvelerdeki hastalıklar belirlenmeye çalışılmıştır.  Pazardan hastalıklı olduğu 

düşünülen bitkiler laboratuvar koşullarına getirilerek hastalık izolasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Bitkiler hassasiyetine göre %1-5 lik hipoklorid içerisinde 2-5 dk bekletilerek sterilizasyonu 

gerçekleştirildikten sonra PDA ortamı üzerinde kültüre alınmıştır. Bakteri izolasyonu için NA 

besi ortamı kullanılmıştır. Bazı bitki organları da desikatör içerisinde bekletilerek misel 

gelişimi teşvik edilmiştir.  Pazardan alınan sebze ve meyvelerden en fazla izole edilen  

hastalık etmenleri; Venturia inaequalis, Alternari spp., Botrytis cinerea, Machrophomina 

spp., Sclerotonia spp., Phytopthora infestans, Penicillium digidatum, Aspergillus spp., 

Puccinia porri, Xanthomonas campestris vesicatoria, Alternaria mali, Pythium spp., 

Fusarium spp., Helminthosporium solani ve patates yumrularından Meloidogyne spp 

nematodu tespit edilmiştir. Karnıbahar ve brokolide,  yaprak bitleri gözlenmiştir. Pazarda 

ürün satan pazarcılarla yapılan anket sonucuna göre de pazarcıların bitkilerde hangi 

hastalıkların olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıkları ve sebze/meyvelerin tüketiciye 

sağlıklı bir şekilde ulaşmamasının nedeninin uygun olmayan depo koşullarından 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelime: Isparta, pazar, fungus, bakteri, sebze, meyve 

 

DISEASES AND PESTS IN PLANTS IN ISPARTA BAZAAR 

Abstract: In this study, it was investigated to determine the diseases in the plants in Isparta 

Bazaar between October 2018 and March 2019. Vegetables anf fruits thought to be diseased 

from the Bazaar were brought to the laboratory conditions. According to the sensitivity of the 

plant explants  in 1-5% hypochlorite for 2-5 minutes were sterilized. After sterilization, plant 

explants were cultured in PDA medium and the fungus was isolated. The NA medium was 

used for bacterial isolation. Some plant organs were kept in desiccator and mycelial growth 

was ensured. The most isolated diseases  from vegetables and fruits taken from the Bazaar 

Venturia inaequalis, Alternari spp., Botrytis cinerea, Machrophomina spp., Sclerotonia spp., 

Phytopthora infestans, Penicillium digidatum, Aspergillus spp., Puccinia porri, Xanthomonas 
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campestris vesicatoria, Alternaria mali, Pythium spp., Fusarium spp., Helminthosporium 

solani. Meloidogyne spp nematode was obtained from potato tubers. aphids were observed in 

the cauliflower and broccoli, In this study, it was determinated the sellers selling products in 

the Bazaar, plants did not informe about which diseases in the plants. It was established that 

the reason why the vegetables/fruits did not reach the consumers in a healthy way was caused 

by inappropriate storage conditions. 

 

Keywords: Isparta, Bazaar, fungus, bacteria, vegetable, fruit 

 

1.Giriş 

 

Üretilmiş olan ürünler son tüketiciye ulaşıncaya kadar çeşitli yollar izlerler. İnsanların yaşam 

yerlerinde belirli günlerde halk pazarları kurulmaktadır. Halk pazarı; üreticinin ürünlerini hızlı 

ve kolay yoldan tüketiciye sunduğu, tüketicinin ise almak istediği ürünü daha taze ve 

ekonomik olarak alabildiği geleneksel hale gelmiş alışveriş mekânıdır (Koday ve Çelikoğlu, 

2011). Pazar yerleri nüfusun ihtiyaçlarına göre farklı nitelikte, farklı nicelikte, kentleşme 

süreci içinde farklı zamanlarda oluşmaktadır. Eski çağlarda sadece insanların toplanabildikleri 

ve kısıtlı düzeyde mal alışverişinde bulundukları tek yer olan açık pazar yerleri günümüzde 

diğer alışveriş yerlerine göre daha rahat alıveriş yapılabilmesi, ucuz olması, malın çok çeşitli 

olması ve her bütçeye göre malın bulunması nedenleriyle tercih edilmektedir. Bu bakımlardan 

hızla artan ve gelişen nüfusun pazara olan ihtiyacı gün geçtikçe artmakta, pazarlar zevk için 

gidilen bir yer olmaktan çıkıp, artan enflasyon sonucu zorunlu olarak tercih edilen alışveriş 

yerleri olmaktadır (Aksoy, 2009). Pazar sayesinde bitkisel ürünler tüketiciye pazarlanma 

imkânı bulunur. Pazarda genel olarak, sebze, meyve, hayvansal ürünler, tarım ürünleri ve ev 

eşyaları satışa sunulmaktadır. İnsanların sağlıklı yaşamaları için bitkisel beslenmesi önemlidir 

İnsanların doğal ürünlere olan ilgisi gün geçtikçe pazarların önemini artırmakta ve halkı 

pazarlara yönlendirmektedir. Pazarcılar pazarda ya kendi tarlasında/bahçesinde ürettiği 

ürünleri yada başkasının tarlasından/bahçesinden, halden satın aldığı ürünleri satmaktadırlar. 

Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu’nun (TÜSPAF) 2009 yılı verilerine göre Türkiye’de 

günde 550 kadar pazar kurulmakta, 330 bin kadar tezgah açılmaktadır. Ancak bu tezgahların 

sadece 80 bini kayıtlıdır (Anonim, 2012). Isparta da haftanın belirli günlerinde semt pazarları 

kurulmaktadır. Satılan ürünler tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılmalıdır. Fakat pazar 

alanlarında bazı ürünlerde hastalık ve zararlılaralar rastlanmıştır. Isparta’da kurulan 

pazarlarda yapılan önce çalışmalarda bazı bitkilerde hastalık ve zararlıların olduğu tespit 
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edilmiştir. Bundan yola çıkarak, pazarda bitkisel ürün satan kişilerin bu konuda bilgi sahip 

olup olmadığını anlamak amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada Ekim 2018- Mart 

2019 tarihleri arasında Isparta Pazar alanlarından satılan sebze ve meyvelerdeki hastalıklar 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

2. Yöntem 

 

Ekim 2018- Mart 2019 tarihleri arasında iki haftada bir Isparta Pazar alanlarından hastalıklı 

olduğu düşünülen bitkiler laboratuvar koşullarına getirilerek hastalık izolasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Bitkiler hassasiyetine göre %1-5’lik hipoklorid içerisinde 2-5 dk. 

bekletilerek sterilizasyonu gerçekleştirildikten sonra PDA ortamı üzerinde kültüre alınmıştır. 

Bakteri izolasyonu için NA besi ortamı kullanılmıştır. Bitkilerde zaralılar ise vermiş olduğu 

zara ve bitkide bulunmasına göre gözlem yapılarak belirlenmiştir. 

Ekim 2018-Mart 2019 tarihleri arasında Isparta’da bulunan pazarlara gidilerek aynı zamanda 

pazarcılara aşağıdaki sorular sorulmuştur. Seksen pazarcı ile anket çalışması yapılmıştır 

(Çizelge 1). Elde edilen veriler SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak analiz 

yapılmıştır. 

 

Çizelge 1 Isparta halk pazarlarında pazarcılara sorulan anket soruları 

No: Anket soruları 

1 Mevsimine göre hangi tür ürünler satıyorsunuz? 

2 Sattığınız ürünleri nerden alıyorsunuz? 

3 Sizce en riskli, çabuk bozulan çürüyen ürünler hangisidir? 

4 Sattığınız ürünleri nerde depoluyorsunuz? 

5 Genelde Pazar için satın aldığınız ürün miktarının çürütmeden kaçta kaçını satıyorsunuz? 

6 Sattığınız ürünlerinizde zarar veren depo hastalıklarını veya bitki hastalık zararlılarını biliyor musunuz? 

7 Halden almış olduğunuz fiyat ile tüketiciye sattığınız fiyat arasında ne kadar fark var? 

8 Sizce ürünlerin tüketiye sağlıklı ulaştırılmasında en önemli problem nedir 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

Çalışmalarımızın sonucunda pazar alanlarında sebze ve meyveden hayvansal ve tarımsal 

ürünlere kadar birçok ürüne rastlanmıştır. Pazarlarda genellikle ürünler hastalık ve zararlı 

gözlenmezken, hastalıklı ve böcek zararının olduğu ürünler de tespit edilmiştir (Çizelge 2). 
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Çizelge 2: Pazardan alınan meyve sebzelerden izole edilen hastalık etmenleri ve zararlılar 

Bitki Hastalık etmeni 

Elma Venturia inaequalis 

Elma Alternari spp., Alternaria mali 

Biber, domates , salatalık, üzüm, çilek, kabak Botrytis cinerea 

Pırasa Puccinia porri 

Biber Xanthomonas campestris vesicatoria 

Patates Pythium spp., Fusarium spp., Helminthosporium solani, Fusarium spp. 

Salatalık Erysiphe cichoracearum 

Mandalina, Kestane Aspergillus niger 

Limon Penicillium spp. Penicillium digidatum 

Fasulye, bakla Colletotrichum lindamuthianum 

Domates Alternaria solani 

Marul Bremia lactuca 

Soğan Sclerotonia spp. 

Kabak Cucumber mosaic virüs 

Elma Podosphaera leucotricha 

Mısır Mısır kurdu 

Patates Meloidogyne spp. 

Karnabahar, brokoli Aphis spp. 

 

Çalışmamızda pazarcılara yönelttiğimiz soru cevap şeklindeki anket çalışması sonuçlarına 

göre pazarda en fazla satılan ürün domates biber  soğan ve patlıcan olmuştur. (Şekil 1). 

Pazarcıların %69’u sattıkları ürünleri üreticiden, %31‘i ise halden temin ettikleri 

belirlenmiştir. Pazara getirilen ürünlerden en çabuk çürüyen ürün domates ve biber olduğu 

bildirilmiştir. (Şekil 2).   
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Şekil 1: Pazarda satılan ürünler  Şekil 2: pazarda en riskli çabuk çürüyen ürünler 

 

Pazarcıların %61 sattıkları ürünü depolarda %39’u ise bodrum katlarında depolamakta olup 

pazarcılar pazar için satın aldıkları ürünleri çürütmeden %79 ‘u ürünün %90-100’nü pazarda 

satmaktadır. Pazarcıların %21 ‘i ise satın aldıkları ürünün anca yarısını satabildiklerini 

belirtmişlerdir. Pazarcıların %90’nı sattıkları ürünlere zarar veren depo hastalıkları, bitki 

hastalık ve zararlılar hakkında bilgi sahibi olmadıkları, %10’nun ise bildikleri tespit 

edilmiştir. Anket sonuçlarına göre pazarcıların %58’i halden ya da üreticiden aldıkları ürün 

fiyatına 0,5-1 lira ilave ederek tüketiciye sattıkları, %42’si ise 1-2 lira ilave ederek sattıkları 

belirlenmiştir. Pazarcılar sattıkların ürünlerin tüketiciye sağlıklı ulaştırılmasında en büyük 

problemin ulaşım süresinden ve depolamadan kaynaklandığını bildirmişlerdir (Şekil 3). 

Üretim aşamasında fungal kontaminasyona maruz kalan meyve ve sebzeler tüketiciye 

ulaşıncaya kadar geçen süreç içerisinde uygun koşullarda muhafaza edilmezlerse 

üzerlerindeki mevcut fungal mikroorganizmalar aktif hale geçerek kısa süre içerisinde 

tamamen çürüyerek kullanılmayacak hale gelmektedir. Bu şekildeki kayıplar ülkemizde ürün 

çeşidine göre değişmekle birlikte bazı ürünlerde, örneğin turunçgillerde %30’lara kadar ürün 

kaybı olmaktadır (Anonymous, 2004).  Agrios’a (1997) göre hasat sonrası hastalıklardan 

dolayı toplam ürün kaybının %10-30 arasında olduğu, bu durumun gelişmekte olan ülkelerde 

kolay bozulabilen ürünlerde %30’ların üzerine ürün kaybı olduğu bildirilmiştir.  

 

Şekil 3: Ürünlerin tüketiciye kadar sağlıklı ulaştırılmasında önemli problemler 
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Benzer bir çalışma Ünlü ve Boyraz (2010) tarafından Konya da semt pazarı ve market 

surveylerinde 28 farklı sebze ve meyve türünde 20 farklı genusa ait 26 patojen fungus türü 

tespit edilmiş ve tanımlanmıştır.  Çalışma sonucunda tespit edilen ve tanımlanan fungal 

etmenleri Botrytis cinerea domates, fasulye, biber, çilek, kabak ve patlıcanda, Rhizoctonia 

solani fasülye ve patateste, Colletotrichum circinans soğanda, Colletotrichum 

lindemuthianum fasülyede, Colletotrichum gloeosporioides elmada, Venturia inaequalis 

elmada, Venturia pirina armutta, Venturia inaequalis var. eriobotryae yeni dünyada, Albugo 

portulacae semizotunda, Albugo candida tere ve rokada, Alternaria spp. elma, limon, havuç, 

domates, maydanoz, ekşiot ve patlıcanda, Penicillium spp. limon, portakal, elma, armut ve 

sarımsakta, Bremia lactucae marulda, Peronospora spinacia ıspanakta, Puccinia porri 

pırasada, Sclerotinia sclerotiorum kabakta, Sclerotinia linhartiana ayvada, Rhizopus 

stolonifer çilekte, Ascochyta pisi bakla ve bezelyede, Gymnosporangium fuscum elmada, 

Entomosporium maculatum ayvada, Coryneum beijerinchii kayısıda, Phytophthora parasitica 

portakalda, Pythium sp. fasulyede, Cercospora beticola pazıda, Fusarium sp. havuçta tespit 

edilmiştir. 

 

Sonuç olarak, 

 Pazardan getirilen ürünlerden bir takım bitki hastalıkları ve zararlılarının tanı teşhisi yapılmış 

olup çoğu pazar satıcılarının bitkilerde hangi hastalıkların olduğu konusunda bilgi sahibi 

olmadıkları ve sebze/meyvelerin tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmamasının nedeninin 

uygun olmayan depo koşullarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  Elde edilen bu 

sonuçlardan çıkarak hastalık ve zararlılarının başka yerlere yayılmasında pazar satıcılarının da 

bu zincirin içinde olduğu düşünülmektedir. 
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SIÇANLARDA LİPOPOLİSAKKARİT İLE İNDÜKLENEN SEPSİSE BAĞLI TESTİS 

DOKUSU HASARINDA AGOMELATİNİN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI 

 

Oğuzhan Kavrık, Arzu Yalçın, Ülker Tunca, Mustafa Saygın 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Isparta, Türkiye, okavrik@gmail.com 

 

Amaç: Sepsis, gelişen tedavi yöntemlerine karşın insidansı ve mortalite oranları dramatik 

olarak artan önemli bir problemdir. Bu çalışmada denseyse sepsis modelinde agomelatinin 

rolü araştırıldı.  

Metod: Çalışmamızda, 24 adet 12 aylık wistar albino erkek sıçan (250-300 gr) kullanılmıştır. 

Çalışma; Kontrol, LPS, LPS+AGO olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Deney sonunda sıçanların 

testis dokuları alındı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak sirtuin-1, Kaspaz-8, 

interlökin-4,10, haptoglobulin ekspresyonu değerlendirildi.  

Bulgular: Histopatolojik analizde LPS ile sepsis oluşturulan sıçanların testis ve epididiminde 

kontrol grubuna göre yaygın belirgin hiperemi gözlendi. Haptoglobulin, Kaspaz-8, IL-4, IL-

10, ekspresyonu kontrol grubuna göre LPS grubunda arttığı belirlendi p<0.001. 

Haptoglobulin,  Kaspaz-8, IL-4, IL-10, ekspresyonu LPS grubuna göre agomelatin grubunda 

azaldığı belirlendi p<0.001. Sirtuin-1 ekspresyonu ise, LPS grubuna göre agomelatin 

grubunda arttı (p<0.001). 

Tartışma: Çalışma sonuçlarına göre, LPS sıçanlarda testis dokusunda enflamasyona neden 

olmaktadır. Agomelatin, bu reaksiyon sonucu oluşan mediatörlerin miktarını azaltarak, 

enlamasyonu azalttığı belirlendi. 

Anahtar kelimeler : Sepsis, Agomelatin, Testis 

ASTRACT 

Aim: Sepsis is a significant problem with increasing incidence and mortality rates in spite of 

improved treatment modalities. In this study, the role of agomelatin in the sepsis model was 

investigated. 

Method: In our study, 24 12-month-old wistar albino male rats (250-300 g) were used. The 

study was divided into 3 groups as Control, LPS, LPS + AGO. Testicular tissues of the rats 

were taken at the end of the experiment. Histopathological and immunohistochemical analysis 

of sirtuin-1, caspase-8, interleukin-4,10, haptoglobulin was evaluated. 
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Results: In histopathological analysis, the testis and epididymis of LPS sepsis-induced rats 

had diffuse hyperemia compared to the control group. Haptoglobulin, Caspase-8, IL-4, IL-10 

expression increased in LPS group compared to control group p <0.001. Haptoglobulin, 

Caspase-8, IL-4, IL-10, expression was decreased in agomelatin group compared to LPS 

group p <0.001. Sirtuin-1 expression increased in agomelatin group compared to LPS group 

(p <0.001). 

Discussion: According to the results, LPS causes inflammation in testis tissue in rats. 

Agomelatin was found to reduce the amount of mediators produced by this reaction, reducing 

the incidence. 

Key words: Sepsis, Agomelatin, Testis 

 

Giriş 

Son yıllarda yeni tedavi yöntemleri bulunmasına karşın sepsis yüksek mortalite ile 

seyreden bir hastalık olma özelliğini korumaktadır. Sepsisin patofizyolojisi önemli ölçüde 

açığa çıkarılmış olsa da, halen açıklanamayan birçok durum mevcuttur. Sepsis, Amerika 

birleşik devletlerinde 10. ölüm nedenidir (1). Sepsis, konağın enfeksiyona karşı verdiği 

sistemik enflamtuvar bir cevap olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda, enfeksiyona 

karşı ortama birçok hasar veren endojen mediyatörler salındığı belirlenmiştir. Sepsis 

fizyopatolojisi, sistemik inflamasyon, koagülasyon, fibrinoliz olmak üzere 3 bölümden 

oluşmaktadır. İnflamatuvar cevap sonucu ortama salınan sitokinler, koagülasyonu tetikleyici 

bir etki gösterir. Sonuç olarak,  hastaların %30-50’sinde dissemine intravasküler koagülasyon 

gibi ileri dönem koagülasyon bozuklukları görülür. Eş zamanlı olarak, fibronolitik 

mekanizmalarda yetersizlik sonucu, kan damarlarında tıkaçlar oluşur. Organ perfüzyonu 

bozulur ve organ yetersizliği gelişir (2). 

Agomelatin molekülü 2000'li yılların ortalarında, Fransa'da Servier araştırma 

enstitüsünde daha etkili ve daha güvenli yeni antidepresan ilaçlar geliştirmeye yönelik olarak 

sentezlenmiştir. Pineal bezde sentezlenip salınan melotonin hormonun sentetik bir analoğudur 

(3). Yapılan bir çalışmada, Ago’nin parasetamol aracılı hepatotoksisitede karaciğer 

hücrelerini antioksidan aktivite ve proinflamatuar sitokinlerin azaltılması aracılığıyla 

koruduğu gösterilmiştir.  Diyabetik ratlarda yaplan bir çalışmada da özelikle Ago’nin 

potansiyel bir anti-inflamatuar ve antifibrotik ajan olarak kullanılabileceği ve bu özellikleri 
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TNF-a blokajı üzerinden inflamatuar sitokinlerin ekspresyonunu inhibe ederek oluşturduğu 

belirtilmiştir (4). 

Bu çalışmada LPS ile sepsis oluşturualn deneysel modelde, sepsisin testis dokusuna 

etkisi ve agomelatinin rolü araştırıldı. 

Materyal-Metot 

Çalışma için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik kurul 

onayı alındı. Çalışma süresince sıçanların barınması, beslenmesi ve bakımı deney süresince 

takibi için, Deney Hayvanları Üretimi ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan 

odalar kullanılmıştır.  

Çalışmada 24 adet 12 aylık Wistar albino cinsi erkek rat kullanılmıştır. Çalışmamız üç 

gruptan oluşmaktadır. Gruplar 8’er adet erkek rat olarak alınıp randomize şekilde dağıtılarak 3 

grupdan  oluşturuldu. 

Gruplar kontrol, LPS, LPS+AGO olarak gruplandırıldı. Kontrol grubundaki sıçanların 

sağ inguinal bölgelerinden 1 mL steril apirojen serum fizyolojik i.p olarak uygulandı ve 1 ml 

hacmindeki  %0.09’luk NaCl oral olarak verildi. LPS ile indüklenen sepsis grubundaki 

sıçanlara sağ inguinal bölgelerinden 5 mg/kg dozunda ip LPS uygulandı. LPS + Ago 

grubundaki sıçanlara sağ inguinal bölgelerinden 5 mg/kg dozunda LPS ip olarak uygulandı, 

LPS’den 30 dakika önce, gavajla 20 mg/kg dozunda Agomelatin oral olarak verildi. LPS 

uygulamasından 6 saat sonra sıçanlar Xylazine HCl+Ketalar HCl anestezisi altında sakrifiye 

edilerek testis dokuları alındı (5).  

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 15.0 for Windows paket programı kullanılarak 

yapıldı. Grupların tanımlayıcı istatistikleri ortalama ve standart sapma (sd) şeklinde 

verilmiştir. Değerlendirme öncesinde, verilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri 

Kolmogorov-Simirnov testi ile bakıldı. İncelenen özelliklerin normal bir dağılım gösterdiği, 

sonrasında gruplar arası karşılaştırmalar parametrik testler (Anova analizi) yapıldı. 

İstatistiksel anlamlılık değeri % 95 güven aralığında p<0.05 olarak alındı. 

Bulgular 

Histopatolojik analizde LPS ile sepsis oluşturulan sıçanların testis ve epididiminde 

kontrol grubuna göre yaygın belirgin hiperemi gözlendi. Bazı sıçanlarda testislerde dejeneratif 

ve nekrotik Leydig ve Sertoli hücreleri görüldü ve kauda epididiminde sperm 

konsantrasyonunda belirgin bir azalma kaydedildi (p<0.001). Tübüllerin çoğunda kontrollere 
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kıyasla LPS grubunda az miktarda sperm saptandı. Testiste seminer tübüllerindeki spermatid 

yoğunluğu, diğer gruplarla karşılaştırıldığında belirgin bir azalma gösterdi. AGO grubunda, 

tedavi açıkça testislerde LPS kaynaklı histopatolojide belirgin bir iyileşme sağladı. 

İmmünohistokimyasal olarak değerlendirildiğinde; kontrol grubuna göre LPS grubunda 

Kaspaz-8, Haptoglobulin IL-4, IL-10 expresyonları artarken, SIRT-1 expresyonu anlamlı 

olarak azaldı (p<0.001). LPS grubuna göre LPS+Agomelatin grubu değerlendirildiğinde  

Kaspaz-8, Haptoglobulin IL-4, IL-10 expresyonları azalırken, SIRT-1 expresyonu anlamlı  

olarak arttı (p<0.001) (Tablo 1). 

 

Tablo 1: İmünohistokimyasal belirteçlerin expresyonları 

 Kontrol LPS LPS+AGO P Değeri 

Seminifer Tübülllerde 

Sperm Sayısı 

46.57±5.68 23.00±2.30 36.10±3.28 KON-LPS<0.001 

KON-AGO<0.001 

LPS-AGO<0.001 

Kazpaz-8 2.14±1.34 11.57±1.71 0.60±0.26 KON-LPS<0.001 

KON-AGO>0.05 

LPS-AGO<0.001 

Haptoglobulin 0.42±0.29 10.57±1.71 0.30±0.21 KON-LPS<0.001 

KON-AGO>0.05 

LPS-AGO<0.001 

IL-4 0.28±0.18 6.14±1.95 0.20±0.13 KON-LPS<0.001 

KON-AGO>0.05 

LPS-AGO<0.001 

IL-10 0.71±0.35 15.71±4.46 0.60±0.26 KON-LPS<0.001 

KON-AGO>0.05 

LPS-AGO<0.001 

SIRT-1 3.28±2.62 0.14±0.14 5.20±2.14 KON-LPS<0.05 
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KON-AGO>0.05 

LPS-AGO<0.001 

 

 

 

Tartışma ve Sonuç 

Sıçanlarda LPS indüklenerek oluşturulan sepsisde, testis dokusunda LPS grubunda 

Kaspaz-8, IL-4, IL-10, haptoglobulin ekspresyon miktarı artış gözlemlenmiştir. Aynı 

zamanda, Kaspaz-8, IL-4, IL-10, haptoglobulin ekspresyon miktarı LPS+Ago grubunda 

azaldığı belirlenmiştir. Leger, Thibault ve ark., yaptıkları çalışmada, testis dokusunda TNF-

alfa, interlökin-1 beta değerlerinde artış gözlemlemişlerdir (6). Bu veriler bizim çalışmamızla 

da örtüşmektedir. Yigitturk ve ark., diyabetik sıçanlarda yaptıkları çalışmada, agomelatinin 

TNF-alfa, fibronektin ekspresyonunu azalttığını tespit etmişlerdir (7). Bizim çalışmamızda da 

IL-4, IL-10, kaspaz-8 ekspresyonlarındaki azalma yönünden benzerlik göstermektedir. 

Dolayısıyla, LPS grubundaki sıçanlarda verilen LPS sonucu inflamatuvar cevap oluşmuştur 

ve bu cevap sonucunda testis dokusunda sepsis gelişmiştir. Agomelatin bu cevabın şiddetini 

azaltarak inflamatuvar yanıtı önemli bir oranda azaltmıştır. Sonuç olarak, immün yanıtın 

azalması sepsis oluşumunu önemli ölçüde azaltmıştır. 
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(The relationship between pain and functional status in patients with knee 

osteoarthritis) 
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ÖZET 

Giriş: Osteoartrit (OA) orta yaş üstü bireylerde görülen en yaygın romatizmal hastalıktır. 

Ağrı, hareketlerde limitasyon ve fonksiyonel kayıplar ile karakterize olması nedeniyle 

bireylerin günlük yaşamınındaki aktivitelerini oldukça kısıtlar. En sık görüldüğü bölge diz 

eklemidir. Diz OA, yürüme ve merdiven çıkma gibi fonksiyonları etkileyeceği için bireyin 

semptomlarını azaltmak ve mobilitesini korumak oldukça önemlidir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı diz OA olan bireylerde ağrı ve fonksiyonel durum arasındaki 

ilişkiyi incelemekti. 

Yöntem: Çalışmaya yaş ortalamaları 68,2912,34 yıl olan, diz OA tanılı 42 kadın, 16 erkek 

dahil edildi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi gibi demografik özellikler, diz OA derecesi ve 

süresi gibi klinik özellikler değerlendirme formu ile kaydedildi. Hastaların ağrı durumları 

Görsel Analog Skala (GAS), fonksiyonel durumu Lequesne Indeksi ve Westren Ontorio ve 

McMaster Üniversitesi Osteoartrit İndeksi (WOMAC) ile değerlendirildi. Değerlendirilen 

parametreler arası ilişkiye SPSS 21.0 istatistik programından Pearson korelasyon analizi ile 

bakıldı. 

Bulgular: Hastaların VKI 31,289,4 kg/cm2, ortalama diz OA süreleri ise 7,354,13 yıldı. 

Hastaların OA dereceleri sırası ile %13,6’sı Grade I, %38,4’ü Grade II, %28,9’u Grade III 

ve %19,1’i Grade IV idi. Hastaların ağrı seviyeleri GAS-istirahat 5/10, GAS-aktivite 7/10’du. 

Hastaların ağrı seviyeleri ve fonksiyonel durumları arasında önemli derecede korelasyon 

saptandı. 

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız diz OA’inde VKİ ve ağrının fonksiyonelliği etkileyen iki 

önemli parametre olduğunu gösterdi. Diz OA tedavisinde öncelikle ağrı semptomu üzerine 

odaklanmanın ve kişilerin kilo vermeye teşvik edilecek egzersizlerle desteklenmesinin 

fonksiyonel seviyelerini arttıracağı görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Fonksiyon, Ağrı, Limitasyon 
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ABSTRACT 

Introduction: Osteoarthritis (OA) is the most common rheumatic disease seen in elderly. Pain 

is characterized by limitation of movement and functional loss, thus limiting the activities of 

individuals in daily life. Since knee OA will affect functions such as walking and climbing 

stairs, it is very important to reduce the individual's symptoms and maintain mobility. 

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between pain and 

functional status in individuals with knee OA. 

Method: Fourty-two female and sixteen male patients with mean age of 68.2912.34 years 

were included. Clinical characteristics such as age, gender, BMI, demographic 

characteristics, knee OA grade and duration were recorded with evaluation form. The 

patients were evaluated with visual analogue scale (VAS), functional status of Lequesne Index 

and Westren Ontorio and McMaster University Osteoarthritis Index (WOMAC). The 

correlation between parameters was evaluated with Pearson correlation analysis from SPSS 

21.0 statistical program.  

Results: The mean BMI of patients was 31,289,4 kg/cm2, and mean knee OA time was 

7,354,13 years. OA degrees of patients were 13.6% Grade I, 38.4% Grade II, 28.9% Grade 

III and 19.1% Grade IV. Pain levels of patients were VAS-rest 5/10, VAS-activity 7/10. 

Significant correlation was found between pain levels and functional status of patients.  

Discussion and Conclusion: Our study showed that BMI and pain were two important 

parameters affecting functionality in knee OA. In OA treatment, we think that focusing on the 

pain symptoms and supporting individuals with exercises that will be encouraged to lose 

weight will increase functional levels. 

Key words: Osteoarthritis, Function, Pain, Limitation 

 

1. GİRİŞ 

 

Osteoartrit (OA), multifaktöriyel etyolojili, kronik, dejeneratif bir eklem hastalığıdır. 

Progresif olarak eklem kıkırdağında kayıp, subkondral kemik sklerozu, kist oluşumu ve 

osteofit oluşumunu içerir. 45 yaş ve üstü hastalarda 30 dakikadan az süren eklem sertliğinin 

yanı sıra aktiviteye bağlı eklem ağrıları varsa, OA tanısı en erken dönemde klinik olarak 

konmalıdır (1). En sık görüldüğü eklem bölgesi dizdir. Artmış vücut kitle indeksi, diz 

osteoartriti görülme sıklığı ile ilişkilidir. OA, önemli bir kronik ağrı durumu haline gelmiştir 

ve ağrı başlıca belirtisidir. Diz OA'sı yürüme, merdiven çıkma ve diğer alt ekstremite 

görevlerinde bireyin bağımsızlığının azalmasına neden olur (2). Halen OA için iyileştirici bir 

tedavi olmadığı için; tedaviler ağrıyı azaltmayı ve fonksiyonu iyileştirmeyi amaçlar (3). Diz 

OA, yürüme ve merdiven çıkma gibi fonksiyonları etkileyeceği için bireyin semptomlarını 

azaltmak ve mobilitesini korumak oldukça önemlidir (4). Bu bireylerde fonksiyonel durumun 
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etkilenmesi ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi tedavi sürecinin etkili yönetilmesi için de 

oldukça gereklidir. 

Bu çalışmanın amacı diz OA’sı olan bireylerde ağrı ve fonksiyonel durum arasındaki ilişkiyi 

incelemekti. 

 

2. YÖNTEM 

 

Olgular 

Çalışmaya diz osteoartrit tanısı almış 42 kadın, 16 erkek birey dahil edildi. Diz osteoartriti 

dışında çalışmanın bulgularını etkileyebilecek herhangi bir patolojiye sahip olan olgular 

çalışmaya dahil edilmedi.  

Değerlendirme 

Katılımcıların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ) gibi demografik özellikleri ile diz OA 

derecesi ve süresi gibi klinik özellikleri araştırmacılar tarafından hazırlanan bir değerlendirme 

formu ile kaydedildi. Bireylerin istirahat ve aktivite sırasındaki ağrı durumları Görsel Analog 

Skala (GAS); fonksiyonel durumları Lequesne Indeksi ve Westren Ontorio ve McMaster 

Üniversitesi Osteoartrit İndeksi (WOMAC) ile değerlendirildi. Lequesne İndeksi, ağrı veya 

rahatsızlık, yürüme mesafesi ve günlük yaşam aktivitelerini sorgulayan algofonksiyonel diz 

OA indeksidir. Anketin Türkçe adaptasyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır (5). 

WOMAC ise 3 bölümden ve 24 sorudan oluşan ağrı, tutukluluk ve fonksiyonu sorgulayan; 

geçerlik ve güvenirlik çalışması 2004 yılında yapılmış, Türkçe adaptasyonu bulunan bir 

ankettir. WOMAC anketinde yükselen skor artmış semptomların varlığını, limitasyonların 

fazlalığını ve kötü sağlığı işaret eder (6).  

İstatistiksel analiz 

Değerlendirilen parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks Testi ile 

değerlendirildi. Normal dağılım görüldüğü için parametreler arasındaki ilişkiye Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0 istatistik paket programından Pearson 

korelasyon analizi ile bakıldı. İstatistiksel olarak p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

3. BULGULAR 

 

Çalışma kapsamında değerlendirilen 42 kadın ve 16 erkek bireyin yaş ortalaması 68,2912,34 

yıl, VKİ ortalaması 31,289,4 kg/cm2, ortalama diz OA süreleri ise 7,354,13 yıldı. 

Hastaların osteoartrit derecelerine bakıldığında; %13,6’sı Grade I, %38,4’ü Grade II, %28,9’u 

Grade III ve %19,1’i Grade IV’dü (Şekil 1).  
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Şekil 1. Katılımcıların Diz OA Dereceleri 

 

 

Hastaların ağrı seviyeleri GAS-istirahat 5/10, GAS-aktivite 7/10’du. Hastaların ağrı seviyeleri 

ve fonksiyonel durumları arasında önemli derecede korelasyon saptandı. (Tablo 1) 

 

Tablo 1. Diz OA’sında Fonksiyonel Durum ile Ağrı, VKİ ve Hastalık Süresi İlişkisi 

 VKI Hastalık Süresi GAS-istirahat GAS-aktivite 

Lequesne Indexi r= 0,428 

p=0,003 

r=0,346 

p=0,002 

r=0,420 

p=0,003 

r= 0,513 

p=0,002 

WOMAC-total r=0,270 

p=0,038 

r=0,112 

p=0,371 

r=0,550 

p=0,002 

r=0,609 

p=0,001 

WOMAC-ağrı r=0,634 

p=0,005 

r=0,214 

p=0,352 

r=0,521 

p=0,001 

r=0,588 

p=0,001 

WOMAC-aktivite r=0,324 

p=0,011 

r=0,016 

p=0.584 

r=0,624 

p=0,001 

r=0,524 

p=0,001 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada, diz osteoartritli bireylerde ağrı ile fonksiyonel durum arasındaki ilişki 

incelendi. Çalışmamız diz OA’sında, VKİ ve ağrının fonksiyonelliği etkileyen iki önemli 

parametre olduğunu gösterdi. Diz OA tedavisinde öncelikle ağrı semptomu üzerine 

odaklanmanın ve kişilerin kilo vermeye teşvik edilecek egzersizlerle desteklenmesinin 

fonksiyonel seviyelerini arttıracağı görüşündeyiz. 

 

 

Grade 1
14%

Grade 2
38%

Grade 3
29%

Grade 4
19%

DİZ OA DERECELERİ



 

152 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
5. KAYNAKÇA 

 

1. March, L. M., & Bagga, H. (2004). Epidemiology of osteoarthritis in Australia. Medical journal of 

Australia, 180(5), S6. 

2. Felson, D. T. (2006). Osteoarthritis of the knee. New England Journal of Medicine, 354(8), 841-

848. 

3. Charlesworth, J., Fitzpatrick, J., Perera, N. K. P., & Orchard, J. (2019). Osteoarthritis-a systematic 

review of long-term safety implications for osteoarthritis of the knee. BMC musculoskeletal 

disorders, 20(1), 151. 

4. Jevsevar, D. S. (2013). Treatment of osteoarthritis of the knee: evidence-based guideline. JAAOS-

Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 21(9), 571-576. 

5. Basaran, S., Guzel, R., Seydaoglu, G., & Guler-Uysal, F. (2010). Validity, reliability, and 

comparison of the WOMAC osteoarthritis index and Lequesne algofunctional index in Turkish 

patients with hip or knee osteoarthritis. Clinical rheumatology, 29(7), 749-756. 

6. Tüzün, E. H., Eker, L., Aytar, A., Daşkapan, A., & Bayramoğlu, M. (2005). Acceptability, 

reliability, validity and responsiveness of the Turkish version of WOMAC osteoarthritis 

index. Osteoarthritis and cartilage, 13(1), 28-33. 

  



 

153 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
İLKOKUL ÇOCUKLARININ ALGILADIKLARI STRES DÜZEYİNİN 

BELİRLENMESİ  

(Determınatıon Of The Stress Level Of Prımary School Children) 

HÜLYA KÖK EREN1, ÖZLEM ÖRSAL2 
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Giriş: Stresi genel olarak, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve 

zorlaması ile ortaya çıkan, bireyin fizyolojik psikolojik dengesini tehdit eden bir durum olarak 

tanımlamak mümkündür. Çağımızın hastalığı olarak ifade edilen stres yetişkinler gibi 

çocuklarımızı olumsuz etkileyen bir durumdur. Stresin çocuğun üzerinde ruhsal ve bilişsel 

birçok olumsuz etkileri görülmektedir. Özellikle stres, çocuklarda anksiyete bozukluğu, 

depresyon gibi psikopatolojik sorunların altında yatan önemli faktörlerden birisidir.  

Dolayısıyla çocukların ne düzeyde stres yaşadıklarının bilmek, bu doğrultuda ruh sağlığı 

hizmetleri sunmak önemlidir. 

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın amacı çocuklarda algılanan stres düzeyini 

belirlemektir. Çalışma, Eskişehir ilinin merkezinde bulunan üç ilkokulda gerçekleşmiştir. 

Araştırma 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerde yapılmıştır. 

Veriler, velilerin onayından sonra, Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden 

toplanmıştır (n=642). Verilerin elde edilmesinde “Kişisel Bilgi Formu”, “Çocuklarda 

Algılanan Stres Ölçeği”  kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi ve  

Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %50.8 (n=326)'si erkektir. Öğrencilerin %47.4 

(n=304)'ü sekiz yaşında, %31.8 (n=204)'si dokuz yaşında ve %20.9 (n=134)'u on yaşındadır. 

Öğrencilerin, çocuklarda algılan stres ölçeğinden aldığı ortalama puan 14.86±.4.43 (min:9.0, 

maks:34.0)'tür. Öğrencilerin yaş ve cinsiyetlerine göre çocuklarda algılanan stres ölçeği 

puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (p>0,05).  

Sonuç: İlkokul çocuklarında algılanan stres düzeyi önemli bir ruh sağlığı konusudur. 

Sonucumuz ilkokul çocuklarında algılan stres düzeyi yüksek değildir olarak 

genellenmemelidir. Faklı okullarda ve farklı ölçüm araçlarıyla algılanan stres düzeyinin 

ölçülmesi ve literatürle paylaşılmaması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: stres, algılan stres, çocuk 
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ABSTRACT 

DETERMINATION OF THE STRESS LEVEL OF PRIMARY SCHOOL CHİLDREN 

Background: In general, it is possible to define stress as a condition that threatens the 

physiological psychological balance of the individual, which is caused by the threatening and 

forcing of the organism's physical and psychological boundaries. The stress expressed as the 

disease of our age is a situation that negatively affects our children like adults. There are 

many negative and psychological effects of stress on the child. Especially stress is one of the 

important factors underlying psychopathological problems such as anxiety disorder and 

depression in children. Therefore, it is important to know what level of stress the children 

experience and to provide mental health services accordingly. 

Method: The aim of this descriptive study is to determine the perceived stress level in 

children. The study was conducted in three primary schools located in the center of Eskişehir. 

The research was conducted in 2018 - 2019 academic year. Data were collected from 

students who agreed to participate in the Study after the parents' approval (n = 642). St 

Personal Information Form “and u Perceived Stress Scale in Children m were used to obtain 

the data. Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis H Test were used for data analysis. 

Results: 50.8% (n = 326) of the students were male. Of the students, 47.4% (n = 304) were 

eight years old, 31.8% (n = 204) were nine years old and 20.9% (n = 134) were ten years old. 

The mean score obtained from the perceived stress scale in children is 14.86 ± .4.43 (min: 

9.0, max: 34.0). There was no statistically significant difference in the perceived stress scale 

scores of children according to their age and gender (p> 0.05). 

Conclusion: The level of perceived stress in primary school children is an important mental 

health issue. Our result should not be generalized as the level of perceived stress in primary 

school children is not high. It is recommended that the level of stress perceived in different 

schools and with different measurement tools should not be measured and shared with the 

literature. 

Keywords: stress, perceived stress, child 
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1. GİRİŞ 

Stres modern çağın hastalığı olarak görünse de, eski zamanlardan beri insanoğlunun 

hayatında var olan bir durumdur.  Selye stresi vücudun tehdit hissettiği durumlarda verdiği 

tepkiler olarak tanımlamış (Selye, 1975). Folkman ve Lazarus stresi, kişinin ve çevresiyle 

etkileşim sırasında bireyin algıladığı tehdide karşı verilen tepki olarak ifade etmişlerdir 

(Folkman & Lazarus, 1990) . Dougall ve Baum ise stresi, stresörlerin etkileri ile baş etmek 

için vücudun verdiği fizyolojik ve davranışsal tepkilerin eşlik ettiği olumsuz duygu olarak 

tanımlamışlardır(Dougall & Baum, 2012) . Genel olarak kurmacıların bu tanımlarımı 

incelediğimizde, stresi kişinin çevresiyle etkileşim sonucunda içsel ya da dışsal etkenlerin 

sebep olduğu,  organizmanın fizyolojik ve ruhsal sınırlanırını zorlaması ile bireyin fizyolojik 

ve ruhsal dengesini bozan bir durum olarak tanımlayabiliriz.   Stres her ne kadar motivasyon, 

büyüme, değişim ve gelişim için gerekli bir süreç olsa da birçok olumsuz etkileri 

bulunmaktadır (Dougall & Baum, 2012).  

Stres yetişkinler gibi çocukları da olumsuz etkileyen bir durumdur (Bakırcıoğlu, 

2015). Çocuğun stresi algılama durumu bulunduğu gelişim süreci, stresin yoğunluğu, aldığı 

sosyal desteğe göre belirlenir (Bakırcıoğlu, 2015; Jones & Kahn, 2017; Snoeren & 

Hoefnagels, 2014). Çocukların stres kaynakları arasında, aile ekonomisindeki yetersizlikler, 

beslenme, uyku ve egzersiz yapmadaki yetersizlikler, daha önceden var olan psikolojik ve 

davranışsal problemler, ebeveyn ve akranlardan yeterli sosyal desteğin alamamak, ailesinde 

yaşadığı çatışmalar ve suça yatkınlık sayılabilir (Grazuleviciene, Petraviciene, Andrusaityte, 

& Balseviciene, 2017; Jones & Kahn, 2017).  Çocuğun algıladığı stres uzun sürdüğünde ya da 

baş edemediğinde çocuk birçok ruhsal sorun yaşamaktadır (Bakırcıoğlu, 2015; Oral & Ersan, 

2017). Stresin, çocukların konsantre olma, istenen şeyleri hatırlama, kendi düşüncelerini 

kontrol etme becerilerini zayıflattığı beynin sağlıklı gelişimi ve bilişsel gelişim üzerine 

olumsuz etkileri olduğu görülmektedir (Thompson, 2014). Ayrıca çocuklarda anksiyete 

bozukluğu, depresyon gibi psikopatolojik sorunların altında yatan sebeplerden biride stres 

faktörüdür. (Gullone, King, & Ollendick, 2001; Van der Kolk, 2017).   

Hastanede, yabancı ortam ve kişiler, hastane araçları, ağrılı tıbbi işlemler, çocuğun 

yaşadığı korku duygusu ve hastalık çocuğun stresini daha da artırabilir (Gündüz et al., 2016; 

Salmela, Aronen, & Salanterä, 2011; Salmela, Salanterä, & Aronen, 2009). Bu yüzden okul 

ortamındaki çocuğun stres düzeyini değerlendirilmesi istenmiştir. Literatürü incelediğimizde 

çocukların stres düzeyleri ile ilgili çok sınırlı çalışma bulunmaktadır. Dolayısıyla çocukların 
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stres düzeylerini belirlenmesi ve bu doğrultuda ruh sağlığı hizmetleri sunulması önemlidir.  

Bu çalışmada okuldaki çocuklarda algılanan stres düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın amacı okuldaki çocukların algılandıkları stres 

düzeyini belirlemektir. Çalışma, valilikten alınan destek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl 

Halk Sağlığı Kurumu aracılığıyla revir kurulan, Eskişehir ilinin merkezinde bulunan üç 

ilkokulda gerçekleştirilmiştir.  Araştırma 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılında öğrenim gören 

ilkokul 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinde yapılmıştır.  Araştırmada örneklem seçimine 

gidilmemiş ve toplamda 642 öğrenciye ulaşılmıştır.  

Veri Toplama Araçları  

Verilerin elde edilmesinde “Kişisel Bilgi Formu”, “Çocuklarda Algılanan Stres 

Ölçeği”  kullanılmıştır.   

Kişisel Bilgi Formu: Yaş ve cinsiyet olmak üzere iki soru sorulmuştur. 

Çocuklarda Algılan Stres Ölçeği  (8-11 yaş): Snoeren-Hoefnagels (2014) tarafından 

geliştirilen Çocuklarda Algılanan Stres Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması Oral ve 

Ersan ( 2017) yapılmıştır.  Ölçek toplam dokuz sorudan oluşmaktadır. Ölçekten yüksek puan 

almak çocuğun algıladığı stresin yüksek olduğu göstermektedir.  Ölçeğin Cronbach Alfa iç 

tutarlılık güvenirlik katsayısı .76 bulunmuştur.  

3. BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %50.8 (n=326)'si erkektir. Öğrencilerin %47.4 (n=304)'ü 

sekiz yaşında, %31.8 (n=204)'si dokuz yaşında ve %20.9 (n=134)'u on yaşındadır. 

Öğrencilerin, çocuklarda algılan stres ölçeğinden aldığı ortalama puan 14.86±.4.43 (min:9.0, 

maks:34.0)'tür. Öğrencilerin yaş ve cinsiyetlerine göre çocuklarda algılanan stres ölçeği 

puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). (Tablo 1).  

 

 

 

 

Tablo1. Çocukların Yaş ve Cinsiyete göre Algılanan Stres Ölçeği ile Karşılaştırılması 

Değişken (n=642) n % Algılan Stres Ölçeği İstatistiksel analiz* 

p 
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Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

316 

326 

 

49,2 

50,8 

 

14,0 [9,0-34,0] 

14,0 [9,0-30,0] 

 

Z=-0,453 

p=0,651 

Yaş  

Sekiz yaş 

Dokuz yaş  

On yaş 

 

304 

204 

134 

 

47,4 

31,8 

20,9 

 

14,0 [9,0-29,0] 

14,0 [9,0-34,0] 

14,5 [9,0-30,0] 

 

 

χ2=3,333 

p=0,189 

Normal dağılıma sahip olmayan iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasında 

“Mann-Whitney U” test (Z-tablo değeri); üç veya daha fazla bağımsız grubun ölçüm 

değerleriyle karşılaştırılmasında “Kruskal-Wallis H” test (χ2-tablo değeri) istatistikleri 

kullanılmıştır. 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada okuldaki çocuklarda algılanan stres düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda öğrencilerin algıladıkları stres düzeyi düşük bulunmuştur. Çalışmamızın diğer 

bir bulgusunda öğrencilerin cinsiyetlerine göre algıladıkları stres düzeyi arasında anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. Bulut (2009) yaptığı çalışmada benzer sonuca rastlanmıştır (Bulut, 2016) 

Küçük yaştaki çocuklar stresten daha çok etkilendiği bilinmektedir. (Snoeren & Hoefnagels, 

2014).   Çalışmamızda ise bulgulardan yaş ile stres düzeyi arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. İlkokul çocuklarında algılanan stres düzeyi önemli bir ruh sağlığı konusudur. 

Faklı okullarda ve farklı ölçüm araçlarıyla algılanan stres düzeyinin ölçülmesi ve literatürle 

paylaşılmaması önerilmektedir. 
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GENÇ YETİŞKİNLERDE YARDIM ARAMA TUTUMU 

 

THE ATTITUDE OF HELP SEEKING IN YOUNG ADULTS 

Özlem TAGAY1 Fatma ÇALIŞANDEMİR2 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı genç yetişkinlerin yardım arama tutumu ile benlik saygısı, kendini 

saklama, cinsiyet, yaş ve medeni durum arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla Yardım 

Arama Tutumu Ölçeği, Benlik Saygısı Ölçeği, Kendini Saklama Ölçeği ve kişisel bilgi formu 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 22 ile 40 arasında değişen 60 erkek ve 

144 kadın olmak üzere toplam 204 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Genç yetişkinlerin yardım arama tutumu bağımlı değişken ve benlik 

saygısı, kendini saklama, cinsiyet, yaş ve medeni durum bağımsız değişken olarak 

belirlenmiştir. Verilerin analizi için Çoklu Doğrusal Regresyon kullanılmıştır. Çalışmadan 

elde edilen sonuçlara göre genç yetişkinlerde cinsiyetin, benlik saygısının ve kendini 

saklamanın yardım arama tutumunu anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Yardım arama tutumu, benlik saygısı, kendini saklama, genç yetişkinler 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the relationship between young adults’ attitude of 

help seeking with self esteem and self-concealment. For this purpose, the Seeking Help 

Attitude Scale, Self-Esteem Scale, Self-Concealment Scale and personal information form 

were used. The study group consisted of a total of 204 persons, 60 male and 144 female, aged 

between 22 and 40 years. In the study relational research method was used. Young adults’ 

attitude of help seeking was determined as dependent variable and  self-esteem, self-

concealment,  gender, age and marital status were determined as independent variables. 

Multiple Linear Regression was used for data analysis. According to the results obtained 

from the study, it was found that gender, self-esteem and self-concealment were significantly 

predicted help seeking behavior in young adults. 

Key Words: Help seeking attitude, self-esttem, self-concealment, young adults 
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GİRİŞ 

İnsanlar gerek günlük yaşam sorunlarından dolayı gerekse zorlu yaşantılardan dolayı sık sık 

yardım almaya ihtiyaç duyarlar. Bireylerin ihtiyaçlarından dolayı zaman zaman yardım 

alabilmeleri oldukça önemlidir. Genç yetişkinlik dönemi bir işe başlama, eş seçme ve 

evlenme, evin sorumluluğunu alma ve kendisine toplumda bir çevre edinme anlamında pek 

çok sorumluluğu barındıran bir dönemdir. Bu dönemde bireylerin gereken sorumluluklarını 

yerine getirme adına yardıma ihtiyaç duyabilecekleri bilinmektedir. Kişinin yardım aramaya 

ilişkin tutumu yardım arama sürecini etkileyebilmektedir. 

 

Yardım arama bireyin gereksinim duyduğunda profesyonel olan ya da profesyonel olmayan 

kişi ya da kaynaklardan destek almak istemesidir (Husaini, 1994). Eğer birey sosyal, duygusal 

ve benzeri psikolojik sorunları için destek almak isterse ve işin uzmanına başvurursa bu 

durum profesyonel yardım arama olarak tanımlanmaktadır (Özbay, 1996). Bazı bireyler 

yardım aramaları gerektiği halde yardım arama çabasına girmezler. Vogel ve Diğ., (2007) 

kişilerin yardım aramalarını engelleyen nedenler arasında tedavi korkusu, kendi 

duygularından korkma, beklenen fayda-riskler, sosyal damgalanma ve kendini açmanın yer 

aldığını belirtmektedirler.  

 

Birey başkalarına iletmek istemediği düşüncelere ve duygulara sahip olabilir ve bu durumda 

kendini açmak istemez. Larson ve Chostain (1999) kendini saklamayı kişinin olumsuz 

duygularını paylaşmayı reddetmesi olarak ifade etmektedir. Bu kişilerin yardım aramayı da 

reddedecekleri düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırma genç yetişkinlerin yardım arama tutumlarının benlik saygısı, kendini saklama, 

yaş ve medeni durum açısından yordamaya yönelik ilişkisel modelde bir çalışmadır. İlişkisel 

modelde değişkenler arasındaki ilişkileri sebep sonuç bağı kurmaksızın, belirlemek 

amaçlanmaktadır (Fraenkel & Wallen, 2006).  

 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu yaşları 27 ile 40 arasında değişen üniversite mezunu bireylerden 

oluşmaktadır. Araştırmanın yapıldığı grup 144’ünü kadın, 60 erkek olmak üzere toplam 204 

kişiden oluşmaktadır.  
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Veri Toplama Araçları 

Yardım Arama Tutumu Ölçeği:  Özbay, Yazıcı, Palancı ve Koç (1999) tarafından yardım arama 

tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu ölçek 32 maddeden oluşur ve 6'lı Likert 

tipindedir. Ölçeğin beş alt ölçeği bulunduğu gibi toplam puan da kullanılmaktadır. Ölçekten 

alınan yüksek puan bireyin yardım aramaya yönelik olumlu tutumu olduğunu göstermektedir. 

Ölçeğin geçerliğine ilişkin bulgularda örneklem uygunluğu ve Sphericity testleri kullanılmış ve 

KMO Örneklem Uygunluk katsayısı .79 olarak bulunmuştur. Benzer ölçek geçerliği için 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) testinin K alt testi ile ilişkisi incelenmiştir. Yapı 

geçerliği için yapılan faktör analizi sonucunda 46 maddelik orijinal envanterinin 32 madde ile beş 

faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulgularda sırasıyla 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .77, ve testi yarılama yönteminden elde edilen güvenirlik 

katsayısı da .74 olarak bulunmuştur. 

 

Kendini Saklama Ölçeği: Larson ve Chastain (1990) tarafından geliştirilen ölçek (Self-

Concealment Scale), Terzi, Güngör ve Erdayı (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 

Ölçek 10 madde ve 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçekten alınan en düşük puan 10, en 

yüksek puan 50’dir ve alınan yüksek puan kişinin kendini saklama düzeyinin yüksek 

olduğunu göstermektedir. Faktör analizinde elde edilen faktör yükleri .54 ile .82 arasında 

değişmektedir. Kendini Açma Envanteri kullanılarak gerçekleştirilen ıraksak geçerlik 

çalışmasında elde edilen korelasyon katsayısı -.25'tir. Güvenirliğine ilişkin çalışmalarda iç 

tutarlılık katsayısı .82, Pearson korelasyon katsayısı .72 ve madde toplam korelasyonları ise 

.25 ile .66 arasında bulunmuştur (Terzi ve diğ., 2007). 

 

Benlik Saygısı Ölçeği: Ölçek Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş ve Çuhadaroğlu 

(1986) ve Tuğrul (1994)  tarafından ölçeğin uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçekte beş 

olumlu ve beş olumsuz ifade bulunmaktadır ve dörtlü Likert tipindedir.  Ölçeğin güvenirlik 

göstergesi olarak Cronbach alfa değeri hesaplanmış ve on maddelik kısa bir ölçek için 

oldukça yüksek bir değer (.85) olarak bulunmuştur. Uyarlama çalışmasında (Çuhadaroğlu, 

1986) rapor edilen Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .76’dır. Uyarlama çalışmasında, dört 

hafta aralıkla yapılan test-tekrar test yöntemi ile güvenirlik katsayısı.71 olarak hesaplanmıştır. 

Ters maddeler çevrildikten sonra ölçekten alınan yüksek puan yüksek benlik saygısını 

göstermektedir. 
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Verilerin Analizi 

Çalışmanın bağımlı değişkeni yardım arama tutumu; bağımsız değişkenleri ise kendini 

saklama, benlik saygısı, yaş ve kukla değişken olarak tanımlanan cinsiyet ve medeni 

durumdur. Yardım arama, kendini saklama ve benlik saygısı arasındaki ilişki için öncelikle 

Pearson korelasyon katsayılarına bakılmış ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne 

derecede yordadığını belirlemek için Çoklu Standart Regresyon Analizi yapılmıştır. 

Analizlerden önce eksik olan 8 veri ve +3 ile -3’ü geçen 3 veri veri setinden çıkarılmıştır. 

Modelde otokorelasyonu test etmede kullanılan Durbin Watson değerine bakıldığında 1.5 ile 

2.5 arasında olması arzulanan değerin (Kalaycı, 2006) 1.93 olduğu, modelde otokorelasyon 

olmadığı ve regresyon varsayımının sağlandığı görülmektedir. 

 

BULGULAR 

Kendini saklama, benlik saygısı, yaş, cinsiyet ve medeni durumun genç yetişkinlerin yardım 

arama tutumlarının yordayıcısı olup olmadığını belirlemek için çoklu standart regresyon 

analizi öncesi yapılan, değişkenler arası ikili ilişkileri gösteren korelasyon katsayıları Tablo 

1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları ve Değişkenlere İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

 

Değişkenler 1 2 3 4 

1.Yardım arama 

tutumu 
-    

2.Kendini saklama -.261
**

 -   

3. Benlik saygısı .273
**

 -.272
**

 -  

 

**P<0.01 *P<0.05 
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Tablo 2. Kendini Saklama, Benlik Saygısı, Yaş, Cinsiyet ve Medeni Durumun Yardım 

Arama Tutumunu Yordamasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Değişkenler            B         Sh            β             t             p 

 

 

Yardım Arama Tutumu 

 

  

 

  

 

Kendini Saklama 

 

,328 ,123 -,182 2,665 ,008 

 

Benlik Saygısı 

 

,654 ,211 ,210 3,095 ,002 

 

Yaş 

 

,350 ,274 ,102 1,276 ,203 

 

Cinsiyet 

 

7,088 2,302 ,205 3,079 ,002 

 

Medeni Durum 

 

3,582 2,813 ,102 1,273 ,204 

R=  ,396     R2= ,157   F = 7,257 p <.05 

 

Tablo 2’e göre, kendini saklama, benlik saygısı, yaş, cinsiyet ve medeni durumun yardım 

arama tutumunun toplam varyansının % 16’sını (R=,396, R2=,157 F (6-204)= 7,257 p<.05) 

açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları ise kendini 

saklamanın (t =-2,665, p<.01) yardım arama tutumunu negatif yönde anlamlı olarak 

yordadığı; benlik saygısının (t=3,095 p<.01) ve cinsiyetin (t =3,079, p<.0)  yardım arama 

tutumunu pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Yaş (t =1,276, p>.05) ve 

medeni durum (t= 1,273, p>.05) yardım arama tutumunu anlamlı düzeyde yordamamaktadır.  

Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre, yardım arama tutumunun anlamlı 

yordayıcıları önem sırasına göre: benlik saygısı  (β =,210), cinsiyet (β =,205) ve kendini 

saklama (β=-,182) şeklindedir. Standart çoklu regresyon analizinden elde edilen bulguları 

özetlemek gerekirse;  genç yetişkinlerin benlik saygısı ve cinsiyeti yardım arama tutumunu 

pozitif yönde ve kendini saklama düzeyleri yardım arama tutumlarını negatif yönde anlamlı 

düzeyde yordamaktadır.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

 

Araştırmadan elde edilen bulguya göre benlik saygısı yüksek olan kadınların yardım arama 

tutumlarının daha olumlu olduğunu ve kendini saklama düzeyleri yüksek olan bireylerin ise 

yardım arama tutumlarının daha olumsuz olduğu görülmektedir.  

 

Özbay, Terzi, Erkan ve Cihangir-Çankaya (2011) çalışmalarında kadın üniversite 

öğrencilerinin ve kendini saklama düzeyi düşük olanların daha olumlu yardım arama 

tutumuna sahip olduklarını belirlemişlerdir. Kendini saklamayı daha çok tercih eden kişilerin 

karşı taraftan kabul edemeyecekleri düşünüldüğünde araştırma sonucunun alan yazınla 

uyumlu olduğu görülmektedir. Başka bir çalışmada ise Türküm (2005) kadınların yardım 

arama tutumlarının daha olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Benlik saygısı bilindiği gibi 

kişinin kendini olumlu olarak kabul edebilmesiyle ilişkilidir. Kendini olumlu anlamda kabul 

eden bireylerin daha kolay yardım alabilecekleri için yardım arama tutumlarının da yüksek 

olması alan yazınla örtüşmektedir.  

 

Bireylerin ihtiyaç duyduklarında ve gerektiğinde yardım alabilmeleri ve uzmanlara 

başvurabilmeleri sağlıklı başa çıkma yollarını öğrenmeleri için ve ruh sağılığı için oldukça 

önemlidir. Bu nedenle yardım arama konusunda farklı değişkenlerle ve farklı yaş gruplarıyla 

çalışmalar yapılabilir. Ayrıca yardım arama konusunda hazırlanacak olan psiko-eğitim 

çalışmalarının etkililiği incelenebilir.  
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ÖZET 

Giriş: Teknoloji kullanımının hızla arttığı günümüzde teknolojik cihazlarla ve internette 

geçirilen sürenin kontrolsüzlüğü, gelişim çağındaki bireylerde postüral rahatsızlıklara neden 

olabilmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; 18 yaş ve altındaki bireylerin teknoloji kullanım özelliklerini 

incelemek ve farklı yaş gruplarında bu özellikler ile postüral düzgünlüğü karşılaştırmaktı. 

Yöntem: Çalışmamıza 7-12 yaş grubundan 48 kişi (Grup 1) ve 12-18 yaş grubundan 40 kişi 

(Grup 2) olmak üzere toplam 88 sağlıklı birey dahil edildi. Değerlendirmede katılımcıların 

sosyo-demografik özellikleri, vücut kütle indeksleri ile bel çevresi ölçümlerini içeren ve 

teknoloji kullanım özelliklerini sorgulayan bir araştırma anket formu kullanıldı. Katılımcılar 

ayrıca New York Postür Değerlendirme Testi (NYPDT) ile değerlendirildi.  

Bulgular: Grup 1’in yaş ortalaması 9,94±1,29 yıl iken, Grup 2’nin yaş ortalaması 

14,33±1,94 yıl idi. Katılımcıların bilgisayarı en çok hangi aktivite için kullandıkları 

incelediğinde; Grup 1’in en çok oyun oynamak (%54,2), Grup 2’nin ise müzik dinlemek 

(%60) amacıyla kullandıkları görüldü. Katılımcıların cep telefonuyla en çok vakit geçirdikleri 

mailto:arzuozdincler@hotmail.com
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aktivite; Grup 1 için oyun oynamak (%37,5) iken Grup 2 için ise internette serbest zaman 

geçirmek (%77,5) idi. İki grup arasında NYPDT skoru açısından Grup 1 lehine anlamlı bir 

fark olduğu belirlendi (p=0,0001). 

Tartışma ve Sonuç: Çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylerin teknoloji kullanım 

özellikleri ve postüral düzgünlükleri incelendiğinde, yaş ilerledikçe teknoloji kullanımının 

arttığını görmekteyiz. Daha büyük yaş grubundaki bireylerin teknolojik cihazları internet 

kullanımı gibi sebeplerle ve daha uzun sürelerle kullanmalarının postürlerini olumsuz 

etkilediğini düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Postüral düzgünlük, Teknolojik cihazlar, İnternet kullanımı 

ABSTRACT 

Introduction: Nowadays, technology usage is rapidly increasing and the uncontrolled use of 

technological devices and time spent on the internet can cause postural disturbances in 

individuals of developmental age. 

Objective: The aim of this study was to examine the technology usage characteristics of 

individuals aged 18 and under and to compare these characteristics and postural alignment 

in different age groups. 

Method: Eighty-eight healthy subjects were included into the study; 48 of which were in the 

7-12 age group (Group 1) and 40 in the 12-18 age group (Group 2). Socio-demographic 

characteristics of the participants were questioned with “Patient Evaluation Form”. 

Participants were also evaluated with The New York Posture Rating (NYPR). 

Results: The mean age of Group 1 was 9.94±1.29 years and the mean age of Group 2 was 

14.33±1.94 years. Participants most commonly used the computer for; playing games in 

Group 1 (54.2%) and listening to music in Group 2 (60%). Participants most commonly used 

their mobile phone; playing games in Group 1 (37.5%) and spending free time on the Internet 

for Group 2 (77.5%). There was a significant difference between the two groups in favor of 

Group 1 in terms of NYPR score (p=0.0001). 

Discussion and Conclusion: When we examine the technology usage characteristics and 

postural alignment of individuals in childhood and adolescence, we observe that the use of 

technology increases as age progresses. We think that the reasons such as internet usage for 

long-terms have a negative effect on postural alignment. 

Keywords: Postural alignment, Technological devices, Internet usage  
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GİRİŞ 

Postür, vücudun bütün noktalarının, kendisine yakın kısma ve tüm vücuda oranla en uygun 

pozisyona yerleştirilmesidir (1). Postür insan vücudunun pozisyonuna ve onun uzaydaki 

oryantasyonuna bağlıdır. Statik veya dinamik bir postürün korunması için gerekli olan 

öncelikli etmen olan kas kuvveti genellikle yerçekimene karşı koyarak vücudu dik tutan 

antigravite kasları yoluyla elde edilir (2). Irk, cinsiyet, egzersiz alışkanlığı, kas-iskelet sistemi 

problemleri, eklemlerin normal yerleşim açılarında bozukluklar, meslek ve uğraşılar, 

beslenme, uyku düzeni, psikolojik durum, hijyen, yorgunluk, sosyo-ekonomik durum, 

zamanın modası ve emosyonel durumlar postürü etkilemektedir (1).  

Günümüzde insan hayatını en fazla etkileyen unsurlardan birinin teknoloji kullanımı 

olduğunu söylemek mümkündür. Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen 

teknoloji kullanımı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Toplum yapısı içerisinde önemli bir 

yere sahip olan genç bireyler, teknoloji kullanımı konusunda daha geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Erken yaşta uzun süre bilgisayar kullanımının meydana getirdiği fizyolojik ve 

psikolojik problemler günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Bu problemlerin başında; 

postürde ve kas-iskelet sisteminde görülen bozukluklar gelmektedir (3). Günümüzde 

teknolojik cihazlarla ve internette geçirilen sürenin kontrolsüzlüğünün, gelişim çağındaki 

bireylerin kas-iskelet sistemi gelişimlerini olumsuz etkilemesi sebebiyle yetersiz fiziksel 

aktivite ve kötü postüral pozisyonlarda uzun süre kalmanın postüral düzgünlükte azalmaya 

neden olabileceği görüşündeyiz. 

Bu verilerin ışığında çalışmamızın amacı; 18 yaş ve altındaki bireylerin teknoloji kullanım 

özelliklerini incelemek ve farklı yaş gruplarında bu özellikler ile postüral düzgünlüğü 

karşılaştırmaktı. 

YÖNTEM 

Çalışmamıza 7-12 yaş grubundan 48 kişi (Grup 1) ve 12-18 yaş grubundan 40 kişi (Grup 2) 

olmak üzere toplam 88 sağlıklı birey dahil edildi. Değerlendirmede katılımcıların sosyo-

demografik özellikleri, vücut kütle indeksleri ile bel çevresi ölçümlerini içeren ve teknoloji 

kullanım özelliklerini sorgulayan bir araştırma anket formu kullanıldı. Teknoloji kullanımı ile 

ilgili olarak katılımcılara bilişim teknolojileri konusunda kendinilerini yeterli bulup 

bulmadıkları, bilişim teknolojileri ile ilgili bir eğitime katılım katılmadıkları ve sosyal 

paylaşım sitelerini günlük yaşamda kullanıp kullanmadıkları sorgulandı. Bilgi iletişim 

teknolojilerinden hangilerini (cep telefonu, notebook, tablet, masaüstü bilgisayar) ne kadar 
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süre ile ve ne amaçla kullandıkları sorgulandı. Katılımcılar ayrıca New York Postür 

Değerlendirme Testi (NYPDT) ile değerlendirildi. New York Postür Değerlendirmesi; 

vücudun baş, boyun, omuz, sırt, bel, kalça ve ayak bileği dahil 13 ayrı kısmında postür 

değişiklikleri gözlemlenir. Sonuçlara göre kişi “düzgün” postüre sahipse kişiye “5”, postürü 

“orta” derecede bozulmuş ise “3”, “ciddi” bir bozulma varsa “1” puan verilir. Test sonucunda 

alınan toplam puan 13-65 arasında değişiklik göstermektedir. Bu test için geliştirilmiş standart 

değerlendirme kriterleri toplam puan ≥ 45 ise “çok iyi”, 40-44 ise “iyi”, 30-39 ise “orta”, 20-

29 ise “zayıf” ve ≤ 19 ise “kötü” olarak belirlenmiştir (4). İstatistiksel analizde SPSS 21.0 

paket programı kullanıldı. 

BULGULAR 

Çalışma kapsamında toplam 88 sağlıklı ve çalışmaya katılmaya gönüllü birey değerlendirildi. 

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve NYPDT skorları Tablo 1’de sunuldu. Grup 

1’in yaş ortalaması 9,94±1,29 yıl iken, Grup 2’nin yaş ortalaması 14,33±1,94 yıl idi. Sosyo-

demografik veriler bakımından karşılaştırıldığında grupların benzer özelliklerde olduğu 

görüldü (p<0,05).  

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri                    

  

Grup I 

Ort±ss 

Grup II 

Ort±ss 

Yaş 9,94±1,29 14,33±1,94 

VKİ 17,63±2,68 20,94±2,97 

Bel Çevresi 62,04±9,73 71,71±10,18 

NYPDT 59,92±3,89 53,78±8,54 

 

Katılımcıların farklı teknolojik cihazları kullanım özellikleri Tablo 2’de detaylı olarak 

sunuldu. Grup 1’in gün içerisinde en çok süreyi tablet ve cep telefonu ile geçirdiği; Grup 

2’nin ise en çok süreyi cep telefonuna ayırdığı görüldü. Gün içindeki ortalama internet 

kullanım süreleri ise Grup 1 için 1,90±1,86 saat iken; Grup 2 için 3,75±2,83 idi.  

Katılımcıların bilgisayarı en çok hangi aktivite için kullandıkları incelediğinde; Grup 1’in en 

çok oyun oynamak (%54,2), Grup 2’nin ise müzik dinlemek (%60) amacıyla kullandıkları 

görüldü. Katılımcıların cep telefonuyla en çok vakit geçirdikleri aktivite ise; Grup 1 için oyun 

oynamak iken (%37,5) Grup 2 için ise internette serbest zaman geçirmek (%77,5) idi. Yıl 

bazında incelediğinde, tablet dışındaki tüm teknolojik cihazların kullanım süreleri açısından 
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anlamlı farklılık olduğu görüldü (p<0,05). Saat bazında ise yalnızca cep telefonu ve internet 

kullanımında anlamlı farklılık vardı (p<0,05). İki grup arasında New York Postür 

Değerlendirme Testi skoru açısından Grup 1 lehine anlamlı bir fark olduğu belirlendi 

(p=0,0001). 

Tablo 2. Farklı Teknolojik Cihazların Kullanım Süreleri  

 
Grup I 

Ort±ss 

Grup II 

Ort±ss 
p değeri 

Yıl 

Cep Telefonu 0,97±1,17 2,46±2,30 0,0001 

Notebook 0,62±1,20 1,95±3,04 0,007 

Tablet 1,97±1,74 2,09±2,22 0,788 

Masaüstü Bilgisayar 1,33±1,80 2,47±3,07 0,033 

İnternet 2,65±1,80 4,47±2,81 0,0001 

Saat 

Cep Telefonu 1,06±1,84 3,07±2,56 0,0001 

Notebook 0,39±0,67 0,62±0,93 0,188 

Tablet 1,09±1,19 0,63±0,93 0,054 

Masaüstü Bilgisayar 0,42±0,69 0,67±1,05 0,191 

İnternet 1,90±1,86 3,75±2,83 0,0001 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmamızın sonuçlarına bakacak olduğumuzda, çocukluk ve ergenlik dönemindeki 

bireylerin teknoloji kullanım özellikleri ve postüral düzgünlükleri incelendiğinde, yaş 

ilerledikçe teknoloji kullanımının arttığını görmekteyiz. 7-12 yaş grubu ile 12-18 yaş 

grubundan bireyleri karşılaştırdığımız çalışmamızda, iki grup arasında New York Postür 

Değerlendirme Testi ile değerlendirilen postüral düzgünlük açısından, teknoloji kullanımının 

daha yoğun olduğu daha büyük yaş grubundaki bireylerin aleyhine bir fark olduğu 

görülmüştür. Bu durum bize artmış teknoloji kullanımı nedeniyle azalan fiziksel aktivite ve 

postüral kontrolün, postüral düzgünlüğü olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

Ülkemizde 2012 yılında Demir ve ark. tarafından yapılan çalışmada da çalışmamıza benzer 

şekilde 7-11 yaş aralığındaki bireylerin çanta taşıma, bilgisayar kullanma alışkanlıkları ve 

postürleri değerlendirilmiş; bu bireylerin %80,5’inin gün içinde bilgisayar kullandığı ve 
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%70’inin günde en az 1-2 saat bilgisayar karşısında kaldığı ifade edilmiştir (5). Rideout ve 

arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada, 2011 yılında  0-8  yaş  grubu çocukların %52’sinin 

teknolojik cihaz kullandığı, kullanım oranının 2013 yılında ise %75 düzeyine kadar çıktığı 

bildirilmiştir (6). Ebeveynlerin çocuklarının teknoloji kullanım alışkanlıklarını optimal 

düzeye indirgemek, onların sağlığını, iyilik halini, sosyal/kişisel gelişimini ve akademik 

performansını olumsuz yönde etkileyebilecek geleneksel ve yeni teknolojik cihaz 

kullanımıyla ilgili sorunların farkında olmaları ve bunları ele almak için sağlık çalışanlarıyla 

iş birliği içinde bulunmaları gerekliliğine özellikle vurgu yapılmaktadır (7).  

Gelişim dönemindeki bireylerin gerek kas-iskelet sağlığının korunmasında, gerek postüral 

düzgünlüklerinin sağlanabilmesi ve korunabilmesi amacıyla, gerekse psikolojik ve emosyonel 

iyilik halinin korunması ve sürdürülebilmesi amacıyla teknoloji kullanımının güvenli 

aralıklarla sınırlanması ve bireylerin postür farkındalığı ve fiziksel aktivitenin önemi 

konusunda erken yaşta bilgilendirilmesi gerektiğini görüşündeyiz. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARININ ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

THE ATTITUDE OF HELP SEEKİNG IN YOUNG ADULTS 

 

Fatma ÇALIŞANDEMİR 3 Perihan ÜNÜVAR4 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarının çeşitli değişkenlere 

göre incelenmesidir. Araştırma verileri,  2017-2018 eğitim-öğretim yılında iki farklı devlet 

üniversitesinde öğrenim gören toplam 224 öğrenciden elde edilmiştir. Betimsel tarama 

yönteminin kullanıldığı araştırmada; veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve 

Altınova ile Duyan tarafından geliştirilmiş olan “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği” 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet 

algılarının, yaşlarına, cinsiyetlerine, bölüm ve sınıflarına, anne-baba öğrenim durumlarına 

ve anne- babanın çalışıyor olup olmamasına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Yardım arama tutumu, benlik saygısı, kendini saklama, genç yetişkinler 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the relationship between young adults’ attitude of 

help seeking with self esteem and self-concealment. For this purpose, the Seeking Help 

Attitude Scale, Self-Esteem Scale, Self-Concealment Scale and personal information form 

were used. The study group consisted of a total of 204 persons, 60 male and 144 female, aged 

between 22 and 40 years. In the study relational research method was used. Young adults’ 

attitude of help seeking was determined as dependent variable and  self-esteem, self-

concealment,  gender, age and marital status were determined as independent variables. 

Multiple Linear Regression was used for data analysis. According to the results obtained 
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from the study, it was found that gender, self-esteem and self-concealment were significantly 

predicted help seeking behavior in young adults. 

 

Key Words: Help seeking attitude, self-esttem, self-concealment, young adults 

 

GİRİŞ 

Toplumsal cinsiyet toplumsal ve kültürel olarak belirlenmiş cinsiyeti, biyolojik cinsiyetten 

ayırmak üzere kullanılan bir kavram olup; toplumsallaşma süreci ve kültürün içinde edinilen 

kadın ve erkek olma özelliklerine işaret eder. Aynı zamanda kadının ve erkeğin sosyal olarak 

belirlenen rollerini ve sorumluluklarını tanımlar. Bununla birlikte toplum içindeki 

konumlarını ve davranışlarını belirler (Altınova ve Duyan, 2013). 

 

Toplumsal cinsiyet, kadının sosyal, kültürel, politik ve ekonomik alanlarda erkeğe göre düşük 

konumlarda tutulması olarak tanımlanmaktadır (Sakallı-Uğurlu, 2002). Terzioğlu ve Taşkın 

(2008: 63)’ın da belirttiği gibi insanlar dişi veya erkek cinsiyeti ile doğar, ancak yetiştirilme 

sürecinde toplumun cinsiyetlerine özgü olarak kendilerinden bekledikleri roller çerçevesinde 

sosyalleşerek büyümektedirler. Bu sayede çocuklar büyürken aslında sosyalleşerek toplumsal 

cinsiyet kimliklerini de kazanmaktadırlar.  

 

Toplumsal cinsiyet, toplumsal ve kültürel olarak belirlenmiş cinsiyeti, biyolojik cinsiyetten 

ayırmak üzere kullanılan bir kavramdır. Özellikle kadının sosyal, kültürel, politik ve 

ekonomik alanlarda erkeğe göre düşük konumlarda tutulması olarak tanımlanır. Geleceğin 

anne-babaları, öğretmenleri olacak olan üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algıları 

yetiştirecekleri çocuklara da etki edeceği düşünüldüğünden bu çalışma planlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet 

algılarının cinsiyet, yaş,  değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği bağımsız 

örnekler t testi ile elde edilmiştir. Ayrıca bölümlerine, sınıf düzeylerine, anne-baba öğrenim 

durumlarına ve anne- babanın çalışıyor olup olmamasına göre toplumsal cinsiyet algılarının 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır.   

 

Çalışma Grubu 
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Çalışmada yaşları 18 ile 44 arasında değişen 161 kadın (%71,9) ve 63 erkek (%28,1) olmak 

üzere toplam 224 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Araştırma grubuna ilişkin betimsel veriler 

aşağıda Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Betimsel Veriler 

Değişkenler f % 

Yaş 18- 20 yaş  107 47,8 

 21 yaş ve üzerinde 117 52,2 

    

Bölüm  BESYO 41 18,3 

OÖE 123 54,9 

Matematik 60 26,8 

    

Sınıf  1 65 29,0 

2 88 39,3 

3 39 17,4 

4 32 14,3 

    

Anne Yaş  45 yaş ve altında 105 46,9 

46 yaş ve üzeri 119 53,1 

    

Baba Yaş  50 yaş ve altında  124 55,4 

51 yaş ve üzeri 100 44,6 

    

Anne Öğrenim  İlkokul  136 60,7 

Ortaokul  37 16,5 

Lise 41 18,3 

Yüksek Öğrenim 10 4,5 
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Baba Öğrenim İlkokul  93 41,5 

Ortaokul  42 18,8 

Lise 59 26,3 

Yüksek Öğrenim 30 13,4 

Toplam  224 100,0 

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın verileri Altınova ile Duyan (2013) tarafından geliştirilmiş olan “Toplumsal 

Cinsiyet Algısı Ölçeği” ve araştırma grubunun demografik özelliklerini belirlemek için 

araştırmacılar tarafından düzenlenen kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir.  

 

Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği: Ölçeğin güvenirlik çalışması için 30 maddeden oluşan bir 

madde listesi hazırlanmış ve uygulanmıştır. İç tutarlılık ölçüsü olarak hesaplanan güvenirlik 

katsayılarında 5 maddenin istenilen düzeyde olmadığı için ölçekten çıkartılmış ve geri kalan 

25 madde için geçerlik katsayılarının istenilen düzeyde olduğu görülmektedir. Geçerlik için 

yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin tek boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ölçeğin güvenirliği saptamak için Cronbach Alpha değerinin 0.872 olduğu bulunmuştur. 

Sonuçta alfa güvenirlik katsayısının kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur. Yapılan bu 

çalışmanın sonucunda Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir olduğu 

belirlenmiştir. Ölçek 25 maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. Maddelerin 10’u olumlu, 

15’i olumsuz olarak yazılmıştır. Beşli Likert şeklinde oluşturulan ölçekte maddelerde 

belirtilen düşünceye, bireylerden “tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), 

katılmıyorum (2), tamamen katılmıyorum (1) olmak üzere beş derecede görüş bildirmeleri 

istenmektedir. Ölçekten alınabilecek puanlar 25-125 aralığında olup, yüksek puanlar 

toplumsal cinsiyet algısının olumlu olduğunu ifade etmektedir (Altınova ve Duyan, 2013). 

 

Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarının cinsiyet ve yaş değişkenine göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediği verilerin normal dağıldığı belirlendiğinden bağımsız örnekler t 

testi ve tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Toplamda 260 öğretmen adayından veriler 

toplanmıştır. Bununla birlikte eksik girilen 26 veri, veri setinden çıkarılmıştır. Ardından uç 

veriler Z tablo değerleri ile artan ve azalan sırada incelenmiş ve 3,50’yi geçen 10 veri, veri 

setinden çıkarılmıştır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.  
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BULGULAR 

Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği bağımsız örnekler t testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 2. Cinsiyete Göre t Testi Tablosu 

 

 Cinsiyet n x  s sd t p 

Toplumsal Cinsiyet Algısı Kadın 161 106,45 11,73 222 11,399 ,480 

Erkek 
63 86,33 12,23 

p>.05 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarının, cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.  

 

Tablo 3. Yaşa Göre t Testi Tablosu 

 

 Yaş  n x  s sd t p 

Toplumsal Cinsiyet Algısı 18-20 yaş 107 102,12 13,673 222 1,279 ,202 

21 yaş + 
117 99,57 15,931 

p>.05 

 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarının, yaş değişkenine 

göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.  

 

Tablo 4. Sınıf Düzeyine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyansın kaynağı 

(Sınıf Düzeyi) 
n x  s F P 

2  
Anlamlı 

fark
 

 1.sınıf (A) 

 
65 105,05 1,50 

5,429 

 

,001 

 
1139,98 

 

 

A-B 

 

2. sınıf (B) 

 
88 96,55 1,66 

3. sınıf (C) 

 
39 99,69 2,57 

4. sınıf (D) 

 
32 105,16 2,48 

p>.05 

 



 

177 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Tablo 4’e göre öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algısı ile sınıf düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. Buna göre 1. Sınıfa devam eden öğretmen adaylarının 2. 

Sınıfa devam edenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 5. Anne Öğrenim Düzeyine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 Varyansın kaynağı 

(Sınıf Düzeyi) 
n x  s F P 

2  
Anlamlı 

fark
 

 İlkokul (A) 

 

136 
100,89 1,21 

1,792 

 

,150 

 
394,62 

 

 

- 

 

Ortaokul (B) 

 

37 
101,70 2,27 

Lise (C) 

 

41 
97,56 2,87 

Yüksek öğrenim (D) 

 

10 
109,30 3,48 

p>.05 

 

Tablo 5’e göre öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algıları ile anne öğrenim düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarının, 

cinsiyet, yaş değişkenine, anne öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Ayrıca anne yaş, baba yaş ve öğrenim durumuna göre de anlamlı farklılık bulunmadığından 

burada tablo olarak bulgulara yer verilmemiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının 

toplumsal cinsiyet algısı ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmüştür. 

Elde edilen bulguya göre, 1. Sınıfa devam eden öğretmen adaylarının 2. Sınıfa devam 

edenlere göre toplumsal cinsiyet algısı puanının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

1. Altınova, H. H., & Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik 

çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 9-22. 

2. Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 

Türk psikoloji dergisi, 17 (49), 47 – 58.  

3. Terzioğlu, F. ve Taşkın, L. (2008). Kadının toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına ve 

hemşirelik mesleğine yansımaları. C.Ü. Hemşirelik yüksekokulu dergisi. 12 (2), 62-67. 

  



 

178 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
BASKETBOL OYUNCULARINDA KARŞILAŞILAN ÜST EKSTREMİTE 
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ÖZET 

Basketbol oyunu beşer kişilik takımlarla ve elle oynanan bir top oyunudur. Potada 

bulunan çemberden topu geçirmek hedeftir ve bu pota standart 3.05 metredir. Oyuncunun 

boyu ile pota arasındaki boy farkı ve oyuncunun potaya uzaklığı isabetli bir serbest atış için 

gerekli hızın ve açının belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Basketbol oyunun da ani yön değiştirmeler, darbeler  ve zıplama gibi patlayıcı 

aktivitelerden kaynaklı alt ekstremite yaralanmaları sık gözlenmektedir. Bunlardan en sık 

gözlenenleri kırıklar, tendon ve ligament yaralanmalarıdır. 

Üst ekstremite yaralanmalarında daha çok düşme sonrası oluşan kırıkların dışında, 

uzun süre kullanıma bağlı mikro travmalardan kaynaklanan kronik tendinitler ve labrum 

yırtıkları gözlenmektedir. Ayrıca, bazı olgu sunumlarında akut nöropatiler (akut 

supraskapular nöropati), skapula çevresinde anormal kemik büyümeleri, akut travmatik 

tendon kaymaları ( ekstansör karpi ulnaris), akut ligament yaralanmaları (ulnar kollateral 

ligament) belirtilmiştir. Eksentrik kasılması fazla olan omuz ekstansör rotatörleri gibi 

kaslarda da yaralanmalar gözlenebilmektedir. 

Tekerlekli sandalye basketbolu da oldukça popüler bir paralimpik alandır. Standart 

basketbolla aynı saha ve pota yüksekliği kullanılmaktadır. Tekerlekli sandalye kullanan 

basketbolcularda seri ve çok tekrarlı tekerlek çevirmeye bağlı subakromiyal sıkışma 

sendromu ve  karpal tünel sendromu sık görülmektedir.  

Bu derlemede basketbol oyuncularında karşılaşılan el-el bileği, dirsek, omuz ve 

skapular bölge yaralanmaları tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Basketbol, oyuncu, üst ekstremite, yaralanma 
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ABSTRACT 

The basketball game is a hand-held ball game with five persons teams. The goal is to 

pass the ball through the hoop and this is the hoop'shigh, standard 3.05 meter. The length 

difference between the player's length and the hoop and the player's distance to the basket are 

used to determine the speed and angle required for an accurate free throw. 

Lower limb injuries caused by explosive activities such as sudden changes in 

direction, impacts and bouncing are frequently observed in basketball. The most common of 

these are fractures, tendon and ligament injuries. 

In addition to the fractures occurring after the fall in upper extremity injuries, chronic 

tendonitis and labral tears caused by micro-traumas due to long-term use are observed. 

In addition, in some case reports, acute neuropathies (acute suprascapular 

neuropathy), abnormal bone growth around the scapula, acute traumatic tendon shifts 

(extensor carpi ulnaris), acute ligament injuries (ulnar collateral ligament) were noted. 

Injuries in muscles such as shoulder extensor rotators with excessive eccentric contraction 

can also be observed. 

Wheelchair basketball is also a very popular paralympic area. Standard basketball 

field and hoop's height are used with wheelchair basketball. In wheelchair basketball players,  

subacromial impingement syndrome and carpal tunnel syndrome are common because they 

needs serial and multivariate wheel spinning.  

In this review, hand-wrist, elbow, shoulder and scapular region injuries encountered 

in basketball players will be discussed. 

Keywords: Basketball, player, upper extremity, injury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
GİRİŞ 

Basketbol oyunu beşer kişilik takımlarla ve elle oynanan bir top oyunudur. Potada 

bulunan çemberden topu geçirmek hedeftir ve bu pota standart 3.05 metredir. Oyuncunun 

boyu ile pota arasındaki boy farkı ve oyuncunun potaya uzaklığı isabetli bir serbest atış için 

gerekli hızın ve açının belirlenmesinde kullanılmaktadır.(1) 

Basketbol oyunun da ani yön değiştirmeler, darbeler  ve zıplama gibi patlayıcı 

aktivitelerden kaynaklı alt ekstremite yaralanmaları sık gözlenmektedir. Bunlardan en sık 

gözlenenleri kırıklar, tendon ve ligament yaralanmalarıdır. Üst ekstremite yaralanmalarında 

daha çok düşme sonrası oluşan kırıkların dışında, uzun süre kullanıma bağlı mikro 

travmalardan kaynaklanan kronik tendinitler ve labrum yırtıkları gözlenmektedir.(2) 

Ayrıca, bazı olgu sunumlarında akut nöropatiler (akut supraskapular nöropati) (3), 

skapula çevresinde anormal kemik büyümeleri (4), akut travmatik tendon kaymaları 

(ekstansör karpi ulnaris) (5), akut ligament yaralanmaları (ulnar kollateral ligament) (6) 

belirtilmiştir. Eksantrik kasılması fazla olan omuz ekstansör rotatörleri gibi kaslarda da 

yaralanmalar gözlenebilmektedir. 

Akut Supraskapular Sinir Sıkışması 

Bir basketbol oyuncusunda, omuz kuşağı travması öyküsü olmamasına rağmen 

supraskapular sinirde lezyon gözlenmiştir. Daha önce hiç basketbol oyuncularında 

tanımlanmayan bu akut nöropati, şiddetli hareket sırasında (muhtemelen dunking hareketi) 

korakoid çentik üzerindeki sinir çekimi nedeniyle tekrarlanan mikro-travmanın bir sonucudur. 

Klinik olarak; omuz abdüksiyonunda ve eksternal rotasyonunda zorlanma, supraspinatus ve 

infraspinatusta belirgin zayıflama ve atrofi, supraspinatus ve infraspinatus kaslarında sinir 

iletim hızlarında ve kas aksiyon potansiyellerinde belirgin düşme gözlenmiştir. 3 haftalık 

hareketsizlikten sonra iyileşme kendiliğinden tamamlanmış. (3) 

Ulnar Kollateral Ligament Yaralanması 

Başparmağın MCP ekleminin en sık yaralanan yapılarından biri ulnar kollateral 

ligamenttir.Bu bağın akut yaralanmasında genellikle primer tamir uygulanır.Primer onarımın 

olumlu sonuçlarına rağmen, baş parmak immobilizasyonu ve gecikmiş rehabilitasyonla bağ 

iyileşmesi gecikir. De Giacomo AF. ve ark. yaptığı çalışmada yeni bir sütur tekniği ve 

prosedür, profesyonel basketbol oyuncusunda uygulanmıştır. (6) 
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Bankart  Lezyonu 

Bankart lezyonu, omuz eklemi içindeki labrum yırtığı ile karakterize bir lezyondur. Pavlik 

A. ve ark. yaptığı çalışmada üst düzey sporcularda gözlenen ön omuz instabilitesinde yapılan  

Bankart işleminden sonra spor aktivitesine dönüş hızı, seviyesi ve süresi değerlendirilmiştir. 

Üst düzey sporcular grubunda;  basketbolcular, futbolcular, hentbolcular, boksörler, halterler 

yer almıştır. Sonuç olarak; ortalama rehabilitasyon süresi 5,8 ay, spor yeteneğinin tam 

restorasyon süresi 9,3 ay olarak belirlenmiştir. Spor aktivitesine devam edememenin ana 

nedenleri; aşırı kaçırılma, kolun dış rotasyonu ve tekrarlayan subluksasyon hissi sırasında ağrı 

olarak gözlenmiştir. Takip muayenelerinin sonuçlarına göre; profesyonel bir sporcuda 

kanıtlanmış omuz instabilitesi vakalarında anatomik bütünlüğü tekrar sağlamak için 

zamanında cerrahi müdahale ile erken tanı konması önemlidir. (7)  

Shah AA. ve ark. yaptığı çalışmada travmatik ön omuz instabilitesinin ; Bankart lezyonu, 

glenohumeral ligaman yaralanması, Hill-Sachs lezyonu, kırık ve sinir hasarı gibi lezyonları 

içerdiği belgelenmiştir. Bu çalışmaya kadar tek bir akut anterior omuz çıkığında kombine 

Bankart lezyonu ve glenohumeral ligaman yaralanması bildirilmemiştir. Profesyonel bir 

basketbolcuda, travmatik ön-alt omuz çıkığı ile kombine Bankart lezyonu ve glenohumeral 

ligaman yaralanması tanımlanmıştır. Hastaya artroskopik Bankart onarımı ve ardından 

glenohumeral ligaman yaralanması için açık kapsül kayması rekonstrüksiyonu ile açık onarım 

yapılmıştır. 3 yıllık takipte hasta mükemmel bir sonuçla oyuna geri dönmüştür. (8) 

Skapulada Anormal Kemik Lezyonu 

19 yaşında Ulusal Atletizm Birliğinde yer alan erkek basketbol oyuncusu, sağ omuzunun 

arka bölgesinde ağrı şikayeti yaşamıştır. Antrenman sırasında, kolu bir defans oyuncusu 

tarafından aşırı bükülmeye zorlandıktan sonra şikayeti artmıştır. Değerlendirme sonucunda; 

skapulayı ve akromiyon tabanını içeren bir kemik lezyonu ortaya çıkmıştır. Değerlendirmede 

ayırıcı tanı olarak; akromiyoklavikular eklem burkulması, subakromiyal bursit, humerus 

başında kontüzyon, akromiyon kırığı dışlanmıştır. Kalıcı ağrı ve patolojik kırık riski 

nedeniyle açık cerrahi biyopsi ve kemik grefti yapılmıştır. Hasta 2 ay süreyle tedavi 

yöntemleri ve rehabilitasyon egzersizleri ile tedavi edilmiştir. Genellikle kemik kistlerinin 

proksimal humerusu ve femuru etkilediği bilinmektedir. Fakat, bu hastada farklı olarak lezyon 

akromiyal komplekste gözlenmiştir. Bu nedenle; olağandışı kemik kistleri olasılığına karşı 

dikkatli davranılmalıdır. Çoğu basit kemik kisti asemptomatiktir, ancak travmada patolojik bir 

kırığa neden olabilir. (4) 
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Şekil 1 : Skapulada gözlenen anormal kemik lezyonu 

Akut Travmatik Ekstansör Karpi Ulnaris Tendon Subluksasyonu 

Ekstansör karpi ulnaris tendonu, ulnar oluğunda ekstansör retinakülünün altında bulunan 

bir alt kılıf ile stabilize edilir. Alt kılıf, zorlu supinasyon,ulnar sapma ve el bileği fleksiyonu 

ile yaralanabilir. Bu da ekstansör karpi ulnaris tendonunun palmara subluksasyonu ve bilek 

dönüşü sırasında ulnar tarafa kayması şeklinde sonuçlanabilir. Birkaç müdahale yöntemi 

vardır, ancak bu durumun en iyi nasıl tedavi edileceğine dair tartışmalar devam etmektedir. 

Patterson SM. ve ark. yaptığı çalışmada Ulusal Atletizm Birliğinde yer alan bayan basketbol 

oyuncusunda akut travmatik ekstansör karpi ulnaris subluksasyonu gözlenmiştir. 

Değerlendirmede ayırıcı tanı olarak; distal ulnar kemik kırığı, ulnar kollateral bağ burkulması, 

üçgen fibrokartilaj kompleksi lezyonu, lunotriquetral instabilite, distal radioulnar eklem 

hasarı, pisoquetrum eklem hasarı, ekstansör karpi ulnaris tendinopatisi  dışlanmıştır. 

Bilek önce 4 hafta boyunca hafif uzatma ve radyal sapma şeklinde kısa kollu bir alçıya 

yerleştirilmiştir. Hastada hala ekstansör karpi ulnaris tendonununda subluksasyonun devam 

ettiği gözlenmiştir. Bu yüzden el bileğine hafif uzatma, radyal sapma ve pronasyonla 4 hafta 

boyunca uzun kollu bir alçı uygulanmıştır. Ekstansör karpi ulnaris tendonu daha sonra stabil 

bulunmuştur. Rehabilitasyona devam ederken 3 hafta daha sert bir bilek desteği kullanılmıştır. 

Son kontrolde ekstansör karpi ulnaris tendonu sabit kalmış ve el bileği asemptomatik 

bulunmuştur. Sonuç olarak; dirsek 90 ° fleksiyondayken, bilek yaklaşık 30 ° fleksiyonda, 

radyal sapma ve pronasyonda uzun kol alçısı bu tip yaralanma için uygun tedavi olarak 

gözlenmiştir. (5) 
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Kırıklar 

Basketbol oyuncularında üst ekstremite kırıkları genellikle düşmeye bağlı gelişmektedir. 

McClelland SJ. ve ark tarafından yapılan çalışmada 23 yaşında bir erkek basketbol 

oyuncusunun smaç (dunking)  teşebbüsünde düşmesinin sonucu açık ayak bileği kırığı, 

ipsilateral karpal ve metakarpal kemiklerinde kırık oluşmuştur. El bileği ve el kırıkları 

operasyon dışı olarak tedavi edilmiş. Öneri olarak, dunking hareketinde uzun vadeli başarı, 

kişisel yaralanma riskini önlemek için deneyim, fiziksel çeviklik ve zihinsel disiplin gerektiği 

bildirilmiştir. (9) 

Bennett kırığı, karpometakarpal eklem içine uzanan başparmağın metakarpal kemiğinin 

basisinin kırılmasıdır. Bu eklem içi kırılma, başparmağın en sık görülen kırılma tipidir ve 

neredeyse her zaman bir dereceye kadar subluksasyon veya karpometakarpal eklemin 

dislokasyonu eşlik eder. Clinkscales C. nin yaptığı çalışmada profesyonel basketbolcularda 

bennett kırıkları bildirilmiştir.(10) 

 

Şekil 2: Bennett Kırığı 

Düşme kırıkları dışında avülsiyon kırıkları da basketbol oyuncularında 

gözlenebilmektedir. Ekstansör karpi radialis longus insersiyosunu içeren 2. metakarpal basis 

eklem kırıkları nadirdir ve nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Bu kırıkların nasıl tedavi 

edileceğine dair bir fikir birliği de yoktur. Robert N. ve ark. yaptığı çalışmada cerrahi olarak 

açık redüksiyon ve kanüllü vidalar kullanılarak iç fiksasyon ile tedavi edilen profesyonel bir 

basketbolcuda 2. metakarpal basis kırığı vakasını sunulmuştur. Bu olgunun tedavisi 

literatürdeki benzer vakalarla karşılaştırılmıştır. (11) 
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Burners ve Stingers (Yanma ve İğnelenme) 

Yanma ve iğnelenme sendromu, futboldaki en yaygın yaralanmalardan biridir. Büyük 

olasılıkla, servikal kök yaralanmasını temsil eder. Bildirilen diğer sporlar arasında güreş, 

hokey, basketbol, boks ve ağırlık kaldırma sayılabilir. Sporcu, genellikle 1 dakikadan az süren 

üst ekstremitede yayılan ağrı, uyuşukluk ve karıncalanma yaşar. Nüks sık görülür ve kalıcı 

nörolojik defisitlere neden olabilir.  

Yanma genellikle fizik muayene bulgularına dayanarak teşhis ve tedavi edilir. Ancak 

radyografiler ve elektrodiagnostik testler kesin yaralanma seviyesini belirlemeye, ilgili diğer 

patolojiyi tanımlamaya ve nörolojik hasarı ölçmeye yardımcı olabilir. Tedavi, uygun 

mücadele teknikleri, boyun hareketlerinin restorasyonu, fonksiyonel güçlendirme ve 

dikkatlice yerleştirilmiş ortez konularında eğitimi içermelidir. (12) 

Tekerlekli Sandalye Basketbolcularında Karşılaşılan Üst Ekstremite Yaralanmaları 

Tekerlekli sandalye basketbolu da oldukça popüler bir paralimpik alandır. Standart 

basketbolla aynı saha ve pota yüksekliği kullanılmaktadır. Vanlandewijck Y. ve ark. yaptığı 

çalışmada, el jantı tekerlekli sandalyede yapılan sporlarda biyomekanik durum üzerine bilgi 

vermek ve spora özel uygulamalara dikkat edilerek son teknoloji bir inceleme sunmak 

amaçlanmıştır.  

Tekerlekli sandalye sporlarındaki biyomekanik çalışmalar, spor performansını optimize 

etmeyi veya spor yaralanmalarını önlemeyi amaçlamaktadır. Spor performansı optimizasyon 

sorunlarına, beceri ve yeterlilik perspektifinin yanı sıra ergonomik bir yaklaşımla da 

yaklaşılmıştır. Tekerlekli sandalye kullanan basketbolcularda seri ve çok tekrarlı tekerlek 

çevirmeye bağlı subakromiyal sıkışma sendromu ve  karpal tünel sendromu sık 

görülmektedir. (13) 

Subakromiyal Sıkışma Sendromu 

Omuz rotator kasları arasındaki dengesizlikler subakromiyal sıkışma sendromuna katkıda 

bulunurlar. Ayrıca, tekerlekli sandalye hareketinin kuvvetleri ve hareket kalıpları da bu 

dengesizliklere katkıda bulunabilir. Nyland J. ve ark. yaptığı  çalışmada, farklı 

sınıflandırmalara sahip Ulusal Tekerlekli Sandalye Basketbol Birliği oyuncularının izokinetik 

tepe omuz rotatoru torkları ve tork oranlarında tekerlekli sandalyeye bağımlılık düzeyi 

farklarının bir farka neden olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Çalışma sonucunda; tekerlekli sandalyeye bağımlılık düzeyi arttıkça üretilen tork miktarı 

azalmıştır. Özellikle omuzda 60 derecelik bir açıdan sonra bu azalma belirginleşmiş ve 180 

dereceye gelince maksimuma ulaşmıştır. Buna göre; tekerlekli sandalye bağımlılık düzeyi 

daha fazla olan sporcularda subakromiyal sıkışma sendromu görülme ihtimalinin daha fazla 

olabileceği bildirilmiştir. (14) 

Periferik Sinir Tuzakları 

Tekerlekli sandalye sporcuları genellikle el ağrısı ve uyuşukluk şikayeti yaşamaktadırlar. 

Burnham RS. ve ark. yaptığı çalışmada, tekerlekli sandalye sporcularında karşılaşılan üst 

ekstremite periferik sinir sıkışmalarının prevalansı, yeri ve risk faktörleri incelemiştir. 

Elektrodiagnostik disfonksiyon en çok karpal tüneldeki median sinir ve sinirin proksimal 

karpal tünel içerisindeki kısmında gözlenmiştir. Ulnar nöropati, elektrodiagnostik olarak en 

sık gözlenen ikinci tuzak olmuştur. (15) Kim DK. ve ark. yaptığı çalışma; tekerlekli sandalye 

basketbolu oynayan sporcularda, karpal tünel sendromunu, median sinirin elektrodiagnostik 

ve ultrasonografik bulgularını ve median sinir değişikliklerine neden olan  faktörleri 

araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, beden kitle indeksinin fazla olması ve 

tekerlekli sandalye kullanım süresinin uzun olması, karpal tünel sendromu gözlenme 

ihtimalini arttırdığı bildirilmiştir. (16) 

SONUÇLAR 

Basketbol sporu üst ekstremite yaralanmalarına neden olabilecek hız ve kasılma tiplerini 

içermektedir. Basketbolcularda karşılaşılan yaralanma türlerinde üst ekstremite yaralanmaları 

diğer yaralanmalara göre daha azdır. Spesifik olgu sunumlarında karşılaşılan hastalık türleri 

diğer hastalıklar dışlandığında akla gelmeli ve sorgulanmalıdır. Özellikle proksimalde yer 

alan omuz kuşağı kaslarının  kas kuvvet dengeleri sağlanmalı, eklem açıları optimal seviyede 

tutulmalı ve uygun egzersiz yoğunluğuyla antrenmanlar revize edilmelidir. 

ÖNERİLER 

Literatür incelendiğinde basketbolcularda karşılaşılan üst ekstremite yaralanmaları ile 

ilgili daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Biyomekanik çalışmalarda lateral 

epikondilit gözlenme ihtimali yüksek gözlense de, konuyla alakalı çalışma azlığı dikkat 

çekmiştir. Yaralanmaların belirlenmesinin yanı sıra koruyucu yaklaşımlar üzerine de 

çalışılmalıdır. Özellikle tekerlekli sandalye basketbolcuları için uygun ergonomik tekerlekli 

sandalyelerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Kapalı kinetik zincir egzersizleri, distal segmentin bağımsız hareket etmediği ve bir 

zeminle desteklendiği aktiviteleri kapsar. Squat çeşitleri bu egzersizlere verilebilecek en iyi 

örneklerdendir. Squat egzersizinin farklı zeminlerde yapılması sonucunda farklı sonuçlar elde 

edilebileceğine dair çalışmalar mevcuttur. 

Zemin değiştirmenin bir yolu ayakkabı modifikasyonudur. Ayakkabı içine yerleştirilen 

tabanlıklar sayesinde taban duyusu değişecek ve yapılan aktivite farklı duyusal inputla 

gerçekleştirilmiş olacaktır. Taban duyusunda farklılık yapmanın dinamik aktivitelerde kas 

aktivasyonunu değiştirdiğine dair çalışmalar bulunmaktadır. 

 Sporcu verimi için oldukça önemli olan sporcu performansını geliştirmek amacıyla 

farklı teknikler uygulanmakta ve daha verimli olabilecek teknikler birçok araştırmaya konu 

olmaktadır. Son dönemlerde, sporcularda performans gösterilen zemin değişikliğinin 

sporcunun performans parametrelerine etkileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

Dinamik bir aktivite sırasında stabilizasyon önemli bir parametredir. Distal segmentin 

doğru hareketi proksimal stabilizasyona bağlıdır. Zemin stabilizasyonu azaltılarak dengenin 

sağlanması için stabilizatör kasların aktivasyonunda değişiklik olabileceği düşünülmektedir. 

Bu kasları geliştirmek amacıyla da stabil olmayan yüzeylerin kullanıldığı çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Bu derlemede farklı zeminde yapılan squatlar, farklı zeminde yapılan spor 

performansları, dokulu tabanlıklarla yapılan aktiviteler ve stabil olmayan zemin üzerinde 

gerçekleştirilen egzersizlerin sonuçları tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, squat, dokulu tabanlık, sporcu performansı,  stabil 

olmayan zemin, zemin farkı 
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ABSTRACT 

Closed kinetic chain exercises include activities in which the distal segment does not 

move independently and is supported by a floor. Squat varieties are the best examples of these 

exercises. There are studies suggesting that different results can be obtained as a result of the 

exercise of squat in different surfaces. 

One way to change the floor is the shoe modification. Thanks to the insoles placed 

inside the shoes, the sense of the base will change and the activity will be realized with 

different sensory input. There are studies suggesting that the difference in the foot sensation 

changes muscle activity in dynamic activities. 

Different techniques are applied in order to improve the performance of athletes, 

which is very important for sportsman productivity, and techniques that can be more efficient 

are subject to many researches. In recent years, the effects of the changes in the performance 

of the athletes on the performance parameters of the athlete are being done. 

Stabilization is an important parameter during a dynamic activity. Proper movement 

of the distal segment depends on proximal stabilization. It is thought that there may be a 

change in the activation of stabilizer muscles in order to achieve balance by decreasing 

ground stabilization. In order to develop these muscles, unstable surfaces are used. 

In this review, squats on different ground, sports performances on different grounds, 

activities with textured insoles and the results of exercises on unstable ground will be 

discussed. 

Keywords: Exercise, squat, textured insoles, athletes performance, unstable floor, 

ground difference 

 

GİRİŞ 

 Egzersiz fiziksel uygunluk parametrelerini geliştirmekte kullanılan kanıtlanmış bir 

yöntemdir. Yıllar içinde çalışmacılar egzersizler üzerinde belli değişiklikler yaparak daha 

fazla verim elde etmeye çalışmışlardır. Mevcut olanla yeni olanı kıyaslamışlar ve literatüre 

katkıda bulunmayı amaçlamışlardır.  Bu amaçla egzersizin frekansı, şiddeti, süresi ve tipi gibi 

temel bileşenlerini değiştirmişlerdir. Bunun dışında da egzersizin dışında kalan çevresel 

faktörleri de değiştirmişlerdir (1). 

 Çevresel değişiklikler içinde zemin değişimi birçok çalışmaya ilham kaynağı 

olmuştur. Zeminin değiştirilmesi kapalı kinetik zincir egzersizlerinde zemin desteği olduğu 

için egzersiz sonuçlarını etkileyecek bir durumdur (2). 
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 Motor bir yanıtın oluşabilmesi için duyusal bir verinin merkezi sinir sistemine 

ulaşması gerekir. Duyusal yanıttaki değişiklikler motor yanıtın da değişmesine neden 

olacaktır. Bu duyusal yanıtın değişmesi nörolojik bir hastalık kaynaklı olabilir. Bu tip 

hastalıklarda motor yanıtın da bozulmasından dolayı denge bozulmakta, yürüyüş paternleri 

değişmektedir. Duyusal inputu arttırmak motor yanıtın düzelmesine ve denge, yürüyüş paterni 

gibi bozukluk oluşan durumların da dolaylı olarak düzelmesine yardımcı olacaktır (3).  

 Ayrıca hasta kişilerde duyusal input arttırılarak motor yanıt artışı elde edildiği gibi 

sağlıklı bireylerde de bu mümkündür. Sağlıklı bireylerde taban duyusu arttırılarak dinamik 

denge geliştirilebilir. Taban duyusunu arttırmak amacıyla dokulu tabanlıklar yaygın olarak 

kullanılmakta ve son zamanlarda bu konuda çalışmalar artmaktadır (4). 

 Sporcunun performansı, başarısını belirleyen önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle, 

sporcunun performans analizi ve performans geliştirme programı doğru ve etkili bir şekilde 

yapılmalıdır. Performansın hangi yöntemle daha iyi gelişebileceği konusunda birçok çalışma 

yapılmakta ve en doğru yöntem bulunmaya çalışılmaktadır. Farklı zeminlerde yapılan 

performanslar da farklı sonuçlar elde edilebilir (5). 

 Bir hareketin kalitesi ve düzgünlüğü tek başına hareketin olduğu segmentle alakalı 

değildir. Distal segmentin hareketi proksimaldeki stabilizasyona bağlıdır. Proksimal 

stabilizasyon nörolojik ya da ortopedik hastalıklardan kaynaklı bozulabilir ve bu durum 

hareketin kalitesini bozacaktır. Ayrıca hastalık dışında, duruş bozukluğu ve yanlış kullanım 

proksimal stabilizasyonun bozulmasına yol açar. Böylece, proksimal stabilizasyon bozukluğu 

omurga mekaniğini etkiler ve eklem rahatsızlıklarına neden olabilir (6). 

 Stabilizasyonun geliştirilmesi için birçok farklı egzersiz uygulanmaktadır. Stabil 

olmayan zemin kullanımı da bunlardan biridir. Stabil olmayan zeminde yapılan egzersizde 

denge korunmaya çalışılacak ve stabilizasyondan sorumlu kaslar bu amaçla aktivasyonunu 

arttıracaktır (7). 

 Farklı Zeminde Yapılan Squatlar 

Kapalı kinetik zincir egzersizlerinin en çok tercih edilenlerinden biri squat 

egzersizidir. Squat egzersizi birçok ortopedik ve nörolojik hastalığın tedavi programında yer 

almaktadır (8). Önemli antigravite kaslarını geliştiren squat egzersizinin farklı çeşitleri vardır. 

Örnek olarak; normal squat, semi squat ve bulgarian squat verilebilir (9). 

Patello femoral ağrı sendromlu hastalarda dizin ön kısmında ağrı mevcuttur. Vastus 

lateralis ve vastus medialis obliques kaslarının ateşlenme zamanları değişmiştir. Vastus 
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medialis obliques zayıflamış ve patella vastus lateralisin güçlü çekişiyle laterale doğru 

kaymıştır. Bu hastalığın tedavisinde vastus medialis obliques kasının kuvvetlendirilmesi önem 

taşımaktadır. Hyouk Hyong ve Jong Ho Kang  (10), tarafından yapılan çalışmada yumuşak 

zemin, sert zemin ve hareketli zemin olmak üzere üç farklı zeminde yapılan 5 saniyelik 

squatın vastus medialis obliques ve vastus lateralis kaslarının EMG bulgularında zeminlere 

göre kas ateşlenmesinin farklı olduğunu gözlemişlerdir. Zemin sertten hareketliye doğru 

gittikçe kas aktivasyonu doğru orantıyla artmıştır. Vastus medialis obiliques'i aktive etmek ve 

vastus medialis obliques/vastus lateralis oranını arttırmak için hareketli zeminler tercih 

edilmeli sonucuna varmışlardır. 

Stabil ve stabil olmayan yüzeyde aynı dirençle yapılan normal squat ile bulgarian 

squat egzersizlerindeki kas aktivasyonlarını karşılaştırmak için Andersen ve ark. tarafından 

yapılan çalışmada zemin farklılıklarının farklı kaslarda farklı aktivasyonlara neden olduğu 

gözlenmiştir (11). Bulgarian squatta, stabil olmayan zeminde erectör spina ve biceps femoris 

kaslarında stabil zemine göre daha az aktivasyon gözlenmiştir. Rectus abdoministe ise aynı 

durumda daha fazla aktivasyon mevcuttur. Ayrıca, stabil olmayan zemin stabil zeminle 

kıyaslandığında 6 maksimum tekrardaki yük  miktarında normal squatta % 7 ve bulgarian 

squatta % 10'luk bir azalma mevcuttur. 

 

Şekil 1: Farklı zeminlerde ağırlıkla yapılan normal squat 
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Şekil 2: Farklı zeminlerde ağırlıkla yapılan bulgarian squat 

Dokulu Tabanlıklar 

Taban duyusu değişikliği için dokulu tabanlıkların kullanımı son zamanlarda tercih 

edilir hale gelmiştir. Hastalıklara bağlı oluşan denge problemlerinin değişiminin 

incelenmesinin yanı sıra sağlıklı kişilerde, hatta sağlıklı kişiler içinde spor ya da dansla 

uğraşan kişilerde, dokulu tabanlıklar kullanılarak denge parametreleri değişimleri 

incelenmektedir. 

 Taban duyusu, yürüyüş sırasında vücudun dengede kalmasında önemli rol oynar. 

Bununla birlikte multipl skleroz hastaları genellikle zayıf taban duyusuna sahiptirler. Bu 

nedenle multipl sklerozu olan birçok kişi, günlük aktivitelerini zorlaştıran ve çoğu zaman 

düşmelere neden olabilen yürüyüş sorunları yaşarlar.  

 Hatton ve ark. multiple skleroz hastalarında dokulu tabanlık kullanımıyla uzun sürede 

taban duyusu değişikliğinin yürüyüşte alt ekstremite kas aktivasyonunu, propriyosepsiyonu ve 

dengeyi geliştireceğini düşündükleri prospektif bir çalışma başlatmışlardır (12). 

 Sağlıklı bireylerde dokulu tabanlıklarla yapılan çalışmalar hem sağlıklı bireylerin 

performans gelişimine katkı sağladığı gibi patolojilerde kullanım hakkında da bilgi 

sağlamaktadırlar. Curuk ve ark. (13) dokulu tabanlıkları sağlıklı bireylerde tek tabanda 

kullanmışlar ve yürüyüşte dönme simetrisinde fark elde etmişlerdir. Bu sonuç, tek taraflı 

etkilenime neden olan hastalıklarda tabanlığın tek taraflı kullanımıyla yürüyüşte dönme 

simetrisi kazanımı konusunda bir umut vermiştir. 
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 Postural denge, dansçıların dans performansını gerçekleştirmelerinde  ve 

yaralanmalarının önlenmesinde önemli bir faktördür. Bu nedenle, yaralanma geçirmeyen 

dansçıların yaralanma geçirmesini engellemek, yaralanma geçirenlerin ise tekrar yaralanma 

yaşamadan performanslarını devam ettirebilmeleri için postural dengenin geliştirilmesi 

gerekir. Genç dansçılarda Steinberg ve ark. (14) yaptığı çalışmada dokulu tabanlık 

kullanımıyla dinamik postural denge değişimi gözlenmiştir. Daha önce yaralanma geçiren ve 

geçirmeyen iki gruba da 8 hafta boyunca dokulu tabanlık uygulanmıştır. İki grupta da anlamlı 

farklar elde edilmiştir. Dokulu tabanlıkların rutin bir müdahale olarak faydalı olabileceğini 

bildirmişlerdir. 

 

 

Şekil 3: Genç dansçılarda kullanılan dokulu tabanlıklar 

Sporcu Performansları 

Sporcuların verimli performans göstermeleri spor müsabakalarının sonuçları için 

önemlidir. Bu nedenle, sporcu performans testleri ve analizleri birçok çalışmaya konusu 

olmuş ve olmaya devam edecektir (15). Elde edilen değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak 

sporcu performanslarının arttırılması için birçok farklı yöntem uygulanmaktadır. Bu 

yöntemlerden biri olarak farklı zeminlerde sergilenen  performansların sporcuların aktivite 

profili, fiziksel yanıtları, algıladıkları efor ve oyundan sonraki performans düşüşleri üzerine 

etkileri João Brito ve ark. (16) tarafından  yapılan çalışmada gözlenmiştir. Zemin olarak kum, 

çim ve asfalt kullanılan çalışmada futbol oyuncuları yer almıştır. Zeminler arasında farklı 

parametrelerde değişimler gözlenmiştir. 



 

194 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Zeminleri farklılaştırmak konusunda çalışmacılar daha ince detayları da 

kullanmışlardır. J.Sanchez ve ark. (17) tarafından yapılan çalışmada suni çim zemin 

malzemeleri açısından 4 gruba ayrılıp etkileri kıyaslanmıştır. Çakıl alt zeminli esnek ve esnek 

olmayan suni çim zeminle, asfalt alt zeminli esnek ve esnek olmayan suni çim zeminler 

kullanılmışlardır. Sonuç olarak araştırmada yapay çim sisteminin mekanik heterojenliğinin, 

spesifik testlerle değerlendirilen spor performansı üzerinde farklı etkilere neden olduğu 

gözlenmiştir. 

Pliyometrik egzersizler sporcu performanslarını geliştirme konusunda sık kullanılan 

egzersizlerdir. Bu egzersizler kasın tüm kasılma tiplerini içerir ve patlayıcı bir güç 

oluştururlar. Eksentrik kasılma tipinin de kullanılmasıyla egzersiz sonrası gecikmiş kas 

ağrıları sıklıkla gözlenir. Farklı zeminlerde yapılan pliyometrik egzersizlerin, performans 

(dikey sıçrama yüksekliği ve sprint kabiliyeti) ve gecikmiş kas ağrısına farklı etkileri 

olabileceği Impellizzeri ve ark. (18) tarafından  araştırılmıştır. Zemin olarak kum ve çim 

zemin kullanılmıştır. Kum üzerinde yapılan pliyometrik egzersiz, hem atlama hem de sprint 

yeteneğini geliştirirken daha az kas ağrısına yol açmıştır. 

Stabil Olmayan Zeminler 

Egzersizde zemin değiştirmenin bir yolu olarak stabil olmayan zemin kullanımı tercih 

edilebilir. Stabil olmayan zeminler proksimal stabilizasyon sağlayan kasların geliştirilmesinde 

etkilidirler. Son zamanlarda, stabil olmayan yüzeylerde yapılan direnç egzersizleri atletik 

eğitim ve rehabilitasyonun bir parçası olmuştur(19). G. Moras ve J. Guerrero-Vazquez 

yaptıkları çalışmada (20), rotasyonel dirence karşı yapılan squat egzersizinde stabil ve stabil 

olmayan zemin kullanmışlardır. Oluşturulan kuvvet kıyaslandığında ortalama kuvvet ve zirve 

kuvvetler arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

 

Şekil 4: Stabil ve stabil olmayan zeminde rotasyonel dirence karşı yapılan squat 
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Stabil olmayan zemin olarak tüm vücut vibrasyonu da kullanılan yöntemlerden biridir. 

Tüm vücut vibrasyonunun kemik doku gelişimine ve kas aktivasyonunu arttırmaya katkıları 

vardır. PJ. Marin ve TJ. Hazell  çalışmalarında (21) semi-squat egzersizini sabit zeminde, 

stabil olmayan zeminde, stabil olmayan zeminde 30 hz ve 50 hz amplitüdlü tüm vücut 

vibrasyonuyla olmak üzere dört farklı yöntemle denemişlerdir. Gastroknemius medialis, 

vastus medialis obliques, vastus lateralis, rektus abdominis ve multifidus kasları yüzey 

elektromiyografi ile ölçülmüştür. Stabil olmayan zeminde tüm vücut vibrasyonunun 

kulanılması hem alt ekstremite hem de gövde kasları için tavsiye edilen bir yöntem olarak 

bildirilmiştir. 

SONUÇ 

Bu derlemede zemin farklarının egzersiz sonuçları üzerine etkilerini bildirdik. Dört 

grupta topladığımız egzersizler, farklı zemin kullanımının farklı amaçlarla ve farklı 

egzersizlerle literatürde yer aldığını göstermişlerdir. 

Kolay ulaşılabilir ve maliyeti yüksek olmayan materyallerle, klinikte uygulanabilir ve 

verimli sonuçlar elde edilen egzersizler fizyoterapistlerin tedavi programlarını 

çeşitlendirmelerinde önem taşımaktadır. 

ÖNERİLER 

Farklı zeminde yapılan egzersizlerle ilgili literatürde yer alan çalışmalarda genellikle 

kısa süreli bulguların yer aldığı görülmektedir. Anlık elektromyografi ve anlık performans 

sonuçları gibi parametreler mevcuttur.  

Daha uzun dönemde zemin farklarının kas kuvveti, denge ve performans üzerine 

etkileri konusunda çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca, zemin değiştirmenin farklı 

yolları aranmalı ve yeni çalışmalarda denenmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

196 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
KAYNAKÇA 

1. Naito H, Ogura Y, Ichinoseki-Sekine N, Kurosaka M, Kakigi R, Demirel HA. Short-term 

treadmill exercise in a cold environment does not induce adrenal Hsp72 and Hsp25 expression. Jn J 

Physiol Sci. 2017;67(3):407-413 

2. Bouillon LE, Hofener M, O'Donnel A, Milligan A, Obrock C. Comparison of Muscle Activity 

Using Unstable Devices During a Forward Lunge. J Sport Rehabil. 2019-12:1-21. 

3. Aruin AS, Rao N. The effect of a single textured insole in gait rehabilitation of individuals with 

stroke. Int J Rehabil Res. 2018;41(3):218-223. 

4. Steinberg N, Waddington G, Adams R, Karin J, Tirosh O. The effect of textured ballet shoe insoles 

on ankle proprioception in dancers. Phys Ther Sport.2016;17:38-44. 

5. Ramírez-Campillo R, Andrade DC, Izquierdo M. Effects of plyometric training volume and 

training surface on explosive strength. J Strength Cond Res. 2013;27(10):2714-22. 

6. Cortese S, Mondello A, Galarza R, Biondi A.Postural alterations as a risk factor for 

temporomandibular disorders. Acta Odontol Latinoam. 2017;30(2):57-61. 

7. Ehsani F, Arab AM, Jaberzadeh S. The effect of surface instability on the differential activation of 

muscle activity in low back pain patients as compared to healthy individuals: A systematic review 

of the literature and meta-analysis. J Back Musculoskelet Rehabil. 2017-3;30(4):649-662. 

8. Jewiss D, Ostman C, Smart N. Open versus Closed Kinetic Chain Exercises following an Anterior 

Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Sports Med 

(Hindawi Publ Corp).2017;2017:4721548. 

9. Wang Z, Wu L, Sun J, He L, Wang S, Yang L. Squat, stoop, or semi-squat: a comparative 

experiment on lifting technique. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2012;32(4):630-636. 

10. Hyouk Hyong, Jong Ho Kang. Activities of the Vastus Lateralis and Vastus Medialis Oblique 

Muscles during Squats on Different Surfaces. J Phys Ther Sci. 2013-25(8): 915–917. 

11. Andersen V, Fimland MS, Brennset O, Haslestad LR, Lunsteigen MS, Skalleberg K, Saeterbakken 

AH. Muscle activation and strength in squat and Bulgarian squat on stable and unstable surface. Int 

J Sports Med. 2014;35(14):1196-202.  

12. Hatton AL,  Dixon J,  Rome K,  Brauer SG,  Williams K,  Kerr G. The effects of prolonged wear of 

textured shoe insoles on gait, foot sensation and proprioception in people with multiple sclerosis: 

study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2016-21;17(1):208. 

13. Curuk E, Lee Y, Aruin AS. The Effect of a Textured Insole on Symmetry of Turning. Rehabil Res 

Pract. 2018-20;2018:6134529. 

14. Steinberg N, Tirosh O, Adams R, Karin J, Waddington G. Influence of Textured Insoles on 

Dynamic Postural Balance of Young Dancers. Med Probl Perform Art. 2017;32(2):63-70.  

15. Bergquist R, Weber M, Schwenk M, Ulseth S, Helbostad JL, Vereijken B, Taraldsen 

K.Performance-based clinical tests of balance and muscle strength used in young seniors: a 

systematic literature review. BMC Geriatr. 2019-9;19(1):9. 

16. Brito J, Krustrup P, Rebelo A. The influence of the playing surface on the exercise intensity of 

small-sided recreational soccer games. Hum Mov Sci. 2012;31(4):946-56.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naito%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27470130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ogura%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27470130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ichinoseki-Sekine%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27470130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurosaka%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27470130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kakigi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27470130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demirel%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27470130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27470130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27470130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouillon%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30860420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofener%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30860420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Donnel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30860420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milligan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30860420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Obrock%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30860420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30860420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aruin%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29649054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rao%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29649054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29649054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinberg%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26563491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waddington%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26563491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adams%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26563491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karin%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26563491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tirosh%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26563491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26563491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ram%C3%ADrez-Campillo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23254550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrade%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23254550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izquierdo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23254550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23254550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cortese%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29248939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mondello%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29248939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galarza%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29248939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biondi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29248939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29248939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ehsani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28655122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arab%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28655122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaberzadeh%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28655122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28655122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jewiss%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28913413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ostman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28913413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smart%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28913413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28913413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28913413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22886983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22886983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22886983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22886983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22886983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22886983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22886983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820212/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25254898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25254898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatton%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27098452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dixon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27098452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rome%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27098452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brauer%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27098452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27098452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kerr%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27098452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27098452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curuk%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29755790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29755790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aruin%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29755790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29755790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29755790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinberg%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28599012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tirosh%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28599012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adams%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28599012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karin%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28599012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waddington%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28599012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28599012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergquist%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30626340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weber%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30626340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwenk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30626340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ulseth%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30626340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helbostad%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30626340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vereijken%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30626340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taraldsen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30626340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taraldsen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30626340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30626340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brito%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22534211
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krustrup%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22534211
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rebelo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22534211
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22534211


 

197 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
17. Javier Sánchez-Sánchez, Jorge García-Unanue, Pedro Jiménez-Reyes,  Ana Gallardo, Pablo 

Burillo, José Luis Felipe, Leonor Gallardo. Influence of the Mechanical Properties of Third-

Generation Artificial Turf Systems on Soccer Players’ Physiological and Physical Performance and 

Their Perceptions. PLoS One. 2014; 9(10): e111368. 

18. Impellizzeri FM, Rampinini E, Castagna C, Martino F, Fiorini S, Wisloff U. Effect of plyometric 

training on sand versus grass on muscle soreness and jumping and sprinting ability in soccer 

players. Br J Sports Med. 2008;42(1):42-6. 

19. Zemková E. Instability resistance training for health and performance. J Tradit Complement 

Med. 2016-30;7(2):245-250. 

20. Gerard Moras, Jairo Vázquez-Guerrero. Force production during squats performed with a rotational 

resistance device under stable versus unstable conditions. J Phys Ther Sci. 2015; 27(11): 3401–

3406. 

21. Marín PJ, Hazell TJ. Effects of whole-body vibration with an unstable surface on muscle 

activation. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2014;14(2):213-9. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%26%23x000e1%3Bnchez-S%26%23x000e1%3Bnchez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25354188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%26%23x000ed%3Ba-Unanue%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25354188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jim%26%23x000e9%3Bnez-Reyes%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25354188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallardo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25354188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burillo%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25354188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burillo%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25354188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Felipe%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25354188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallardo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25354188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4213020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Impellizzeri%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17526621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rampinini%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17526621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castagna%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17526621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martino%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17526621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiorini%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17526621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wisloff%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17526621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17526621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zemkov%C3%A1%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28417093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28417093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28417093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moras%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26696707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=V%26%23x000e1%3Bzquez-Guerrero%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26696707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4681914/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mar%C3%ADn%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24879025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hazell%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24879025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24879025


 

198 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
MOBİL AKILLI TELEFON UYGULAMALARI İLE OMURGA EKLEM HAREKET 

AÇIKLIĞI DEĞERLENDİRMESİ 

(Spine Joint Range of Motion Assessment with Mobile Smartphone Applications) 

 

Öğr. Gör. Akın SÜZER1, Doç. Dr. Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR2 

1 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Burdur, Türkiye, 
akinsuzer@mehmetakif.edu.tr 

2 İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye, ozlem.cinar@idu.edu.tr 

 

ÖZET 

Gonyometrik ölçüm; fizyoterapistler tarafından hareketin temel sınırlamalarını 

ölçmek, fonksiyonel kapasiteyi saptamak, tedavi programına karar vermek ve tedavinin 

etkinliğini belirlemek için kullanılan objektif bir yöntemdir.  Fizyoterapistler için en yaygın 

değerlendirme prosedürlerinden biri olan gonyometrik ölçüm, fizyoterapi biliminin temel bir 

parçası olarak görülebilir. 

Akıllı telefonlar gelişmiş teknolojilerle donatıldığından; son birkaç yıldır modern 

yaşamda giderek daha da önemli hale geldi. Klinisyenlere günlük uygulamalarında yardımcı 

olması için, ucuz ve kolaylıkla temin edilebilen birçok medikal akıllı telefon uygulaması 

geliştirilmiştir. Medikal akıllı telefon uygulamaları; özellikle gonyometrik ölçüm için, klinik 

pratikte eklem pozisyonunun basit ve daha hızlı ölçülebilmesi için akselerometre ve 

inklinometre gibi dâhili akıllı telefon sensörlerini kullanmaktadır. İnklinometrik ölçümlerin 

güvenilirliğinin, geleneksel gonyometrik ölçümler ile benzer veya daha üstün olduğu 

bildirilmiştir. Mobil tıbbi uygulamalar; emniyetli ve etkin çalışmasını sağlamak için uygun 

şekilde doğrulanması gereken gelişmekte olan bir teknolojidir. 

Literatürde sağlıklı bireylerde ve hastalarda yapılmış, farklı vücut bölgelerinin çeşitli 

akıllı telefon uygulamalarıyla değerlendirildiği çok sayıda çalışma vardır. Çeşitli akıllı 

telefon medikal uygulamalarıyla diz EHA’ nın, servikal ve spinal omurga EHA’ nın, omuz 

EHA’ nın, kalça EHA’ nın, dirsek EHA’ nın ve ayak - ayak bileği EHA’ nın 

değerlendirilmesinin güvenilir olduğu bildirilmiştir. 

Bu derlemede omurganın farklı bölgelerinde (servikal omurga, torakal omurga ve 

lumbal omurga), çeşitli mobil akıllı telefon uygulamalarıyla EHA değerlendirmesi 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: EHA, akıllı telefon, fizyoterapi, fizik tedavi, rehabilitasyon 
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ABSTRACT 

Goniometric measurement; it is an objective method used by physiotherapists to 

measure the basic limitations of the movement, to determine functional capacity, to decide on 

the treatment program and to determine the effectiveness of the treatment. One of the most 

common evaluation procedures for physiotherapists goniometric measurement, can be seen 

as an essential part of the science of physiotherapy. 

Smartphones are equipped with advanced technologies; has become increasingly 

important in modern life for the last few years. Many inexpensive and easily available 

medical smartphone applications have been developed to assist clinicians in daily practice. 

Medical smartphone applications; especially for goniometric measurement, clinical practice 

uses internal smartphone sensors such as accelerometers and inclinometers for simple and 

faster measurement of joint position. The reliability of the inclinometric measurements was 

reported to be similar or superior to traditional goniometric measurements. Mobile medical 

applications; is an emerging technology that needs to be properly verified to ensure safe and 

effective operation. 

In the literature, there are many studies conducted in healthy individuals and patients 

and different body regions are evaluated with various smart phone applications. It has been 

reported that the evaluation of the knee ROM, cervical and spinal spine ROM, shoulder 

ROM, hip ROM, elbow ROM and foot - ankle ROM are reliable with various smart phone 

medical applications. 

In this review, the evaluation of ROM with different mobile smartphone applications 

in different parts of the spine (cervical spine, thoracic spine and lumbar spine) will be 

discussed. 

Key words: ROM, smartphone, physiotherapy, physical therapy, rehabilitation 
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GİRİŞ 

Akıllı telefonlar; 1990' ların başında piyasaya sürülmelerinden bu yana popüler hale 

geldiler ve dünya çapında giderek daha fazla kişi tarafından kullanılmaktadırlar. Bununla 

birlikte, çeşitli tıbbi akıllı telefon uygulamalarının birçok sağlık öğrencisi ve genç klinisyen 

tarafından kullanımı da giderek artmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon da dâhil, tıp ve 

sağlık hizmetlerinde farklı uzmanlıklar için geçerli olmak üzere araştırmalar; eğitim veya 

klinik amaçlı olsun, sağlık profesyonelleri arasında akıllı telefon kullanımına yönelik olumlu 

bir tutum olduğunu bildirmektedir (1-3). 

Eklem Hareket Açıklığı (EHA) Değerlendirmesi 

Eklem hareket açıklığı (EHA) değerlendirmesi, rehabilitasyon sürecinin önemli bir 

bileşenidir. Eklem hareket açıklığı (EHA) değerlendirmesi; tedavi müdahalelerinin seçiminde 

rehberlik eder, tedavi sırasındaki ilerlemeyi ve tedavinin bitiş noktalarını belirler. Evrensel 

Gonyometre (EG); Eklem hareket açıklığını (EHA) değerlendirmek için fizik tedavi klinikleri 

dâhil olmak üzere birçok klinik ortamında yaygın olarak kullanılır (4, 5). 

Son zamanlarda; özel olarak tasarlanmış mobil uygulamalar ile donatılmış akıllı 

telefonlar, klinisyenlere eklem hareket açıklığını (EHA) değerlendirmek için hızlı ve kolay 

yöntemler sunmaktadırlar. Bu yöntemlerin bazılarında eklem açısı doğrudan ölçülürken, 

bazılarında ise eklem pozisyonunun fotoğrafı çekilerek eklem açısı ölçülmektedir. En az 15 

iOS® veya Android® uygulaması, uygulama marketlerinden ücretsiz olarak veya çok düşük 

bir ücret karşılığında indirilip kullanılabilmektedir (6, 7). 

Servikal Omurga Eklem Hareket Açıklığı (EHA) 

Servikal Omurga eklem hareket açıklığının (EHA) değerlendirilmesi, fonksiyonel 

seviyeyi belirlemek, tedavi planı oluşturmak, hastanın ilerlemesini izlemek ve terapötik 

girişimlerin etkinliği hakkında geri bildirim sağlamak için yararlı bir parametre olarak kabul 

edilmektedir (8). Değerlendirme genellikle; Evrensel Gonyometre (EG), ölçüm bandı, 

inklinometre (eğimölçer), servikal eklem hareket açıklığı (EHA) cihazı ve benzeri klinik 

aletler kullanılarak yapılır (9, 10). 

Literatürde çeşitli mobil akıllı telefon uygulamaları kullanılarak; sağlıklı ve boyun 

ağrılı bireylerde Servikal Omurga eklem hareket açıklığının (EHA) değerlendirildiği 

çalışmalar bulunmaktadır. 

Pourahmadi ve ark. (10), non - spesifik boyun ağrılı hastalarda Aktif Kranyo - 

Servikal eklem hareket açıklığının (EHA) değerlendirilmesinde bir iPhone® mobil uygulaması 
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olan Goniometer Pro®’ nun güvenilirliğini ve geçerliliğini Evrensel Gonyometre (EG) ile 

karşılaştırdıkları çalışmalarında; Goniometer Pro® mobil uygulamasının, Aktif Kranyo - 

Servikal eklem hareket açıklığı (EHA) değerlendirmesi için iyi ile mükemmel güvenilirlik ve 

eşzaman geçerliliğe sahip olduğunu ve Goniometer Pro® mobil uygulamasının Aktif Kranyo-

Servikal eklem hareket açıklığı (EHA) değerlendirmesi için kullanılabilir olduğunu 

göstermişlerdir. 

 

Şekil 1: Goniometer Pro® Mobil Uygulaması 

Ullucci ve ark. (11), sağlıklı bireylerde Üst Servikal eklem hareket açıklığının (EHA) 

değerlendirilmesinde 2 farklı cihaza (iPhone 6® ve Android®) kurulu Clinometer + bubble 

level® mobil uygulamasının güvenilirliğini değerlendirdikleri çalışmalarında; Üst Servikal 

eklem hareket açıklığının (EHA) akıllı telefon Clinometer + bubble level® mobil uygulaması 

kullanılarak güvenilir bir şekilde ölçülebilir olduğunu göstermişlerdir. 

 

Şekil 2: Clinometer + bubble level® Mobil Uygulaması 

Torakal Omurga Eklem Hareket Açıklığı (EHA) 

Omurga segmentlerinin, özellikle Torakal Omurga segmentlerinin eklem hareket 

açıklığının (EHA) diz ve dirsek gibi birçok eklemin eklem hareket açıklığının (EHA) aksine; 

invaziv prosedürler olmadan in vivo olarak değerlendirilmesi zordur (12). 

Cilt marker - temelli ölçümler gibi invaziv olmayan in vivo ölçümler, kontrol 

edilemeyen birçok değişkenden etkilenirler (13, 14). Bu nedenle, Torakal Omurga eklem 

hareket açıklığı (EHA) hakkında bilgi, öncelikle in vitro kadavra modellerinin kullanımını 

içeren çalışmalara dayanmaktadır (14). 
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Daha yakın zamanlarda, akıllı telefonların vücuttaki çeşitli eklemlerdeki eklem hareket 

açıklığını (EHA) değerlendirmek için kullanılmasıyla birlikte, Torakal Omurga eklem hareket 

açıklığını (EHA) değerlendiren çalışmalar da literatürde yer bulmaya başlamıştır. 

Furness ve ark. (15), sağlıklı kişilerde Torakal Omurga eklem hareket açıklığının 

(EHA) değerlendirilmesinde bir iPhone® mobil uygulaması olan Compass®’ ın güvenilirliğini 

ve geçerliliğini Evrensel Gonyometre (EG) ile karşılaştırdıkları çalışmalarında; Compass® 

mobil uygulamasının, ölçüm tekniğine uyulduğunda Torakal Omurga eklem hareket açıklığı 

(EHA)  değerlendirmesi için güvenilir yöntem olduğunu, Compass® mobil uygulamasının 

değerlendirici - içi ve özellikle değerlendiriciler - arası güvenilirliğinin Evrensel Gonyometre 

(EG)’ den daha üstün olduğunu göstermişlerdir. 

 

Şekil 3: Compass® Mobil Uygulaması 

Qiao ve ark. (16), adölesan idiyopatik skolyoz hastalarında aksiyal gövde rotasyonu 

hareket açıklığının değerlendirilmesinde bir iPhone® mobil uygulaması olan Scoliogauge®’ 

nın güvenilirliğini, manuel yöntem (skolyometre) ile karşılaştırdıkları çalışmalarında; 

Scoliogauge® mobil uygulamasının aksiyal gövde rotasyonu hareket açıklığı 

değerlendirilmesinde mükemmel güvenilirliğe sahip olduğunu ve daha büyük Cobb Açıları 

olan eğrilerde yöntemin güvenilirliğinin artacağını göstermişlerdir. 

 

Şekil 4: Scoliogauge® Mobil Uygulaması 

Lumbal Omurga Eklem Hareket Açıklığı (EHA) 

Lumbal Omurga eklem hareket açıklığı (EHA) değerlendirmesi, bel ağrısı çeken 

hastaları değerlendirmek için klinisyenler tarafından rutin olarak kullanılır (17). Böylece, 

klinisyenler Lumbal Omurga hareketliliğinde anormal bir limitasyon olup olmadığını 
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belirleyebilirler ve rehabilitasyon sürecinin etkinliğini izleyebilirler (18, 19). Lumbal Omurga 

eklem hareket açıklığı (EHA) değerlendirmesi; gözlem yoluyla veya hareket analizi, 

radyografi, inklinometre (eğimölçer),  Evrensel Gonyometre (EG) ve ölçüm bandı gibi bir dizi 

klinik alet kullanılarak yapılabilir (19).  

Literatürde çeşitli mobil akıllı telefon uygulamaları kullanılarak; Lumbal Omurga 

eklem hareket açıklığının (EHA) değerlendirildiği çalışmalar bulunmaktadır. 

Pourahmadi ve ark. (19), asemptomatik kişilerde ayakta durma pozisyonunda Lumbal 

Omurga fleksiyon – ekstansiyon eklem hareket açıklığının (EHA) değerlendirilmesinde bir 

iPhone® mobil uygulaması olan TiltMeter®’ ın güvenilirliğini ve geçerliliğini standart 

yerçekimi tabanlı inklinometre (eğimölçer) ile karşılaştırdıkları çalışmalarında; TiltMeter® 

mobil uygulamasının ayakta durma pozisyonunda Lumbal Omurga fleksiyon – ekstansiyon 

eklem hareket açıklığı (EHA) değerlendirmesi için iyi ile mükemmel güvenilirlik ve eşzaman 

geçerliliğe sahip olduğunu ve TiltMeter® mobil uygulamasının Lumbal Omurga fleksiyon – 

ekstansiyon eklem hareket açıklığı (EHA) değerlendirmesi için kullanılabilir olduğunu 

göstermişlerdir. 

 

Şekil 5: TiltMeter® Mobil Uygulaması 

Kolber ve ark. (20), asemptomatik kişilerde aktif spinal mobilite değerlendirmesinde 

bir iPhone® mobil uygulaması olan iHandy Level®’ in güvenilirliğini, minimal saptanabilir 

değişimini ve eşzaman geçerliliğini yerçekimi tabanlı bubble inklinometre (eğimölçer) ile 

karşılaştırdıkları çalışmalarında; iHandy Level® uygulamasının ölçüm tekniğine uyulduğunda 

eşzaman geçerliliğin yanı sıra iyi değerlendirici - içi ve değerlendiriciler - arası güvenilirliğine 

sahip olduğunu ve iHandy Level® uygulamasının, spinal mobiliteyi değerlendirmek için 

bubble inklinometre (eğimölçer) ile benzer klinik yararlar sunabileceğini göstermişlerdir. 

 

Şekil 5: iHandy Level®  Mobil Uygulaması 
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SONUÇ 

Bu derlemede gelişmiş teknolojilerle donatılmış akıllı telefonların; Servikal, Torakal 

ve Lumbal Omurga eklem hareket açıklığı (EHA) değerlendirmesinde kullanımını bildirdik. 

Günümüzde akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte; mobil akıllı telefon 

uygulamaları arasında farklı çalışma prensiplerine sahip eklem hareket açıklığı (EHA) 

değerlendirmesi yapmak için kullanılan birçok mobil akıllı telefon uygulaması da yer almaya 

başlamıştır.  

Bu uygulamalar klinikte fizyoterapistler için daha hızlı ve kolay eklem hareket açıklığı 

(EHA) değerlendirilmesi yapılabilmesi için; Evrensel Gonyometre’ ye (EG) alternatif, 

girişimsel olmayan, kolaylıkla ulaşılabilen, kullanımı kolay ve hızlı, nispeten ucuz, geçerli ve 

güvenilir yeni yöntemler sunmaktadırlar.  

ÖNERİLER 

Literatürde, mobil akıllı telefon uygulamaları ile omurga eklem hareket açıklığı (EHA) 

değerlendirmesi yapılan çalışmalar incelendiğinde; çalışmaların çoğunda değerlendirmeler 

statik koşullarda ve pozisyonlarda, asemptomatik ya da sağlıklı kişilerde yapıldığı 

görülmektedir. 

Mobil akıllı telefon uygulamaları ile omurga eklem hareket açıklığı (EHA) 

değerlendirmesinin; yürüyüş sırasında veya terapötik egzersiz performansı gibi dinamik 

koşullarda, çeşitli sağlık ve hastalık koşullarında, mevcut veya yeni mobil akıllı telefon 

uygulamalarının güvenilirlik ve geçerlilik çalışmalarına ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Amaç: Diyaliz hastalarında gelişebilecek komplikasyonların kontrol edilmesinde renal 

rehabilitasyonun ve güncel yaklaşımların önemini vurgulamaktır. 

Yöntem: Bu çalışmada “renal rehabilitasyon, egzersiz, böbrek yetmezliği, hemşirelik” 

anahtar kelimeleri kullanılarak PubMed, EBSCO HOST - CINAHL Complete, Science 

Direct, ULAKBİM ve Scopus veritabanlarında yıl sınırlaması yapılmaksızın tüm çalışmalar 

taranmış ve literatür derlemesi yapılmıştır.  

Bulgular: Diyaliz hastalarında üremik kardiyomiyopati, anemi, kemik hastalıkları, iskelet 

kaslarında güçsüzlük, diyabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıkların eşlik etmesi 

nedeniyle hastaların yaşam kaliteleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Renal rehabilitasyonda 

egzersiz, beslenme ve psikolojik iyilik durumunun iyileştirilmesine yönelik öneriler 

mevcuttur. Diyaliz uygulanan ve uygulanmayan günlerde hastanede veya evde aerobik 

egzersiz, güçlendirme egzersizi ve kombine aerobik ve dirençli egzersiz gibi egzersizlerin 12 

haftalık süre ile uygulanmasının diyalizin etkinliği, tahmini glomerüler filtrasyon hızı, denge 

ve kas gücünü artırdığı; kardiyovasküler riski, kolesterol seviyelerini, antihipertansif ilaçlara 

duyulan gereksinimi azalttığı belirtilmektedir. Diyaliz hastalarının beslenmesine yönelik, 

kaybedilen aminoasitlerin negatif azot dengesi oluşmaması için yerine konulması ve diyet 

proteinin %50'sinin biyolojik değeri yüksek protein olması gerektiği belirtilmektedir. 

Psikolojik iyilik halinin sağlanabilmesi için psikolojik destek ve fluoksetin tedavisi 

önerilmektedir. Bu alanda semptomları hafifletmek, kapsamlı ve bütüncül bir bakım 

sağlamak, fiziksel zindeliği ve sağlığı korumak/geliştirmek, zihinsel yükleri azaltmak ve 

yaşam kalitesini artırmak için renal rehabilitasyon programlarının temel oluşturabileceği 

bildirilmektedir. 

Sonuç ve Öneriler: Diyaliz hastalarında egzersiz programı, beslenme tedavisi ve psikolojik 

iyilik durumuna yönelik girişimlerin olumlu etkileri bulunmaktadır. Renal rehabilitasyon 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/approaches
mailto:mervegozdesezgin@gmail.com
mailto:hbaydin@akdeniz.edu.tr
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm
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programının diyaliz hastalarının hastalıklarını etkin şekilde yönetebilmelerinde, komplikasyon 

görülme riskinin azaltılmasında, laboratuvar bulgularının ve ilaç etkileşimlerinin depresyon 

üzerine etkilerinin azaltılmasında yararları olduğu belirtilmektedir. Renal rehabilitasyon 

programının uygulanması ile hastaların yaşam kalitelerini etkileyecek komplikasyonların 

gelişmesi önlenebilmektedir. Hemşire olarak renal rehabilitasyon programları hakkında 

hastaların bilgilendirilmesi, izlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hemşirelik 

girişimlerinin planlanması önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Renal Rehabilitasyon, Egzersiz, Böbrek Yetmezliği, Hemşirelik 

 

SUMMARY 

Objective: To emphasize the importance of renal rehabilitation and current approaches in the 

control of complications in dialysis patients. 

Methods: In this study, all studies were reviewed in the PubMed, EBSCO HOST - CINAHL 

Complete, Science Direct, ULAKBIM and Scopus databases using the keywords of  “renal 

rehabilitation, exercise, renal failure, nursing” and all studies were reviewed and literature 

review was done. 

Results: In dialysis patients, the quality of life of patients is adversely affected by uremic 

cardiomyopathy, anemia, bone diseases, weakness in skeletal muscles, diabetes mellitus and 

cardiovascular diseases. There are recommendations to improve exercise, nutrition and 

psychological well-being in renal rehabilitation. The exercise of dialysis such as aerobic 

exercise, strengthening exercise and combined aerobic and resistant exercise for 12 weeks in 

dialysis and in non-dialyzed days in the hospital or at home increased the efficiency of 

dialysis, estimated glomerular filtration rate, balance and muscle strength; cardiovascular risk, 

cholesterol levels, the need of antihypertensive drugs are stated to reduce. It has been stated 

that the lost amino acids should be replaced in order to prevent negative nitrogen balance and 

50% of the dietary protein should be high in protein. Psychological support and fluoxetine 

treatment are recommended for psychological well-being. In this area, it is reported that renal 

rehabilitation programs can be the basis for relieving symptoms, providing comprehensive 

and holistic care, protecting / improving physical fitness and health, reducing mental loads 

and improving quality of life. 
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Conclusion and Recommendations: In dialysis patients, exercise programs, nutrition 

therapy and psychological wellbeing have positive effects. It is stated that renal rehabilitation 

program can be effective in managing the diseases of dialysis patients, decreasing the risk of 

complication and decreasing the effects of laboratory findings and drug interactions on 

depression. With the implementation of the renal rehabilitation program, the development of 

complications that may affect the quality of life of the patients can be prevented. As a nurse, it 

is recommended that nursing interventions are planned to inform patients about renal 

rehabilitation programs and to improve their quality of life. 

Keywords: Renal Rehabilitation, Exercise, Renal Failure, Nursing 

 

Giriş 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. KBY 

morbidite ve mortalite oranı yüksek, hospitalizasyon, fiziksel fonksiyon, bağımsız yaşam ve iş 

hayatı üzerine de olumsuz etkileri olan, günlük yaşam aktivitelerinde sınırlılığa yol açan, uzun 

süreli kontrol ve bakım gerektirebilen kronik bir hastalıktır. Böbrek fonksiyonunun son 

aşamaya ulaştığında yaşamı sürdürmek için kullanılan diyaliz yöntemi hemodiyaliz (HD) ve 

periton diyalizi (PD) olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır (Kohzuki, 2013; Kohzuki, 2017; 

Taş ve Akyol, 2017). 

Birleşik Devletler Renal Data Sistemi (United States Renal Data System  [USRDS]) 

verilerine göre KBY hastalarının %65’i HD tedavisi görürken; Türk Nefroloji Derneği 

verilerine göre 2014 yılı sonu itibariyle ülkemizde hastaların %78.4’ü HD ve %6’sı PD 

tedavisi görmektedir (USRDS, 2012;  www.nefroloji.org.tr).    

Diyaliz yöntemi tedavi edici olmasına rağmen, üremik kardiyomiyopati, anemi, kemik 

hastalıkları, kondüsyonsuzluk, kardiyak otonom kontrolün bozulması, iskelet kaslarında 

güçsüzlük, yorgunluk, sosyal ve emosyonel sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca 

semptomlara diyabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıkların eşlik etmesi nedeniyle KBY 

hastalarının fiziksel, psikolojik, sosyal fonksiyonları ve yaşam kaliteleri olumsuz yönde 

etkilemektedir (Chau, 2003; Knap, 2005; Kohzuki, 2013; Chigira ve ark., 2017; Kohzuki, 

2017; renalresource@nsccahs.health.nsw.gov.au).  

Kronik böbrek yetmezliği hastalarına kapsamlı ve bütüncül bir bakım sağlamak, 

semptomları hafifletmek, fiziksel zindeliği ve sağlığı korumak/geliştirmek, zihinsel yükleri 

azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için, 1996 yılı Temmuz ayında Queen Elizabeth 

http://www.nefroloji.org.tr/
mailto:renalresource@nsccahs.health.nsw.gov.au
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Hastanesi'nde bir renal rehabilitasyon programı kurulmuştur. Program; hekimler, hemşireler, 

psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistlerden oluşan çok disiplinli bir ekip tarafından 

yürütülmeye başlanmıştır (Chau, 2003). 

Gereç ve Yöntem 

Renal rehabilitasyon ve güncel yaklaşımlara ilişkin klinik araştırmalar, sistematik 

derlemeler, randomize kontrollü çalışmalar açısından literatür taraması yapılmıştır. Taramalar 

beş elektronik veri tabanı (Pubmed, EBSCO HOST - CINAHL Complete, Science 

Direct, ULAKBİM ve Scopus) üzerinden, “renal rehabilitasyon, egzersiz, böbrek yetmezliği, 

hemşirelik” anahtar kelimeleri ile yapılmıştır. Yıl sınırlaması yapılmaksızın tüm çalışmalar 

taranmış ve literatür derlemesi yapılmıştır.   

Bulgular 

Literatürde renal rehabilitasyonda egzersiz, beslenme ve psikolojik iyilik durumunun 

iyileştirilmesine yönelik öneriler mevcuttur. 

Renal rehabilitasyonda egzersizin rolü 

Hareketsizlik günümüz toplumunda önemli bir sağlık sorunu olarak kabul 

edilmektedir. Düzenli egzersiz sağlığı korumak ve kronik hastalıkları önlemek için önemlidir 

(Kohzuki, 2013). Hastaların fiziksel açıdan inaktif olmaları kaslarda atrofi gelişmesine, 

kapiller yoğunluğun azalmasına ve kas güçlerinde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca üremi 

sonucu gelişen nöropati ve miyopati de kas gücünün azalmasının diğer nedenleri arasında yer 

almaktadır (Chau, 2003; Knap, 2005; Soyupek ve Aşkın, 2010).  

Yapılan çalışmalarda düzenli olarak 12 haftalık egzersiz programı uygulanan 

hastaların günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini, diyalizin etkinliğini, tahmini 

glomerüler filtrasyon hızını, esneklik, denge ve kas gücünü artırdığı; kardiyovasküler riski, 

yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyelerini, antihipertansif ilaçlara duyulan 

gereksinimi, anksiyete ve depresyonu azalttığı belirtilmiştir (Tentori ve ark., 2010; 

Greenwood ve ark., 2012; Lumsdon, 2014). 

Egzersizin Tipleri ve Rehabilitasyon Programı  

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında egzersizi içeren rehabilitasyon programı;   

✓ Diyaliz uygulanmayan günlerde gözlem altında yapılan program,   

✓ Diyaliz ünitesinde HD’in ilk saatlerinde yapılan rehabilitasyon programı, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm
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✓ Ev egzersiz programı olmak üzere üç şekilde uygulanabilmektedir (Soyupek ve 

Aşkın, 2010; O’Connor ve ark., 2014; www.guysandstthomas.nhs.uk). 

Seçilecek egzersiz rehabilitasyon programının diyaliz uygulanan hastalar için pratik, 

az maliyetli ve sürdürülebilir olma gibi özelliklere sahip olması önerilmektedir. Ev tipi 

egzersiz programı uygulanacağı zaman, program hastalar için yeterince basit olmalı ve özel 

bir beceri ya da ekipman gerektirmemelidir (Kosmadakis, 2014; O’Connor ve ark., 2014). 

Diyaliz hastaları için egzersiz programında genellikle üç tip egzersiz önerilmektedir. 

Bunlar (Soyupek ve Aşkın, 2010; O’Connor ve ark., 2014); 

1. Aerobik egzersiz 

2. Güçlendirme egzersizi 

3. Kombine aerobik ve dirençli egzersiz programıdır. 

Aerobik Egzersiz 

Aerobik egzersiz (hem diyaliz sırasında hem de diyaliz olmayan günlerde) HD 

hastalarında kullanılan en yaygın egzersiz programıdır. Diyaliz sırasındaki egzersiz eğitim 

programlarında iç sabit bisiklet (hastanın yatağının üzerinde ya da hastanın HD koltuğunun 

önünde) kullanılmaktadır. Diyaliz olmayan günlerdeki egzersiz programları yürüme ve orta 

şiddetli koşudan bisiklete ve diğer daha şiddetli aktivitelere kadar değişebilmektedir (Mitrou 

ve ark., 2013; Mohseni ve ark., 2013; Taş ve Akyol, 2017). 

Birçok çalışmada diyaliz uygulanan KBY hastalarında aerobik egzersizin pik oksijen 

tüketimi (VO2 pik) üzerine  olan  etkisi  incelenmiştir. Çalışmalarda egzersizin süresi ve 

yoğunluğu değişken olsa da, başlangıçta hafif düzeyde başlanıp egzersiz şiddeti  giderek  

artırılarak  devam  edilmiştir. Çalışmalarda hastalara günde 30 dakika (dk) olmak üzere 

haftada 3 gün 8 haftadan daha uzun (çoğu çalışmada  3-6  ay)  aerobik  egzersiz  programı 

uygulanmıştır. Aerobik egzersizin 8 hafta- 6 ay uygulandığında ortalama VO2 pik düzeyini 

%17 oranında  artırdığı  görülmüştür (Kosmadakis ve ark., 2012; O’Connor  ve ark., 2014; 

Shahgholian ve ark., 2014). 

Aerobik egzersizinin diyaliz hastalarında yararı olsa da, reçete edilmeden önce 

mutlaka hastaların maksimum egzersiz kapasitesinin ve kardiyak riskinin saptaması 

önerilmektedir. Ayrıca maksimal kardiyopulmoner egzersiz testi (MKPT)’de 

yapılabilmektedir (Soyupek ve Aşkın, 2010). Rehabilitasyon  programı  sırasında  

submaksimal şiddet egzersiz  uygulanmaktadır.  Egzersizin  şiddeti MKPT’den elde edilen 

maksimal kalp hızından, VO2 max.dan veya zorlanma derecesinden  hesaplanarak 

http://www.guysandstthomas.nhs.uk/
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belirlenmektedir. Yapılacak egzersiz süresinin 10-15 dk, sıklığının haftada 3-4 defa ve orta 

şiddette olması önerilmektedir. Randomize kontrollü bir çalışmada, yapılan aerobik egzersiz 

programlarının VO2 değerini yaklaşık %60-85 arasında artırdığı görülmüştür (Soyupek ve 

Aşkın, 2010). 

 

Güçlendirme Egzersizi 

Güçlendirme egzersizi, kronik HD hastalarında başarılı bir şekilde ve yaygın olarak 

uygulanan bir diğer egzersiz programıdır. Hastalar HD sırasında veya evde vücut 

ağırlıklarıyla çeşitli ev egzersizleri içerisinde elastik bant ya da bilek/ayak ağırlıklarını 

kullanmaktadırlar (Mitrou ve ark., 2013). 

Headley ve arkadaşlarının (2002) HD uygulanan 10 hastanın gözlem altında ve evde 

12 haftalık güçlendirme egzersiz programını denedikleri çalışmada, gözlem altında tüm 

vücudu çalıştıracak 8-9 adet kondüsyon aleti ile ağırlık çalışması ve evde ise Theraband ile 

egzersiz programı düzenlemişlerdir. Programın sonunda hastaların fiziksel performanslarının, 

6 dakika yürüme mesafesinin arttığı ayrıca yürüme hızlarında da artış olduğu gösterilmiştir. 

Program esnasında hiçbir hastada komplikasyon bildirilmemiştir (Headley ve ark., 2002). 

Kombine Aerobik ve Dirençli Egzersiz 

Aerobik egzersiz ve dirençli egzersizin birlikte kullanıldığı çalışmalarda, yürüme 

kapasitesi, merdiven çıkma, merdiven inme gibi performanslarda ve kuadriseps ve harmstring 

kaslarının gücünde artış olduğu gözlenmiştir (Kouidi ve ark., 2010). Yapılan bir çalışmada, 

uzun süre HD hastalarının diyalize girmedikleri günlerde 6 ay boyunca haftada 3 gün 90 

dakikalık rehabilitasyon programı uygulamışlardır. Program 50 dakika aerobik egzersiz, 10 

dakika düşük ağırlıkta güçlendirme egzersizi, 10 dakika germe egzersizi ile 10’ar dakika 

ısınma ve soğuma periyodunu içermiştir. Program sonunda VO2 pik değerinin %48, tip 1 kas 

lifi alan ortalamasının %25.9, tip 2 kas lifi alan ortalamasının %23.7 oranında artırmada 

güçlendirme egzersizlerinin aerobik egzersizlere katkı sağladığı sonucuna varılmıştır (Kouidi 

ve ark., 2010; Soyupek ve Aşkın, 2010). 

Egzersizin  riskleri  ve  komplikasyonlar: KBY olan hastalarda egzersize bağlı en sık kas 

iskelet sistemi komplikasyonları, ikinci en sık görülen komplikasyon ise kardiyak 

komplikasyonlardır. Hastaların seanslarını ısınma periyodu ile ve düşük yoğunlukta  

başlatmak yaralanmaları önlemesi nedeniyle önemlidir. Egzersiz yoğunlukları zamanla 

artırılmalı ve yüksek etkili aktivitelerden kaçınılmalıdır. Ayrıca yük veren egzersizler ile 
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güçlendirme egzersizlerinin düşme riskini azalttığı, kemik dansitesini artırdığı  

belirtilmektedir (Soyupek ve Aşkın, 2010).  

Renal rehabilitasyonda beslenmenin rolü 

Diyalize giren hastalara uygulanan beslenme programı, tedavide önemli rol 

oynamaktadır. Protein enerji malnütrisyonu (PEM) varlığı KBY hastalarında sık saptanan bir 

durumdur. Diyaliz hastalarında malnütrisyona neden olan ve beslenmeyi etkileyen birbiri ile 

ilişkili metabolik asidoz, inflamasyon, yetersiz beslenme, diyalizin yetersiz olması, bazı besin 

öğelerinin diyette kısıtlanmasıyla tat almada azalma, diyaliz sırasındaki besinsel kayıplar, 

peritonit riski ve anemi gibi birçok faktör mevcuttur (Bailey ve Franch 2010; Dong ve ark., 

2011; Türker ve Mercanlıgil, 2017).  

Diyaliz hastalarında malnütrisyonun mortalite açısından yüksek risk oluşturması 

nedeniyle bu hastalarda düzenli nütrisyonel izlemler ile malnütrisyonun erken dönemde 

önlenmesi hedeflenmelidir. Diyaliz hastalarının diyet tedavisinde protein gereksinimi önemli 

yer tutmaktadır. Önceden yapılan çalışmalarda düşük proteinli diyet uygulamasının hastalarda 

yaşam süresini uzatmasına karşın, bu diyetlerin olumsuz etkisi olduğu, PEM’e neden olduğu 

bildirilmiştir. Düşük protein alındığında albumin sentez ve yıkım hızı, plazma 

konsantrasyonunda azalma olduğu bildirilmektedir (Kopple, 2003; www.nefroloji.org.tr). HD 

ve PD sırasında diyaliz sıvısıyla protein–aminoasit kayıpları olmaktadır. Negatif azot dengesi 

oluşmaması için kaybedilen aminoasitlerin yerine konulması gerekmektedir. Diyet proteinin; 

rezidual renal kayıpları kompanse etmek için HD ve PD hastalarında en az 1.3 gr/kg/gün 

olarak ayarlanması ve bu proteinin %50'sinin biyolojik değeri yüksek protein olması gerektiği 

önerilmektedir (Kopple, 2003; Dong ve ark., 2011; Türker ve Mercanlıgil, 2017; 

www.nefroloji.org.tr).  

Renal rehabilitasyonda psikolojinin rolü 

Kronik böbrek yetmezliği prognozu iyi olmayan ve ölüm tehdidi oluşturan bir hastalık 

olup, vücutta geri dönüşümü olmayan bozukluklar, beden imajında kayıplar, fiziksel 

yetersizlikler, uyum bozuklukları ve psikolojik sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır 

(Cukor ve ark., 2014; Teles ve ark., 2014; Türkmen, 2015; www.tndt.org).  

Diyalizde psikiyatrik sorunlar 

Diyaliz hastalarında farklı psikiyatrik sorunlar görülebilmektedir. Bunlar: 

A) Organik Mental Bozukluklar: 

http://www.nefroloji.org.tr/
http://www.nefroloji.org.tr/
http://www.tndt.org/
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1) Kognitif Bozukluk: Üremi, anemi, ilaç toksisitesi, elektrolit denge bozukluğu, 

hipertansiyon, konsantrasyon bozukluğu, apati, halsizlik, uykuya eğilim, uykusuzluk 

olabilmektedir (www.tndt.org). 

2) Diyalitik Denge Bozukluğu: Genellikle hızlı diyaliz sonrası oluşan bir durumdur. 

Hastalarda başağrısı, denge ve konuşma bozukluğu, titreme, istemsiz hareketler, bellek 

bozukluğu, ajitasyon ve konvülsiyonlar görülebilmektedir (www.tndt.org). 

3) Diyalitik Ensefalopati (Demans): İlk kez 1972'de tanımlanan bu tabloda denge ve 

konuşma bozukluğu, apraksi, miyoklonus, fokal nöbetler ve pareziler, delirium epizodları, 

giderek paranoid sanrılar ve demans ortaya çıkmaktadır. Genellikle iki yıldan fazla uygulanan 

hastalarda görülmektedir (Türkmen, 2015; www.tndt.org). 

A) Anksiyete: HD cihazına bağımlılık, kısıtlı özerklik, fiziksel, mesleki ve ailesel kayıplar, 

düşük yaşam kalitesi, gelecek belirsizliği, cinsel işlev bozukluğu, ekonomik yetersizlik 

anksiyeteyi artırmaktadır. Katastrofik tepkiler, öfke ve inkar sık görülmektedir (Türkmen, 

2015; www.tndt.org). 

B) Depresyon ve İntihar: Depresyonun varlığı immün sistemi, kişisel hijyeni ve mücadele 

gücünü etkileyerek hastalığın seyrine olumsuz etkilemekte ve ortalama yaşam süresini 

kısaltmaktadır (Cukor ve ark., 2014; www.tndt.org). 

C) Cinsel İşlev Kaybı: Her iki cinste de cinsel işlev bozuklukları gözlenmektedir. Kadınlarda 

cinsel istek azalması ve orgazm olamama soruları yaşanırken, erkeklerde empotans, infertilite 

ve sık mastürbasyon görülmektedir (Türkmen, 2015). 

Wuerth ve arkadaşlarının (2005) randomize kontrollü çalışmasında, Beck Depresyon 

Envanteri kullanılarak depresif özellikleri gösteren PD hastaları belirlenmiş, 12 hafta boyunca 

psikolojik destek ve fluoksetin tedavisi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda hastaların  

%50’sinde depresyon belirtilerinin düzeltildiği görülmüştür (Wuerth ve ark., 2005). Gürcani 

ve arkadaşlarının (2014) yaptığı çalışmada, hastaların %28.6’sında depresyon, %16.7’sinde 

anksiyete saptanmıştır (Gürcani ve Tan, 2014). Teles ve arkadaşlarının (2014) yapmış olduğu 

çalışmada ise, HD tedavisinin sabah olması, ileri yaş, düşük hemoglobin ve fosfat 

düzeylerinin depresyona zemin hazırladığı belirtilmiştir (Teles ve ark., 2014).  

Sonuç 

Diyaliz hastalarında egzersiz programının, beslenme tedavisinin ve psikolojik iyilik 

durumunun iyileştirilmesine yönelik  renal rehabilitasyon girişimlerinin olumlu etkileri 

olduğu bildirilmektedir. Renal rehabilitasyon programı uygulanmasının diyaliz hastalarının 

http://www.tndt.org/
http://www.tndt.org/
http://www.tndt.org/
http://www.tndt.org/
http://www.tndt.org/


 

215 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
hastalıklarını etkin şekilde yönetebilmelerinde, komplikasyon görülme riskinin 

azaltılmasında, psikolojik durumun iyileştirilmesinde, laboratuvar bulguları ve ilaç 

etkileşimlerinin olumsuz etkilerinin azaltılmasında katkıları bulunmaktadır. Bu nedenle renal 

rehabilitasyon programlarının artırılmasına gereksinim duyulmaktadır. 

 

 

Öneriler 

Güncel bilgiler ışığında renal rehabilitasyon programının uygulanması ile hastaların 

yaşam kalitelerini etkileyecek komplikasyonların gelişmesi önlenebilir. Hemşire olarak renal 

rehabilitasyon programları hakkında hastaların bilgilendirilmesi, izlenmesi ve yaşam 

kalitesinin artırılmasına yönelik hemşirelik girişimlerinin planlanması önerilmektedir. 
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STZ-DİYABETİK SIÇANLARDA SİLAZAPRİL, VALSARTAN, L-NAME VE L-

ARGİNİNİN DİYABETİK NEFROPATİ ÜZERİNE ETKİLERİ: NİTRİK OKSİD VE 

ANJİOTENSİN II’NİN ROLÜ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TEKŞEN 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Kütahya, yasemin.teksen@ksbu.edu.tr  

 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada streptozotosin (STZ)-diyabetik sıçanlarda diyabetik nefropati üzerine ADE inhibitörü 

silazapril (S), A-II AT1-reseptör antagonisti valsartan (V), NO prekürsörü L-arginin (L-arg) ve NO sentaz 

inhibitörü L-NAME’in etkileri araştırıldı. Bu etkilerde nitrik oksid (NO) ve anjiotensin II (A-II) rolü 

belirlenmeye çalışıldı. Gereç ve yöntemler: Gruplar kontrol, STZ-diyabetik kontrol, L-arg (1 g/kg), L-NAME 

(50 mg/kg), S (5 mg/kg), V (30 mg/kg), S+L-arg, S+L-NAME, V+L-arg ve V+L-NAME olarak belirlendi (n=7). 

Maddeler oral yoldan 4 hafta süre ile uygulandı. Kan glukoz düzeyleri, kan basıncı ve kalp hızları, plazma A-II, 

böbrek ADE ve idrar NAG (N-asetil-β-D-glukozaminidaz) düzeyleri ölçüldü. Plazma ve idrarda cGMP ve nitrit 

düzeyleri incelendi. 

Bulgular: STZ-diyabetik grupta A-II ve ADE düzeylerinde değişiklik saptanmazken plazma ve idrarda cGMP 

ve nitrit düzeylerinin düştüğü, NAG düzeylerinin ise arttığı tespit edildi. L-NAME glukoz, A-II, ADE aktivitesi 

ve NAG düzeylerini artırırken, cGMP ile nitrit düzeylerini düşürdü. L-argininin glukoz, A-II ve NAG 

düzeylerini düşürdüğü, ADE aktivitesini etkilemediği, cGMP ve nitrit düzeylerini artırdığı tespit edildi. 

Silazapril kan glukozu, A-II, ADE ve NAG düzeylerini azalttı. Valsartan ise sadece kan basıncını ve NAG 

düzeyini silazaprile benzer düzeyde düşürdü. 

Sonuç: Diyabetik nefropatide NO sentez ve aktivitesi azalmaktadır. Sistemik ve renal renin-anjiotensin 

sistemindeki değişiklikler nefropatiyi ilerletebilir. Silazapril ve valsartan diyabetik nefropatide proteinüriyi 

benzer düzeyde önlemektedir. Ancak silazaprilin NO aracılı vasküler etkileri diyabetik nefropatide artı yarar 

sağlayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Streptozotosin, Nitrik oksid, Anjiotensin II, Silazapril, Valsartan, Nefropati 

 

1. GİRİŞ 

 

Diyabette vasküler yapısal ve fonksiyonel bozukluklar oluşmakta buna bağlı olarak 

hipertansiyon ve nefropati gelişmektedir.    

Nitrik oksid (NO) kardiyovasküler sistemde önemli etkileri olan bir ajandır. Damar düz kasını 

gevşeterek vazodilatasyona neden olur. Myokard kontraktilitesi üzerine etkileri olup, 

trombositlerin adhezyon ve agregasyonunu da inhibe etmektedir. NO sentezinin ve etkisinin 

diyabette azaldığına, bu nedenle vasküler komplikasyonların şiddetlendiğine dair çalışmalar1 

yanında, NO’in pankreas beta hücrelerinde hasara yol açarak diyabet oluşmasına katkıda 

bulunduğuna2 ve diyabette NO sentezinin artması sonucu renal hasarın oluştuğuna dair 

çalışmalar da mevcuttur3. Diyabette ayrıca lokal ve sistemik renin-anjiotensin sisteminde 

(RAS) de değişiklikler olmaktadır. Diyabete bağlı olarak böbreklerde RAS etkinliğinde 

artmanın nefropatide rol oynadığını bildirilmektedir4.  

Diyabete bağlı hipertansiyon ve nefropatide anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri 

(ADEİ)  ve anjiotensin II (A-II) AT1 reseptör blokörleri (ARB) yaygın olarak kullanılan etkili 
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ilaçlardır. Ancak ADEİ’nin bradikinin yıkımını azaltıcı ve NO sentezini artırıcı etkileri bu 

ilaçlara üstünlük sağlayabilir5.  

Çalışmamızda bu bilgiler ışığında STZ-diyabetik sıçanlarda nefropatide A-II ve NO etkileri 

ve bu mediyatörler üzerine ADEİ silazapril ve ARB valsartanın etkileri araştırılmıştır. Ayrıca 

bu ilaçların NO üzerinden olan etkileri NO prekürsörü L-arginin (L-arg) ve NO sentezini 

azaltan NO sentaz (NOS) inhibitörü N(ω)-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) 

kullanılarak değerlendirilmiştir.   
 

 

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

2.1. Deney grupları ve diyabet oluşturulması: 

Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 

Labortauvarında yapıldı. Çalışmada 200-260 g ağırlığında dişi sıçanlar kullanıldı. Diyabet 60 

mg/kg intraperitoneal (ip) yoldan streptozotozin (STZ) verilerek oluşturuldu. STZ’den 2 gün 

sonra glukoz düzeyleri kuyruk veninden alınan kanlarda glukoz stripleri kullanılarak ölçüldü. 

Kan glukoz değeri 12 mM’dan yüksek olan hayvanlar deneye alındı. Silazapril (S), valsartan 

(V) , L-arginin (L-arg) ve L-NAME serum fizyolojik (SF) içinde çözündürülerek 4 hafta süre 

ile gün tek doz olmak üzere gavaj yoluyla uygulandı. Gruplar: Kontrol (Serum fizyolojik, 

SF), STZ  (SF), STZ + L-arg (1 g/kg), STZ + L-NAME (50 mg/kg), STZ + S (5 mg/kg), STZ 

+ V (30 mg/kg), STZ + S + L-arg, STZ + S + L-NAME, STZ + V + L-arg, STZ + V + L-

NAME olarak belirlendi (n=7).  
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2.2. Kan basıncı ve kalp hızının ölçümü  

4. hafta sonunda hayvanların kuyruklarından tail-cuff metodu (MAY 9610BPHR system) ile 

kan basıncı ve kalp hızları ölçüldü. 

 

2.3. İdrar ve plazmada nitrit ve cGMP düzeylerinin ölçümü 

24 saatlik idrar örnekleri metabolizma kafesleri yardımıyla toplandı. Hayvanlardan anestezi 

altında intrakardiyak kan örnekleri alındı ve böbrekler çıkarıldı. Fizyolojik koşullarda nitrit ve 

cGMP NO salıverilme ve sentez düzeyini gösteren parametrelerdir. Çalışmamızda nitrit 

düzeyleri diazotizasyon yöntemi ile (Griess reaksiyonu) spektrofotometrik olarak ölçüldü5. 

cGMP düzeyleri ise radioimmunoassay yöntemi ile ticari kitler (Biomedical Technologies 

Inc, BTI) kullanılarak ölçüldü6.  
 

2.4. Plazma anjiotensin II ve böbrek ADE aktivitesinin ölçümü 

Plazma AII düzeyleri radioimmunoassay yöntemi ile ticari kitler (Euro Diagnostica) 

kullanılarak ölçüldü7. Böbrekler homojenize edildikten sonra ADE aktivitesi HHL substratı 

ile hippurik asid oluşumu esasında dayanan spektrofotometrik yöntemle tayin edildi8. 

Böbreklerdeki protein miktarı BCA (biçinkoninik asid) metodu ile ölçüldü. 
 

2.5. İdrar N-asetil-β-D-glukozaminidaz (NAG) düzeyinin ölçümü 

İdrar NAG düzeyi böbrek hasarını gösteren etkili bir parametredir. NAG düzeyi PNP-NAG 

(p-nitro-N-asetil- β-D-glukozaminidaz) yöntemi ile spektrofotometrik olarak ölçüldü9.  

 

2.6. İstatistiksel analiz 

Tüm değerler ortalama ±standart sapma (SD) olarak verildi. Paired t test ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) (Post hoc Tukey) kullanıldı. Veriler SPPS programı ile analiz edildi. 
 
 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1. Kan Glukozu, kan basıncı ve kalp hızı  

4 hafta sonunda L-arg (%16), silazapril (%21) ve silazapril + L-arg’in (%24) kan glukozunu 

düşürdü. L-NAME glukoz düzeyini %17 oranında artırdı. Valsartanın ise etkisi gözlenmedi. 

Silazapril ve valsartan tek başına kan basıncı düşürdü ve kalp hızını yükseltti, aynı zamanda 

L-NAME’ye bağlı kan basıncı yükselmesini ve bradikardiyi önledi (Tablo 1). 

 

3.2. İdrar ve plazmada nitrit düzeyleri  

STZ grubunda plazma (%52) ve idrar (%57) nitrit düzeylerinin düştüğü tespit edildi (p<0,05). 

L-arg’in bu düzeyleri yükseltti (%33 ve %34, sırasıyla) (p<0,05). L-NAME ise plazma (%48) 

ve idrar (%69) nitrit düzeylerini düşürdü (p<0,05). Valsartanın bu düzeyler üzerine etkisi 

görülmezken, silazaprilin nitrit düzeylerini yükselttiği ancak bunun istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı görüldü. 

 
 

 

Tablo 1. Deney Gruplarında 4 Hafta Sonra Kan Glukoz, Kan Basıncı ve Kalp Atım Hızı  

 Kan Glukozu (mM) Sistolik Kan 

Basıncı (mmHg) 

Kalp Hızı  

(atım/dak) Gruplar İlk 4 hafta sonra 

Kontrol    6,1 ± 0,2       6,3 ± 0,2 123 ± 6 375 ± 14 

STZ 19,4 ± 1,8     20,3 ± 1,6 118 ± 4 366 ± 12 

L-arg 22,0 ± 2,4  18,3 ± 1,6 ^ 119 ± 3 374 ± 11 

L-NAME 19,7 ± 1,7 23,5 ± 1,0 ^    148 ± 3 *    286 ± 17 * 

Silazapril 19,7 ± 2,5 16,3 ± 1,5 ^    107 ± 6 #    402 ± 13 # 

Valsartan 21,4 ± 2,1     22,0 ± 1,7    108 ± 6 #    405 ± 12 # 

S+L-arg 22,1 ± 1,5 16,8 ± 1,6 ^   106 ± 6 #    406 ± 11 # 
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S+L-NAME 22,3 ± 2,9     21,5 ± 3,4 119 ± 3 372 ± 16 

V+L-arg 20,7 ± 3,2 17,9 ± 2,4 ^    109 ± 3 #  400 ± 8 # 

V+L-NAME 18.1 ± 1,1 21,7 ± 1,7 ^ 117 ± 4       378 ± 9 

                      Ortalama ± SD (n=7) S: Silazapril, V: Valsartan  ^ p<0,05 ilk değerden farklı, t test 

                         * p<0,05 diğer tüm gruplardan farklı,  # p<0,05 kontrol, STZ ve L-arg gruplarından farklı, ANOVA 

 

3.3. İdrar ve plazmada cGMP düzeyleri 

STZ grubunda plazma (%57) ve idrar (%62) cGMP düzeylerinin düştüğü tespit edildi. L-

arg’in bu düzeyleri yükseltti (%43 ve %45, sırasıyla). L-NAME ise plazma (%59) ve idrar 

(%70) cGMP düzeylerini düşürdü. Valsartanın bu düzeyler üzerine etkisi görülmezken, 

silazaprilin cGMP düzeylerini yükselttiği ancak bunun istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 

görüldü (Şekil 1). 
 

  
            

Şekil 1. Dört Hafta Sonunda Deney Gruplarında Plazma ve İdrarda cGMP Düzeyleri  

Ortalama ± SD (n=7) S: Silazapril, V: Valsartan * p<0,05 kontrolden farklı, # p<0,05 tüm gruplardan düşük, ANOVA                   

 

3.4. Böbrek ADE aktivitesi ve plazma A-II düzeyleri  

STZ grubunda ADE aktivitesinin ve A-II düzeylerinin değişmediği tespit edildi. L-NAME 

ADE ve A-II (%27) düzeylerini anlamlı derecede artırdı. L-arg A-II’yi düşürürken (%36) 

ADE’yi etkilemedi. Silazapril ADE ve A-II (% 70)  düzeylerini belirgin derecede düşürdü ve 

L-NAME’in neden olduğu artışı önledi. Valsartanın ise bu parametreler üzerine etkisi 

gözlenmedi. ADE ve A-II düzeyleri en fazla silazapril + L-arg uygulanan grupta düştü (Şekil 

2).      
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Şekil 2: Dört Hafta Sonunda Böbrek ADE ve Plazma AII düzeyleri Ortalama ± SD (n=7) S: Silazapril, V: Valsartan 

* p<0,05 kontrolden farklı, # p<0,05 tüm gruplardan yüksek, ^ p<0,05 tüm gruplardan düşük, ANOVA 

3.5. İdrar NAG düzeyleri 

Diyabetik grupta NAG düzeyi yükseldi. Silazapril ve valsartan benzer düzeyde NAG düzeyini 

düşürerek renoprotektif etki sağladı. NAG düzeyinde en fazla artma L-NAME grubunda 

gözlendi (p<0,05). Silazapril ve valsartan benzer düzeyde L-NAME’e bağlı NAG yükselmesini 

önledi (p<0,05) (Şekil 3).    

 

 

 
 

Şekil 3: Dört Hafta Sonunda Deney Gruplarında İdrar NAG Düzeyleri  

Ortalama ± SD (n=7) S: Silazapril, V: Valsartan 

* p<0,05 kontrolden farklı, # p<0,05 tüm gruplardan yüksek, ^ p<0,05 tüm gruplardan düşük, ANOVA 

 

 

 

Çalışmamızda STZ-diyabetik sıçanlarda 4 hafta sonunda L-arg ve silazaprilin kan glukoz 

düzeylerini düşürdüğünü, L-NAME’in arttırdığını, valsartanın ise glukoz düzeyini 

etkilemediğini tespit ettik. L-arg’in glukoz düzeyini düşürmesinde pankreas hücrelerini 

koruması ve insülin sekresyonunu artırması rol oynayabilir. L-NAME ise pankreas 

hücrelerindeki hasarı ve pankreatik kan akımını azaltarak kan glukozunu yükseltebilir. 

Çalışmamızda ayrıca silazaprilin kan glukozunu düşürdüğünü valsartanın ise etkisi olmadığı 

bulundu. ADEİ’nin ADE inhibisyonuna ve bradikininin etkinliğini artırmalarına bağlı olarak 

insülin rezistansını azalttığı bildirilmektedir10. Bu etkilerinde bradikinin bağlantılı NO 

sentezini artırmaları rol oynayabilir11.  

STZ-diyabetik sıçanlarda kan basıncının yükseldiğini, düştüğünü ve değişmediğini bildiren 

çalışmalar mevcuttur12. Bu farklılıklarda diyabetin süresi önem taşıyabilir. Akut dönemde 

osmatik diüreze ve hiperglisemiye bağlı hipotansiyon görülebilir. Daha uzun sürelerde ise 

hipertansiyon gelişmektedir. Çalışmamızda STZ uygulanmasından 4 hafta sonra kan 

basıncının değişmediğini tespit ettik. Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak oral yoldan 

uygulanan L-arg’inin kan basıncı etkilemediğini, oral yolla uygulanan L-NAME’nin ise kan 

basıncı yükselttiğini gözlemledik. Silazapril ve valsartan ise benzer düzeyde kan basıncını 

düşürdü. ADEİ ve ARB’lerin antihipertansif etkilerinin benzer düzeyde olduğu 

bildirilmektedir.  

Çalışmamızda STZ-diyabetik sıçanlarda böbrek ADE aktivitesinin ve kan A-II düzeylerinin 

değişmediği gözlendi.  L-NAME’nin ADE aktivitesini ve kan A-II düzeylerinin anlamlı 

derecede artırdığı tespit edildi. NO’in ADE sentezini ve AT1 reseptör dansitesini azalttığı, L-

NAME’nin ise A-II düzeylerini artırdığı bildirilmiştir13. Çalışmamızda silazaprilin L-

NAME’ye bağlı ADE ve A-II yükselmesini tamamen önlemesi, silazapril+L-arg 

uygulanmasının bu parametrelerde en fazla düşmeye neden olması silazaprilin etkisinde 

NO’in rolü olabileceğini göstermektedir.  
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Çalışmamızda STZ-diyabetik grupta idrar ve plazmada nitrit ve cGMP düzeylerinin azaldığını 

tespit ettik. Bu tespit NO sentezinin diyabete bağlı olarak azaldığını göstermektedir. Diyabete 

bağlı vasküler komplikasyonlarda NO sentezinin azalması da rol oynamaktadır. Nitrit ve 

cGMP düzeylerinin en fazla silazapril+L-arg uygulanan grupta düşmesi silazaprilin NO 

sentezini artırdığını gösterebilir. ADEİ’nin bradikinin yıkımını azaltarak NO aktivitesini 

artırdıkları bilinmektedir. Özellikle renal dokuda NO aktivitesini artırmaları diyabetik 

nefropatide ek yarar sağlayabilir 5,14. ARB’lerin NO sentezini artırmadıkları ancak AT1 

reseptörleri bloke ederek NO aktivitesini artırabilecekleri de öne sürülmektedir.  

NAG renal proksimal tübüllerde bulunan lizozomal bir enzimdir ve böbrek hasarına bağlı 

olarak idrarda düzeyi yükselmektedir. Diyabetik nefropatide ilk belirleyici bulgu 

proteinüridir. Çalışmamızda STZ-diyabetik grupta NAG düzeyinin anlamlı derecede 

yükseldiğini tespit ettik. L-NAME ile NO sentezinin azalması NAG atılımını artırarak böbrek 

hasarını ilerletmiştir. Silazpril ve valsartan benzer düzeyde NAG atılımını azalttığı ve böbrek 

hasarını önlediği tespit edilmiştir. ADEİ ve ARB’leri glomerüler kapiller basıncı azaltarak ve 

A-II’nin hipertrofik etkisini önleyerek böbrekleri korumaktadır15. Ancak ADEİ’lerinin NO 

sentezini artırmaları vasküler koruma açısından ek yarar sağlayabilir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

STZ-diyabetik sıçanlarda dört hafta sonunda; NO sentez ve aktivitesi azalmakta, ACE ve A-II 

sentezi değişmemektedir. NO sentezi azaldığında A-II sentezi artmaktadır. Silazapril ve 

valsartan kan basıncını benzer düzeyde düşürmekte ve proteinüriyi benzer düzeyde 

önlemektedir. Ancak silazaprilin NO aracılı vasküler etkileri diyabetik nefropatide artı yarar 

sağlayabilir. 
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HİDROJEN SÜLFÜR İLAÇ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR 

MOLEKÜL OLABİLİR Mİ? 

 

CAN HYDROGEN SULPHIDE BECOME A NEW MOLECULE IN DRUG DESIGN 

AND DEVELOPMENT? 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TEKŞEN 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye 

yasemin.teksen@ksbu.edu.tr 

 

ÖZET 

Hidrojen sülfür’ün (H2S) oldukça toksik bir gaz olduğu iyi bilinmektedir. Ancak H2S insanda 

endojen olarak pek çok dokuda sentezlenen gaz yapılı bir mediyatördür. H2S’ün 

antiapopitotik, antiinflamatuvar, antinosiseptif, antioksidan, sitoprotektif, nöromodülatör, 

vazodilatör ve antikanser gibi fizyolojik ve farmakolojik etkilerine dair çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. H2S salıveren moleküllerin (H2S-donör) ise hipertansiyon, iskemi-reperfüzyon 

hasarı, kalp yetmezliği, ateroskleroz, peptik ülser, akut böbrek hasarı, inflamatuvar 

hastalıklar, Parkinson ve Alzheimer’da tedavi edici etkileri göz önüne alındığında H2S’ün ilaç 

olarak geliştirilmesi mümkün görülmektedir. H2S’ü gaz şekli ile tedavide kullanmak zordur. 

Bu nedenle vücut içinde H2S’e dönüşen ya da H2S salıveren moleküller geliştirilmektedir. Bu 

moleküllerden bir grubu inorganik sülfür tuzları (Na2S, NaHS gibi) olup, H2S-donörü olarak 

özellikle deneysel çalışmalarda kullanılmaktadır. GYY4137 gibi H2S’ü yavaş salıveren 

sentetik bileşikler de sentezlenmiştir. Allium sativum’da (sarımsak) bulunan kükürtlü bir 

amino asit olan alliin ve türevleri doğal H2S kaynağıdır. Alliin’in yapısına benzerlik gösteren 

S-propil-sistein ve S-propargil-sistein gibi sentetik sistein türevleri de enzimatik olarak H2S’e 

dönüşmektedir. Son yıllarda H2S salıveren moleküller ana ilaca bağlanarak hibrid bileşikler 

geliştirilmiştir. Bunlar arasında gastrointestinal yan tesirleri daha az ve antiinflamatuvar 

etkileri daha güçlü olan H2S salıveren hibrid nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (H2S-

aspirin gibi), Parkinson tedavisinde nöron kaybını azaltan hibrid H2S-L-DOPA ve glokom 

tedavisinde hibrid H2S-latanoprost bileşikleri yer almaktadır. Bu bileşiklerin pek çoğu 

terapötik açıdan etkili olmasına karşın ilaç olarak geliştirilmelerinde zorluklar 

yaşanmaktadır. H2S terapötik aralığı dar olan bir molekül olduğu için doz ayarlaması çok 

dikkatli yapılmalıdır. Optimum terapötik konsantrasyonu sağlayan, kimyasal ve fiziksel 

açıdan stabil olan H2S donörleri sentezlenmelidir. Ayrıca kontrollü ilaç taşıyıcı sistemlerin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu zorluklar aşıldığında çoklu etkiye sahip H2S donörleri ya da 

ana ilacın etkinliğini artıran H2S hibrid ilaçlar geliştirilmesi kolaylaşacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Hidrojen sülfür, H2S-donör, H2S hibrid ilaçlar, Çok-hedefli ilaçlar.   
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ABSTRACT 

It is well known that hydrogen sulfide (H2S) is a highly toxic gas. However, H2S is a 

gasotransmitter which is endogenously synthesized in many tissues. There are many studies 

about physiological and pharmacological effects of H2S such as antiapoptotic, 

antiinflammatory, antinociceptive, antioxidant, cytoprotective, neuromodulator, vasodilator 

and anticancer. H2S-releasing molecules (H2S-donor) can be developed as a drug due to their 

therapeutic effects on hypertension, ischemia-reperfusion injury, heart failure, 

atherosclerosis, peptic ulcer, acute kidney injury, inflammatory diseases, Parkinson's and 

Alzheimer's disease. It is difficult to use H2S in the form of gas. Therefore, H2S-releasing 

molecules have been developed. One group of these molecules is inorganic sulfide salts 

(Na2S, NaHS etc.) and they are especially used in experimental studies as H2S-donors. Slow-

releasing synthetic H2S donors such as GYY4137 have also been synthesized. Alliin is a sulfur 

amino acid and it’s a constituent of garlic (Allium sativum). Alliin and its derivatives are 

natural source of H2S. Synthetic cysteine derivatives such as S-propyl-cysteine and S-

propargyl-cysteine, which have similar structure to alliin are enzymatically transform into 

H2S in human. In recent years, H2S-releasing molecules have been conjugated to the main 

drug and hybrid compounds have been developed. Among them, hybrid nonsteroidal 

antiinflammatory drugs (such as H2S-aspirin) have less gastrointestinal side effects and more 

potent antiinflammatory effects. Hybrid H2S-L-DOPA may reduce neuronal loss in 

Parkinson's disease. Hybrid H2S-latanoprost may be more effective in the treatment of 

glaucoma. Although many of these compounds are therapeutically effective, there are some 

difficulties for development drugs. Since the therapeutic range of H2S is narrow, dose 

adjustment should be performed very carefully. H2S donors that are chemically and 

physically stable and providing an optimal therapeutic concentration should be synthesized. 

In addition, controlled drug delivery systems need to be developed. When these difficulties are 

overcome, the development of H2S-hybrid drugs or H2S donors will be easy. 

 

Key words: Hydrogen sulfide, H2S-donor, H2S hybrid drugs, multi-target drugs. 

 

1. GİRİŞ 

Hidrojen sülfürün (H2S) toksik bir gaz olduğu uzun zamandan beri bilinmektedir. Renksiz ve 

kötü kokulu bir gaz olan H2S özellikle endüstriyel iş kollarında çalışanlarda zehirlenmelere 

neden olmaktadır. Toksik etkilerinde mitokondriyal sitokrom c oksidaz enzimini inhibe 

etmesi rol oynamaktadır. Ancak 1996 yılında Abe ve Kimura H2S’nin endojen olarak üretilen 

bir mediyatör olduğunu tespit edince araştırmacılar H2S üzerine yoğunlaştılar (1). Son yıllarda 

yapılan araştırmalarda H2S'in nitrik oksit (NO) ve karbon monoksit (CO) gibi önemli etkileri 

olan bir gasotransmitter olduğu anlaşılmıştır (2). Günümüzde ise H2S’nin, gastrointestinal, 
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kardiyovasküler ve santral sinir sistemi yanında böbrek, kemik ve pankreas gibi organlarda 

pleiotropik etkileri olduğunu biliyoruz. H2S’nin antiapopitotik, antiinflamatuvar, antioksidan 

ve antitümör etkileri de pek çok çalışmada gösterilmiştir. 

 

1.1. Endojen H2S’nin Sentezi ve Metabolizması 

H2S hem enzimatik hem de nonenzimatik yolaklarla endojen olarak sentez edilmektedir. 

H2S'nin enzimatik yolla direkt sentezinde piridoksal-5-fosfat bağımlı sistatiyonin-γ-liyaz 

(CSE) ve sistatiyonin-β-sentaz (CBS) enzimleri rol oynamaktadır. Bu enzimler L-sisteinin 

desülfidrasyonunu sağlayarak H2S üretmektedir. Ayrıca L-sistein 3-merkaptopiruvat 

sülfürtransferaz (3-MST) ile indirekt olarak da H2S’ye dönüştürülmektedir (3). Son 

tanımlanan enzimatik yolak ise D-sisteinden D-amino asid oksidaz (DAO) enzimi yardımı 

direkt H2S sentezidir (4). CBS santral sinir sisteminde yoğun olarak bulunur ve güçlü 

nöromodülatör etki gösterir. CSE ise daha çok kalp, damarlar, karaciğer, mide, pankreas ve 

böbrek gibi periferik dokularda bulunmaktadır. 3-MST, ağırlıklı olarak mitokondride bulunur 

ve sistein aminotransferaz (CAT) ile birlikte H2S üretir (5) DAO beyincikte astrositlerde, 

Bergmann glia ve Purkinje hücrelerinde eksprese edilmektedir (4).  

H2S mitokondride oksidasyon veya sitozolde metilasyonla metabolize edilmektedir. Son ürün 

olan sülfatlar serbest veya konjuge sülfatlar halinde idrarla atılır (6). 

 

2. H2S’NİN FARMAKOLOJİK ETKİLERİ 

Vücutta H2S salıveren H2S-donörleri ile yapılan çalışmalarda H2S’nin pleiotropik etkileri 

olduğu tespit edilmiştir. H2S düşük konsantrasyonlarda antiinflamatuvar etki göstermektedir. 

Antiinflamatuvar etkisinde; lökositlerin endotele adhezyonunu inhibe etmesi (7), ATP'ye 

duyarlı K+ kanallarını etkilemesi (8), serbest radikalleri yakalaması (9), nüklear factor-κB’yi 

(NF-κB), proinflamatuvar sitokinleri ve interlökinleri (10) inhibe etmesinin rol oynadığı 

bildirilmiştir.  

H2S antioksidan etkisinde serbest radikalleri yakalaması yanında antioksidan savunma 

sistemini up-regüle etmesi de rol oynamaktadır. H2S bu sistemlerden biri olan nuclear factor 

erythroid 2–related factor 2 (Nrf2)-bağımlı antioksidan yolakları aktive etmektedir (11). 

Antioksidan etkisinde GSH sentezini artırması da önem taşımaktadır (12). H2S’nin ayrıca 

antiapopitotik etkisi olduğu da bildirilmiştir (13). 

Deneysel çalışmalarda H2S’nin bu olumlu etkileri ile terapötik fayda sağladığı gösterilmiştir. 

H2S kardiyovasküler sistemde antihipertansif, aterosklerozu önleyici ve myokard iskemisine 
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karşı koruyucu etki göstermektedir (14-16). H2S’nin vazodilatör etkisi bulunmaktadır. Santral 

sinir siteminde ise nöromodülatör özellik göstermektedir. Beyinde glutamat NMDA ve 

AMPA reseptörleri ile etkileşmektedir (1). Parkinson ve Alzheimer hastalığında beyinde H2S 

düzeyinin anlamlı derecede azaldığı tespit edilmiştir (17,18). Ayrıca deneysel çalışmalarda 

H2S’nin nöroprotektif etkinliği de gösterilmiştir. 

H2S’nin insülin sekresyonu ve diyabet üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır (19). İskemik 

veya ilaç indüklü akut böbrek hasarında koruyucu etki göstermektedir (20,21). Gastrit ve 

kolitte antiinflamatuvar etkisinden dolayı protektif etkiye sahiptir (22).  

 

3. FARMAKOTERAPİDE H2S-DONÖRLERİ  

H2S’nin sinyal yolakları, sentezi, metabolizması, farmakolojik etkileri ve fizyopatolojik 

durumlarda koruyucu rolünün aydınlatılması, H2S-bazlı terapötik maddelerin geliştirilmesi 

yönünde çalışmaları artırmıştır.  Aşağıda H2S’nin terapötik uygulamasına olanak sağlayacak 

moleküller açıklanmıştır.  

 

3.1. H2S Gazı 

H2S’nin gaz olarak terapötik amaçla kullanıldığı deneysel çalışmalar mevcuttur. Ancak 

H2S’nin gaz olarak kullanılması sakıncalıdır. Çünkü toksik ve yanıcı bir gaz olması nedeni ile 

araştırmacılar için risk oluşturmaktadır. Ayrıca gaz şeklinde uygulama özel ekipmana ihtiyaç 

göstermektedir. Gaz şeklinde H2S’nin uçuculuğu ve yüksek aktivitesinden dolayı 

farmakokinetiğini öngörmek ve kontrol etmek oldukça zordur (23). Bu nedenle oral veya 

parenteral uygulanabilen, vücutta H2S açığa çıkaran katı moleküller geliştirilmiştir. 

 

3.2. Sülfit Tuzları  

Deneysel çalışmalarda sodyum hidrosülfit (NaSH) ve sodyum sülfit (Na2S) gibi inorganik 

sülfit tuzları ekzojen H2S kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sülfit tuzları 

H2S-donörü olarak adlandırılırlar ve doğrudan gaz sağlayan katı analoglarıdır. Sulu 

çözeltilerde H2S/HS-konsantrasyonunu arttırırlar (24). H2S’nin etkilerinin 

değerlendirilmesinde sülfit tuzları ucuz olmaları ve suda çözünmeleri nedeni ile yaygın 

kullanılmalarına rağmen bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bu donörler H2S 

konsantrasyonunu hızlı ve kısa süreli olarak yükseltirler, ayrıca kendiliğinden vücut dışında 
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da okside olabilirler. H2S konsantrasyonunu hızlı yükseltmeleri proinflamatuvar etki 

oluşturabilir (25). Ancak kalp yetmezliği hastalarında yapılan faz I çalışmasında H2S’i yavaş-

salıveren sodyum polisultiyonatın (SG1002) güvenliliği ve biyoaktivitesi hakkındaki elde 

edilen sonuçlar olumludur (26).   

 

3.3. Doğal Donörler 

Sarımsak, soğan, çeşitli alg ve mantarlar tüketildiğinde vücutta kimyasal ve enzimatik 

reaksiyonlarla H2S oluşturmaktadır (27). Sarımsağın (Allium sativum) kan basıncı, kolesterol, 

trombosit agregasyonu ve oksidatif stres üzerine olumlu etkilerinde H2S’nin rolü olabileceği 

düşünülmektedir. Sarımsak içindeki sülfür taşıyan ana bileşik bir aminosid sistein türevi olan 

alliin’dir (S-allil-L-sistein-sulfoksit). Alliin’den enzimatik olarak allisin (diallil tiyosülfat) 

oluşmakta, allisin de diallil sülfit (DAS), diallil disülfit (DADS) ve diallil trisülfite (DATS) 

dönüşmektedir. Bu bileşiklerde kanda H2S’e açığa çıkarmaktadır.  Doğal olan bu donörlerin 

toksisitesi az olmakla beraber kimyasal dönüşüme yapısal olarak uygun olmayışları, suda 

çözünürlüklerinin az oluşu ve vücut ortamında yan ürünler oluşturabilmeleri dezavantajlarıdır 

(28).      

 

3.4. Sentetik H2S Donörleri  

H2S kaynağı olan donörlerin terapötik amaçla kullanılabilmeleri için bazı önemli özelliklere 

sahip olmaları gerekmektedir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz; suda çözünürlüğü ve 

stabilitesi iyi olmalı, H2S salıverme hızları kontrol edilebilmeli ve yavaş olmalı, molekül 

yapısında değişiklik yapılabilmeli ve kokusuz olmalıdır (28). Bu özellikleri kısmen taşıyan 

H2S donörleri sentez edilmiştir ve yeni uygun moleküllerin geliştirilmesi için çalışmalar 

devam etmektedir (Tablo 1).  
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Tablo 1: H
2
S kaynağı olan sentetik donörler (24) 

Hidroliz ürünü 

donörler 

Tiyol ürünü  

donörler 

Işık ve enzim ürünü 

donörler 

Dual karbonil sülfid/H2S 

donörleri 

Sülfit tuzları N-Benzoiltiyobenzamidler  Geminal-ditiyoller N-Thiyokarboksiyanhidridler  

Lawesson’s reaktifi Açil pertiyoller  Ketoprofenat photocages Arilboronat tiyokarbamatlar 

GYY4137 Ditiyoperoksiyanhidridler  Trimetil lock o-Nitrobenzil tiyokarbamatlar 

Fosforotiyoatlar Polisülfidler    

Ditiyoltionlar  Ariltiyoamidler    

 S-Aroyiltiyooksimler    

 

Lawesson reaktifi karbonil bileşiklerinin tiyokarbonillere dönüştürülmesinde ve heterosiklik 

sülfür bileşiklerinin sentezinde önemli bir reaktiftir. Bu reaktif ayrıca hidroliz yoluyla bir H2S 

donörü olarak da işlev görmektedir. Sülfit tuzlarına göre H2S daha yavaş salıvermektedir 

ancak suda çözünmemektedir. Lawesson reaktifinin suda çözünen bir türevi olan GYY4137 

hidroliz yoluyla H2S salıvermektedir. GYY4137 H2S ilgili çalışmalarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ditiyoltionlar (DTT) özellikle NSAİ ilaçlarla kombine edilmektedirler ve 

H2S-NSAİ hibrid ilaçların geliştirilmesinde kullanılmaktadırlar (24). Örneğin diklofenak ve 

aspirinin DDT ile hibridleri terapötik açıdan etkili bulunmuştur (29,30). Naproksenin 

ariltiyoamid ile kombinasyonu da antikanserojen etki göstermektedir (31).     

 

3.5. H2S-hibrid ilaçlar 

Ana ilaca H2S salıveren moleküllerin eklenmesi ile hibrid ilaçlar geliştirilmiştir. H2S-hibrid 

ilaçlar ana ilacın etkinliğini artırabildiği gibi ana ilaçtan farklı endikasyonlarda da yarar 

sağlayabilmektedir (Tablo 2). Bu yolla çok-hedefli ilaçların geliştirilmesi de mümkündür. 
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Tablo 2: H
2
S-hibrid ilaçlar ve etkileri (6, 24, 32) 

Hibrid ilaç Yapısı Etkisi  

ACS-15 H2S-diklofenak  Artrit, akciğer ve meme kanseri 

ATB-337  H2S-diklofenak  Gastrik yan etki az  

ATB-346  H2S-naproksen Gastrik yan etki az, kolorektal kanser 

ACS-14  H2S-aspirin (NOSH-aspirin) Kolon kanseri 

ACS-6  H2S-sildenafil Nöroproktektif, Alzheimer 

ACS-67 H2S-latanoprost Glokom, retinal iskemi 

ATB-429 H2S-mesalamin İnflamatuvar barsak 

ATB-284 H2S-trimebutine İrritabl barsak sendromu 

ACS-84 H2S-L-DOPA Parkinson 

ACS-15’in (H2S-diklofenak) diklofenaktan daha güçlü antiinflamatuvar etkinlik gösterdiği 

saptanmıştır (29). Ayrıca akciğer ve meme kanserine karşı etkili olduğu bildirilmiştir (33). 

ATB-337’nin (H2S-diklofenak) ise gastrik yan etkisi daha azdır (34). ATB-346’nın (H2S-

naproksen) kolorektal kanserde etkili olduğu tespit edilmiştir (31). ACS-6’nın (H2S-sildenafil) 

nöroprotektif etkinlik gösterdiği ve Alzheimer hastalığında yararlı olabileceği bildirilmiştir 

(35). ACS-84 (H2S-L-DOPA) L-DOPA’ya oranla beyinde dopamin düzeyini daha fazla 

artırmaktadır (32).  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

H2S-donörleri ve H2S-hibrid ilaçlar yakın gelecekte ilaç olarak tedavide kullanılabilirler. Şu 

an için sentezlenen bileşiklerin pek çoğu terapötik açıdan etkili olmasına karşın ilaç olarak 

geliştirilmelerinde zorluklar yaşanmaktadır. H2S-bazlı ilaç geliştirilmesinde dikkat edilmesi 

gereken noktaları şöyle özetleyebiliriz; H2S terapötik aralığı dar olan bir molekül olduğu için 

doz ayarlaması çok dikkatli yapılmalıdır. H2S’i hızlı salıveren bileşikler ile stabil kan 

konsantrasyonunu sağlamak zordur. Ayarlanabilir ve kontrol edilebilir şekilde H2S salıveren 

donörlerin ya da hibrid ilaçların tasarlanması gerekmektedir. Bileşiklerin absorbsiyon ve 

dağılım için suda çözünür olması önem taşımaktadır. Vücutta oluşabilecek yan ürünler iyi 

tespit edilmelidir. Tasarlanacak bileşiklerin depolama, ilaç hazırlama veya formülasyonunda 

stabil olması önemlidir. Ayrıca H2S’nin rahatsız edici kokusunu maskeleyebilecek 

formülasyonlar geliştirilmelidir. Bu zorluklar aşıldığında çoklu etkiye sahip H2S-donörleri ya 

da H2S-hibrid ilaçların geliştirilmesi kolaylaşacaktır. 
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BİTKİLERLE TEDAVİ VE İYİ HEKİMLİK 

Treatment With Herbs And Good Medicine 

 

Fikriye Yasemin Özatik 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD. Kütahya/TÜRKİYE 

ÖZET 

Hekimlik, tedavi edici ve koruyucu ve iyileştirici uygulamaları ile birlikte kanıta dayalı 

çağdaş hekimlik uygulamalarını da kapsamaktadır. Bazı hastalıklarda ölüm oranının yüksek 

olması,  bu hastalıkların kötü prognoza sahip olması ve çoğunda tanı ve tedavi yöntemlerinin 

başarısız olması hekimleri ve bu hastalıklardan muzdarip olan kişileri farklı arayışlar içine 

sürüklemektedir. Geleneksel tıp alanlarından özellikle bu hasta grupları’’ fitoterapi’’ ye 

büyük ilgi duymaktadırlar. Fitoterapi son yıllarda çok ilgi çeken bir tedavi şekli olup 

araştırmacıların da ilgisini çekmektedir.  

Bitkiler üzerinde yapılan ve yürütülen bilimsel çalışmalar bitkilerin çoklu etkilerinin 

olabileceğini ortaya koymuştur. Bitkisel ürünler halen ve önlenemez biçimde aktarlar, 

baharatçılar,  bitkisel ürün satan satış noktaları ve internet siteleri tarafından halka 

sunulmaktadır. Gazetelerde konunun uzmanına danışmadan verilen bilgiler toplumu yanlış 

yönlendirmekte ve toplumun yanlış kullanımına neden olmaktadır. Oysaki bitkilerin vücuda 

girmesi ile olabilecek bazı reaksiyonlar bulunmaktadır. Zira bu ürünlerin kullanılması 

durumunda hangi aktif maddenin/lerin ne miktarda dolaşıma geçtiği bilinmemektedir. 

Bitkilerle tedavide hekime düşen bir takım görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Alternatif 

tedavi uygulamaları üzerine bilimsel araştırma olanağı sağlanması bakımından üniversiteler 

içindeki çabalar ve bu çabaları gösterenlerin akademik alanda çalışmalarının sağlanması son 

derece önemlidir. Ayrıca fitoterapi derslerinin tüm üniversite müfredatına konulması 

gerekmektedir. 

Her şeyden önemlisi ise uygulamalarda hastanın tercih hakkına saygılı olmayı, zarar 

vermeme ilkesini, hastaya yararı olacak uygulamaların yapılmasını ve eşitliğin gözetilmesi 

gerektiğini hekimlerin aklından çıkarmaması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki, hekim, tedavi 
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ABSTRACT 

Medicine includes therapeutic and preventive and curative practices as well as evidence 

based modern medicine practices. The high mortality rate in some diseases, the poor 

prognosis of these diseases and the failure of the diagnosis and treatment methods in most of 

them lead physicians and the people who suffer from these diseases into different searches. 

These groups of patients, especially in the traditional medicine fields, are very interested in 

‘’phytotherapy’’. Scientific studies conducted on plants showed that plants may have multiple 

effects. Herbal products, recipes, spices, herbal products are sold to the public by selling 

points and websites. The information given in the newspapers misleads the society and causes 

misuse of these products. However, there are some reactions that may occur with the 

introduction of plants into the body. Because the use of these products is not known what 

amount of active substances into circulation. There are a number of duties and 

responsibilities of the physician in the treatment of plants. In order to provide scientific 

research on alternative treatment practices, it is of utmost importance that efforts are made 

within universities and that those who demonstrate these efforts work in the academic field. In 

addition, phytotherapy courses should be included in the entire university curriculum. 

Above all, in practice, it is necessary to respect the right of choice of the patient, the principle 

of not to harm, the practices that will benefit the patient and the necessity of taking care of 

equality should be kept in mind. 

Keywords: Plant, Physician, Treatment 

GİRİŞ  

Alternatif tıp son yıllarda çok dikkat çeken bir alandır. Aynı zamanda tarihten gelen bazı 

uygulamaları da günümüze taşımaktadır (1). Bitkilerle tedavide ‘’Fitoterapi’’ terimini ilk defa 

La Presce Medical adlı dergide 1870-1953 yılları arasında yaşamış Fransız hekimi Henri 

Lencrec kullanmıştır(1). Son dönemlerde bazı hastalıklarda ölüm oranının yüksek olması ve 

bu hastalıkların doğal seyrinin kötü prognoza sahip olması ve de pek çoğunda tanı ve tedavi 

yöntemlerinin başarısız olması hekimleri ve bu hastalıklardan muzdarip olan kişileri alternatif 

tedavi yöntemlerine yönlendirmektedir. Fitoterapi son yıllarda çok ilgi çeken bir tedavi şekli 

olup araştırmacıların da ilgisini çekmektedir. Ancak bu alanda kısıtlı sayıda kanıt söz 

konusudur. Ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda doğal tedavi 

alanlarla karşılaşan hekim sayısı neredeyse iki katına çıkmıştır. Özellikle Avrupa, Kuzey 

Amerika gibi bölgelerde alternatif tıp yöntemlerinden en az birinin kullanıldığı bilinmektedir 

(1). 1997 yılında ABD’de bitkisel ilaçların satışlarının bir önceki yıla göre %57 oranında 

artmıştır.  Bitkisel tedaviler için çeşitli ülkelerde oldukça büyük bir paralar harcanmaktadır. 

DSÖ’nün yaptığı açıklamada insanların %80 inin bu tedaviye inandığı belirlenmiştir. Tüm 

bunlar da fitoterapinin ne kadar popüler olduğunun bir göstergesidir. Ülkemizde de son 

yıllarda bitkilerle tedavi ve alternatif tıp yöntemleri ön plana çıkmıştır. Bazı üniversitelerde bu 
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alanla ilgili araştırma ve uygulama laboratuvarları kurulmuştur. Ancak halen pek çok hasta 

kulaktan dolma bilgilerle, aktarlardan aldıkları bitkilerle evde kendi hazırladıkları formülleri 

kullanmaya devam etmektedir. Diğer yandan sentetik ilaç kalitesinde bitkisel ilaç üreten 

firmaların sayısı da oldukça artmaktadır. Son yıllarda birçok besinlerden ve bitkilerden 

menşeini alan biyoaktif madde farmasötik ürün şeklinde pazarlanmıştır. Bu tür ürünler son 

yıllarda “nutrient” ve “farmasötik” ten gelen NUTRASÖTİK olarak tanımlanmıştır. 

Nutrasötikler besinlerin biyoaktif maddelerinin konsantre edilmesiyle hazırlanan diyet 

destekleridir (2). Nutrasötikler ABD’de FDA tarafından besinler ve ilaç ürünlerinden farklı 

bir düzenlemeyle satışa sunulmaktadır. Bu ilaçlar genellikle karaciğer hastalıkları,  astım, ve 

romatolojik bozukluklar gibi hastalıklarda sıklıkla tercih edilmektedir (2). Son yıllarda en çok 

satışı yapılan yedi ilaç; Ginko, St Jonn’s worth, ginseng, garlic, echinacea, saw palmetto, ve 

kava kava dır (1).  

Bitkisel ürün kullanımında sorun bitkilerin son yıllarda artan oranda ilaçmış gibi gösterilerek 

çeşitli tedavilerde kullanılmasıdır. Ancak şu var ki bitkisel ürünler hem ilaçlarla ve hem de 

kendi aralarında etkileşime girebilmektedirler. Ve bunun sonucunda da ciddi sorunlar 

oluşabilmektedir. Bu sorunlar şu şekilde açıklanabilir: a)-Bitkiler ve bileşenlerinin 

oluşturduğu toksisiteler, b)-Bu ürünlerin kontaminasyonundan ve katkı maddelerinden 

kaynaklanan toksisteler, c)-Bu ürünlerin ve içindeki bileşenlerin ilaçla etkileşmesinden 

kaynaklanan toksisiteler(2). Buna örnek olarak efedra bitkisi verilebilir. Bu bitki alerjik rinit 

ve soğuk algınlığında dekonjestan olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda zayıflama 

diyetlerinde de bazı diyetisyenler tarafından önerilmektedir. Ancak efedra monamin oksidaz 

inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olmakta ve hatta 

ölümle sonuçlanabilen sonuçlar doğurmaktadır(3;4). Yapılan çalışmalar bitkisel ürünlerin 

karaciğerde metabolize olduğunu bunu da mikrozomal enzimleri etkileyerek yaptığını 

göstermiştir(4;5).  

Ancak bitkisel ürünlerin büyük bir kısmının kontrolsüz bir şekilde aktarlar, bitkisel satış 

noktaları, baharatçılar ve internet aracılığı ile satışı gerçekleşmektedir(5). Bu durum toplum 

için çok büyük bir tehlike yaratmaktadır. Zira satılan bitkilerin doğruluğu, satılan ürünlerin 

kalitesi, satış yapan kişilerin bu alandaki şüpheli yetkinliği,  satış yapılırken aktarılan 

bilgilerin eksikliği ile veya yanlışlığı ile kişileri karşı karşıya bırakmaktadır(5).  Ayrıca 

bitkisel ürünlerin yazılı ve görsel basındaki reklamları ve haberleri bu bitkiler hakkında yanlış 

değerlendirmelere neden olmaktadır. Bu ürünler çok etkili ilaçlar şeklinde tanıtılmakta ve 

insanlara umut dağıtılmaktadır(5;6). Bunun dışında konuyla ilgili yetkinliği olmayan 
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insanların bitkilerle tedavi ile ilgili pek çok sayıda kitap yazması ve piyasada bu kitapların 

satışa sunulması da ayrı bir önem arz etmektedir. Bu kitapların çoğunda bilimsel olarak 

araştırılmamış ve bir bilimsel zemine oturmayan bilgiler yer almakta ve çeşitli önerilerle 

okuyuculara çeşitli hastalıklarda tedavi reçeteleri verilmektedir(5). Pek çok bitkinin oldukça 

toksik etkileri göz önüne alındığında bu durumun toplum sağlığı açısından ne kadar tehlikeli 

olduğu aşikardır.  Ayrıca pek çok alternatif tedavi yöntemlerine göre fitoterapinin oldukça 

fazla yan etkisi olan yöntemler arasında olduğu bilinmektedir(5). 

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, bitkisel ürünlerle yaptıkları çalışmalarda Avrupa Farmakopesi 

’ni esas almaktadır. İhtiyaç durumunda ise ESCOP ve WHO Monografları’ndan da 

faydalanmaktadır.  Türkiye’de bitkisel ürünlerin hazırlanması ve pazara sunulmasına ilişkin 

değerlendirmeler Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kendi 

mevzuatlarına göre yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2010 tarihinde 

yayımlanan “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği” ile insan sağlığını koruyucu, 

tedavi edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel 

tıbbi ürünlerin ve bitkisel preparatların ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir. Bu 

aslında çok olumlu bir gelişmedir. Ancak şu anda bitkisel ürünlerin pazarlanmasında ciddi bir 

karışıklık yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan bir bitkisel ürün eczanelerde 

satılırken, aynı etken maddeye sahip fakat Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan ürünün farklı 

yerlerde satıldığı da görülmektedir(5). Dolayısı ile yapılması gereken bu bitkilerin satışının 

bilimsel gerçeklerin ışığında denetim altına alınması gerekliliğidir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER   

Üniversitelerde ve araştırma laboratuvarlarında bitkisel ürünlerin kullanımı ve etkileri ile ilgili 

ciddi farmakolojik çalışmalara ihtiyaç vardır. Çünkü bu tür ilaçların etkileri, yan etkileri, 

toksik etkileri, ilaçlarla olan etkileşimleri deneysel ve klinik çalışmalarda gösterilememiştir. 

Bu alanda çalışmalar halen yapılmaktadır ancak kullanım sıklığı göz önünde bulundurulunca 

yapılan çalışmaların yetersiz olduğu aşikardır. Bu tür çalışmaların desteklenmesi ve 

araştırmayı yapan araştırmacılara destek sunulması gerekmektedir. Diğer önemli bir sorun da 

hekimlerin besinler ve besin destekleri ile ilgili ilaç etkileşimlerinde yeterli bilgiye sahip 

olmamalarıdır. Yine ayrıca hastaya ilaç önerisinde bulunan hekimin hastanın sıklıkla 

kullandığı bitkisel ürünleri ve beslenme alışkanlıklarını sorgulama alışkanlığının olmaması 

sorunu daha ciddi boyutlara taşımaktadır. Bitkisel ürünlerin reçetesiz, hekim önerisi 

olmaksızın bazı eczane ve aktarlarda satılıyor olması da ayrı bir sorundur. Bu alanda ulusal 

standartlara ihtiyaç vardır. Ayrıca bu alandaki çalışmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi 

bu sorunun çözümünde bir adım olacaktır. Hekimlerin bu konu ile ilgili hizmet içi eğitim 
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alması oldukça önemlidir. Tıp fakültelerine de bu konu ile ilgili dersler konulmalıdır.  Ayrıca 

hastaların da bilinçlenmesi, her doğal ürünün güvenli ve sağlıklı olmayacağını bilmesi, 

kullandığı ürünler ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili hekime bilgi vermesi ve hatta bu konu 

ile ilgili halkı bilinçlendirecek eğitimler yapılması sorunun çözümünü olumlu yönde 

etkileyecektir.  

İlaçların akılcı kullanımı için bitkisel ürünlerin ilaçlarla arasındaki etkileşimler sağlık hizmeti 

sunucuları tarafından önemsenmeli ve bilinmelidir. Bu sayede hastaların kullandıkları 

ilaçlardan daha fazla yarar sağlamaları sağlanacak, kullandıkları ilaçlardan fayda görmemeleri 

veya istenmeyen etkilerle karşılaşmaları nedeni ile tedaviyi sonlandırmaları, sık hekim 

değiştirmeleri engellenecek, hastanın tedaviye uyuncu sağlanmış olacaktır. Hekimlere bu 

konuda oldukça fazla görevler düşmektedir. Hekimlerin hastalarına önerilerde bulunurken 

hastanın tedavi ile ilgili tercihini ön planda tutmaları, tedavilerinde en az zarar verme ilkesini 

benimsemeleri, hastalarına en üst düzeyde yararlı olma gerekliliğini unutmamaları gereklidir.  
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ÖZET 

Giriş: 20. yüzyıl boyunca, hem dental materyaller hem de kullanılan dental cihazların 

üretiminde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli 

üretim (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) (CAD/CAM) teknolojisinin 

kullanıma sunulması diş hekimlerinin ve laboratuvarların estetik ve dayanıklı restorasyonlar 

tasarlamak ve üretmek için bilgisayarların gücünden yararlanmasını sağlamıştır.  

Bu derleme çalışmasının amacı; CAD/CAM sistemlerinin tarihçesi, bileşenleri, çalışma 

mekanizmaları ve kullanılan değişik CAD/CAM sistemleri hakkında genel bilgiler vermektir. 

Yöntem: PubMed, ScienceDirect ve Google Akademik gibi bilimsel makale arama 

motorlarında dental CAD/CAM sistemleri ile ilgili literatür taraması yapıldı. 

Bulgular: Bir CAD/CAM sistemi tarama, tasarım ve frezeleme aşamalarından oluşan bir 

süreç zincirini kullanır. Üretim yöntemlerine göre CAD/CAM sistemleri; ofis sistemi (hasta 

başı sistemi), laboratuvar CAD/CAM sistemi ve dış kaynaklı merkezde üretim sağlayan 

sistemler olarak sınıflanabilir. CAD/CAM bileşenlerinden olan tarayıcı birimleri optik ve 

mekanik olarak ayrılırken, frezeleme birimleri 3 eksenli, 4 eksenli ve 5 eksenli freze eksen 

sayısına göre ayrılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan güncel CAD/CAM sistemlerine, Cerec, 

DCS Precident, Procera, Lava, Everest, Cercon, Cicero gibi sistemler örnek verilebilir.  

Tartışma ve Sonuç: Sabit protetik restorasyonların başarısının değerlendirilmesinde en 

önemli kriterlerden biri marjinal bütünlüktür. Şu anki araştırma verilerine göre çoğu dental 

CAD/CAM sisteminin 100 μm'den daha düşük marjinal boşluğa sahip kabul edilebilir 

marjinal adaptasyonla restorasyonlar üretebildiğini bildirmektedir. CAD/CAM sistemleri, 

yüksek kaliteli restorasyonların üretilmesini sağlayarak diş hekimliğini önemli ölçüde 

geliştirmiştir. Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği, CAD/CAM, Marjinal bütünlük. 

 

ABSTRACT 

Introduction: During the twentieth century, significant improvements have occurred both in 

dental materials and in the manufacturing of dental devices. The introduction of Computer 

Aided Design/Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM) technology has enabled dentists 

and dental laboratories to use the power of computers to design and produce aesthetic and 

durable restorations. The aim of this review is to give general information about CAD/CAM 

systems’ history, components, working mechanisms and about different CAD/CAM systems 

used. 

Method: A literature search was carried out on dental CAD/CAM systems using scientific 

search engines such as PubMed, ScienceDirect and Google Academic.  
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Results: A CAD/CAM system uses a process chain consisting of scanning, design and milling 

steps. According to the production methods, CAD/CAM systems can be classified as Office 

(chair-side system), laboratory and outsource production centre CAD/CAM systems. Whereas 

scanning unit component of CAD/CAM systems can be separated as optical and mechanical; 

the milling units can be separated as 3-axis, 4-axis and 5-axis milling according to axis 

numbers. Cerec, DCS Precident, Procera, Lava, Everest, Cercon, Cicero systems are the 

examples of commonly used CAD/CAM systems   

Discussion and Conclusion: One of the most important criteria for assessing the success of 

fixed prosthetic restorations is marginal integrity. Current research data indicate that most 

dental CAD/CAM systems are capable of producing restorations with acceptable marginal 

adaptation of marginal space less than 100 μm. CAD/CAM systems have significantly 

improved dentistry by providing high quality restorations. 

Key Words: Dentistry, CAD/CAM, Marginal integrity. 

 

Giriş 

20. yüzyıl boyunca, hem diş malzemeleri hem de diş hekimliğinde kullanılan cihazların 

üretiminde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Gerçekleşen teknolojik değişimler, diş 

hekimliğinin uygulanma biçimini ve laboratuvarların restorasyonları üretme yöntemlerinde 

büyük ilerlemelere neden olmuştur. Sağlam ve estetik diş malzemeleri talebinin artması 

nedeniyle, yeni yüksek dayanımlı seramik malzemeleri yakın bir zamanda dental kullanım 

için  geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüştür (1,2). Bundan dolayı daha ileri ve gelişmiş üretim 

teknolojileri ve sistemleri öngörülmüştür. Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli 

üretim (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) (CAD/CAM) 

teknolojisinin kullanıma sunulması bu öngörüyü karşılamaya yöneliktir. Bu öngörünün 

gerçekleşmesi, diş hekimlerinin ve laboratuvarların estetik ve dayanıklı restorasyonlar 

tasarlamak ve üretmek için bilgisayarların gücünden yararlanmasını sağladı. Bu derleme 

çalışmasının amacı CAD/CAM sistemlerinin tarihçesi, bileşenleri, çalışma mekanizmaları ve 

kullanılan değişik CAD/CAM sistemi hakkında genel bilgiler vermektir. 

 

Yöntem 

PubMed, ScienceDirect ve Google Akademik gibi bilimsel makale arama motorlarında dental 

CAD/CAM sistemleri ile ilgili literatür taraması yapıldı. 

 

Bulgular 

Diş hekimliğinde, dental CAD/CAM sistemlerinin önemli gelişmeleri 1980'lerde gerçekleşti. 

Bu gelişmelere katkıda bulunan özellikle üç öncü vardı. İlk öncü Dr. Duret'ti. Dr. Duret, 

ağızdaki abutment dişinin optik izlenimiyle başlayan bir dizi sistem kullanarak oklüzal 

yüzeyin fonksiyonel şekli ile işlevsel hareketi göz önüne alarak optimal bir kron tasarladı. 
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Daha sonra sayısal olarak kontrol edilen bir frezeleme makinesi kullanarak frezeleme yapıp 

kron imal etmeye başladı (3). İkinci öncü Cerec sisteminin geliştiricisi Dr. Moermann'dır. 

Klinikte hasta başında yeni bir teknoloji kullanmaya çalıştı. Hazırlanan kaviteyi bir ağız içi 

kamera ile doğrudan ölçmüş ve seramik bloktan bir inley tasarımını ve üretimini, hasta 

başında küçük bir makine seti kullanarak gerçekleştirmiştir (4). Üçüncü öncü, Procera 

sisteminin geliştiricisi Dr. Andersson, kıvılcım erozyonu ile titanyum kopingleri yapmaya ve 

kompozit veneer restorasyonları için CAD/CAM teknolojisini uygulamaya çalışmıştır (5). Bu 

sistem daha sonra tam seramik altyapıların imalatı için dünya çapında ağa bağlı bir işleme 

merkezi olarak geliştirildi (6,7).  

Bir CAD/CAM sistemi tarama, tasarım ve frezeleme aşamalarından oluşan bir süreç zincirini 

kullanır. Tarama cihazı, hazırlanan dişlerin şeklini üç boyutlu bilgi birimlerine dönüştürür. 

Bilgisayar bu bilgiyi 3 boyutlu bir haritaya çevirir. Operatör şekil oluşturmak için bir takım 

görsel veriler üreten bilgisayar yazılımını kullanarak bir restorasyon şekli tasarlar (8).  

Üretim yöntemlerine göre CAD/CAM sistemler 3 gruba ayrılabilir. 

1) Ofis sistemi (hasta başı sistemi): En yaygın ve ticari olarak Cerec (Resim 1) (9) sisteminde 

kullanılır. Bu sistemde diş hekimi diş preparasyonlarını intraoral olarak tarayabilir ve uygun 

malzemeleri seçerek restorasyonları imal edip tek bir randevuda hasta ağzına yerleştirebilir. 

Cerec, Sopha, Denticad ve Celay gibi sistemler örnek olarak verilebilir.               

         
                   Resim 1. Cerec CAD/CAM ofis sistemi 

 

2) Laboratuvar CAD/CAM sistemi:  Dolaylı sistemlerdir, diş hekimliği laboratuvarında  

prepare edilmiş bir dişin alçı dökümün veya güdüğünün  taranmasını içerir. Tarama sonrası 

elde edilen veriler diş tasarım yazılımıyla işlenir. CAD işlemi sonrasında veriler diş 

laboratuvarında gerçek geometriyi üreten özel bir freze cihazına gönderilir. Denticad, Titan, 

Cerec inLab, Cicero, Lava, Decim ve Everest gibi sistemler örnek verilebilir. 
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3) İnternet ağını kullanarak diş hekimliği laboratuvarı çalışmasını dış kaynaklı merkezde 

sağlayan üretim merkezli CAD/CAM sistemleri: Yüksek mukavemetli seramikler için altyapı 

tasarımı ve imalatı teknik açıdan hassas olduğundan, bu sistemler bir internet ağı kullanarak 

altyapı imalatını dışa aktaran ağ işleme merkezi ile birlikte CAD/CAM kullanan yeni 

teknolojiler olarak tanıtıldı. Diş laboratuvarında üretilen veri setleri, bir CAD/CAM cihazı ile 

yapılacak restorasyonlar için üretim merkezine gönderilir.  İşlem bittiğinde üretim merkezi 

protezi sorumlu laboratuvara gönderir. Böylece 1. ve 2. üretim adımları diş laboratuvarında 

gerçekleşirken, üçüncü adım üretim merkezinde gerçekleşir (10). Procera bu sistemlere örnek 

olarak verilebilir (Resim 2) (11). 

        
                   Resim 2. Procera CAD/CAM sistemi 

 

CAD/CAM bileşenleri 

1) Tarayıcı: Diş hekimliğinde üç boyutlu çene ve diş yapılarını ölçen ve dijital veri setlerine 

dönüştüren veri toplama araçları olarak bilinir. İntraoral ve extraoral olarak 2’ye ayrılırlar. 

A) İntraoral tarayıcılar: Ağız içi kameralar optik tarayıcılardır. İki tipe ayrılabilmektedir. 

I)Dişlerin tek tek görüntülerini kaydeden tek görüntü kameraları: Dentisyonun tek tek 

görüntüsünü kaydeden tek görüntü kameraları; The iTero (Align Technology), PlanScan 

(Planmeca), CS 3500 (Carestream Dental LLC), Trios (3 shape) tarayıcıları tek bir görüntüde 

3 dişi gösteren tek görüntü makinalarıdır. 

II)Video şeklinde kayıt yapıp taramayı gerçekleştiren kameralar: Kullanılan video 

kameralar, True Definition scanner (newest version of the Lava Chairside Oral Scanner, 

COS), Apollo DI (Sirona) ve OmniCam (Sirona) sistemleridir. 

B) Extraoral tarayıcılar: Optik ve mekanik tarayıcılar olarak sınıflandırılır. 

I) Optik tarayıcılar: Bu tarayıcı tipinin temeli üç boyutlu yapıların üçgenleştirme prosedürüne 

dayanmaktadır.  Işık kaynağı (örn. Lazer) ve reseptör birimi, birbirleriyle belirli bir açıda 
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konumlanmışlardır. Belirli bir açı altında diş yapılarından yansıyan bir ışını kullanan, sistemin 

derinliğine bağlı bir faz kaymasına neden olan tarayıcılardır. Bu açıyla bilgisayar, reseptör 

ünitesindeki görüntüden üç boyutlu bir veri seti hesaplayabilir (12) . Lava scan ( 3M ESPE), 

Everest scan ( Kavo) ve Es1 (Etkon) örnek verilebilir.  

II) Mekanik tarayıcılar:  Ana model bir kırmızı küre vasıtasıyla mekanik olarak tek tek 

okunur ve üç boyutlu yapı ölçülür. Mekanik tarayıcılar, tarayıcının göreceli olarak 

pozisyonunu koruyarak prepare edilen diş yüzeyinin tümünün haritasını oluşturur. Bu tip 

tarayıcılar  genellikle dişin silikon ölçüsü gibi negatif verilerin elde edilmesi için kullanılır. 

Nobel Biocare firmasına ait Procera tarayıcısı, diş hekimliğinde mekanik tarayıcılara örnek 

verilebilir. 

 2) Tasarım yazılımı: Pazardaki mevcut sistemler çoğunlukla inşaat yazılımlarından 

farklılaşmaktadır. Pek çok üretici sistem geniş kullanım alanını referans gösterirken diğer 

üreticiler de akıllı kullanım ve kullanıcı dostu özelliklerine vurgu yapmaktadır. Yapı verileri 

çeşitli veri formatlarında saklanabilir. Temel olarak ve çoğunlukla standart dönüşüm dili 

(Standard Tessellation Language) (STL) verisi kullanılmaktadır (12). 

3) Üretim ünitesi: Dental CAD/CAM işlemlerinin son aşamasıdır. Bir CAD modelinden, 

hastanın ağzına sokulmadan önce restorasyonu işleme, bitirme ve polisaja tabi tutup,     

geliştirmeyi içerir. Restorasyonların üretiminde kullanılan iki temel yöntem ekstraktif (freze 

ve öğütme) veya ilave üretim (Rapid Prototype (RP) veya 3D baskı) yöntemleridir. 

A) Frezeleme yöntemi: Freze/öğütme teknolojisi, büyük katı bloklardan kesme üretim 

teknolojisini kullanan restorasyon imalatının bir türüdür. Elektrikle çalışan makinelerin, bir 

bilgisayar programı tarafından kontrol edilen tüm adımlarla istenen geometriyi elde etmek 

için malzemeyi mekanik olarak kesmek için keskin bir kesme aleti ile birlikte kullanılmasına 

dayanır. CAD yazılımı ile üretilen yapı verileri, CAM işlemi için freze şeritlerine 

dönüştürülür ve son olarak freze cihazına yüklenir. Bu cihazlar, freze eksen sayısına göre ayırt 

edilir. 

I) 3 eksenli freze cihazları:  Bu freze cihazı tipi, üç uzaysal yön içinde hareket kabiliyetine  

sahiptir. Bunlar x, y ve z eksenleridir. Aynı zamanda 180 derece hareket yapabilir. Üç eksenli 

freze cihazının avantajları kısa zamanda frezeleme yapmak ve kontrolünün kolay olmasıdır. 

Bununla birlikte alt bölümlerin frezelemesi, eksen farklılıkları ve yakınsaklıklardan dolayı 

mümkün olmamaktadır. 

II) 4 eksenli freze cihazları: X, y ve z eksenlerinde ki hareket kabiliyetine ek olarak, bu freze 

cihazı bileşeni için gerilmiş köprü yapısı sonsuz değişkenlikle döndürülebilir. Sonuç olarak, 
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gerilmiş yapıyı büyük bir dikey yükseklikte kalıp boyutlarına ayarlamak mümkün olup 

malzeme ve öğütme süresinden tasarruf sağlanır. 

III) 5 eksenli freze cihazları: X ,y, z  eksenleri ve dönebilir gerilmiş köprü yapısına (4. 

Eksenli freze cihazı)  ek olarak  frezeleme düzeneği frezeleme milini (5. eksen) de 

döndürebilir. Bundan dolayı karmaşık geometrilerin alt bölümlerinin de frezelenmesi sağlanır. 

5 eksenli freze ünitesi ile öğütülen restorasyonlar, 4 eksenli freze ünitesi ile yapılanlardan 

daha yüksek doğruluğa sahiptir, çünkü 5 eksenli freze ünitesi, her yöne doğru kesme yapabilir 

(13). 

B) İlave tekniği ile üretim yöntemi: 3D model verilerinden restorasyonları yapmak için 

ekleme yapılır, genellikle tabaka üzerine katman olarak uygulanır. CAD tasarımı 

tamamlandıktan sonra çok parçalı resimler halinde ayrılır. Her bir milimetre malzeme için, 

makinenin son şekli oluşturmak için kaynaştırılan ardışık sıvı ya da toz halindeki tabakaların 

yerleştirildiği 5-20 katman vardır. Bunu, daha sonra fazla materyalin elimine edilmesi ve 

destek yapıların düzgünlüğü için tesviye işlemi takip eder. 

  

Yaygın Kullanılan CAD / CAM Sistemleri  

Cerec: Cerec 1 ve Cerec 2 ile hazırlanan dişin optik taraması bir çift şarjlı cihaz (CCD) 

kamerayla yapılır ve monitörde 3 boyutlu bir dijital görüntü oluşturulur. Restorasyon daha 

sonra tasarlanıp frezelenir. Yeni Cerec 3D ile operatör saniyeler içinde birden fazla görüntü 

kaydederek klinisyenlerin aynı çene bölgesinde birden fazla diş hazırlamasına ve tüm çene 

bölgesi için için sanal bir model oluşturmasına olanak tanır. Restorasyon daha sonra imalat 

için uzak freze ünitesine tasarlanır ve iletilir. Sistem ilk restorasyonun öğütülmesini sağlarken 

yazılım, bir sonraki restorasyonu tasarlarken kontağı sağlamak için restorasyonu sanal modele 

oturtabilir. Cerec inLab, çalışma modellerinin lazerle tarandığı ve sanal modelin dijital bir 

görüntüsünün bir dizüstü bilgisayar ekranında gösterildiği bir laboratuvar sistemidir. Cerec 

2'nin Cerec 3D ile marjinal adaptasyonunu karşılaştıran in vitro bir çalışmada şu sonuca 

varılmıştır: Cerec 3D (47.5 ± 19.5 μm) için kron adaptasyonu, Cerec 2'ye (97.0 ± 33.8 μm) 

göre anlamlı derecede daha iyi bulunmuştur (14).  

DCS Precident: DCS Precident sistemi, Preciscan lazer tarayıcı ve Precimill CAM çok 

parçalı freze merkezinden oluşur. DCS dentform yazılımı, köprüler için konektör boyutlarını 

ve pontik formları otomatik olarak önerir. 14 güdük eşzamanlı olarak taranabilir ve 1 tam 

otomatik işlemde 30 altyapı birimine kadar frezeleme yapılabilir. Bu sistem, titanyum ve 

tamamen yoğun sinterlenmiş zirkonyumu frezeleyebilen az sayıda CAD/CAM sisteminden 

biridir. DCS Precident sistemi tarafından işlenmiş alümina ve zirkonya bazlı 3, 4 ve 5 üniteli 
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posterior sabit protezlerin marjinal uyumunun değerlendirildiği bir in vitro çalışmada. 60 μm 

ve 70 μm arasındaki marjinal uyumsuzluklar ölçülerek, sistemin 100 μm'den daha az 

tutarsızlık gerekliliğini karşıladığı belirlenmiştir (15). 

Procera:1994 yılında piyasaya sürülen Procera, alümina ve zirkonya kopinglerini oluşturmak 

için yenilikçi bir konsept kullanmaktadır. Procera koping üretim prosedürleri çok hassas 

teknik gerektirmektedir. Bir ağ bağlantısı kullanarak dış kaynaklı imalat sağlayan ilk 

sistemdir. İlk olarak, modem vasıtasıyla işleme merkezine gönderilen ana kalıpların 3D 

görüntüleri elde edilir. Frezeleme büzülmesini dengelemek için kuru preslenmiş yüksek 

saflıkta alümin tozu (% 99.9) kullanılır. Yoğun sıkılaştırılmış kopingler daha sonra istenen 

kalınlığa kadar öğütülür. 2.000 °C'de sinterleme işlemi ile de öğütülmüş kopinglere 

maksimum yoğunluk ve mukavemet 

kazandırılır. Procera restorasyonlarının mükemmel klinik ömre ve dayanıklılığa sahip olduğu 

öne sürülmektedir (16). 

Lava: Bir lazer optik sistemi kullanarak, çoklu abutment marjinlerinden ve dişsiz bölgeden  

gelen verileri sayısallaştırmaktadır. Lava CAD yazılımı otomatik olarak marjin hattını bulur 

ve uygun pontiği tasarlar. Ana yapı, sinterleme büzülmesini dengelemek için % 20 daha 

büyük olacak şekilde tasarlanmaktadır. Tasarım tamamlandıktan sonra, frezeleme için uygun 

boyutta bir yarı-sinterlenmiş zirkon blok seçilir. Blok, bloğun özel tasarımını kaydetmek için 

barkodlanmıştır. Bilgisayar kontrollü hassas freze ünitesi, kontrol veya manuel müdahale 

olmaksızın 21 koping veya köprü yapısını imal edebilir. Frezelenmiş yapılar, daha sonra nihai 

boyutlarına, yoğunluğuna ve gücüne ulaşmak için sinterleme işlemine tabi tutulur.  

Everest: 2002 yılında piyasaya sunulan Everest sistemi, tarama, frezeleme ve ısı birimi 

bileşenlerinden oluşmaktadır. Tarama ünitesinde yansıma yapmayan alçı model döner 

platforma sabitlenir ve bir CCD kamera ile 1: 1 oranında taranarak 20 μm'lik bir ölçüm 

doğruluğu elde edilir. Dijital 3D model, 15 fotoğraf noktasını hesaplayarak oluşturulur. 

Restorasyon daha sonra Windows tabanlı yazılım ile sanal 3D model üzerinde tasarlanır. 

Freze birimi, Lösit içerikli cam seramikler, kısmi veya tam sinterlenmiş zirkonya ve titanyum 

gibi çeşitli malzemelerden detaylı morfoloji ve hassas kenar uyuma sahip restorasyonlar 

üretebilen 5 eksenli harekete sahiptir. 

Cercon: CAD bileşenine sahip olmadığı için genellikle bir CAM sistemi olarak anılır.  Bu 

sistemde asgari 0.4 mm kalınlığa sahip bir mum yapı hazırlanır. Sistem mum modelini tarar 

ve presinterlenmiş zirkonyum bloklarından bir zirkonya köprü altyapısını işler. Altyapı daha 

sonra 6 ile 8 saat arasında Cercon ısı fırınında (1350 C) sinterlenir. Düşük erime ısısına sahip, 

lösit içermeyen Cercon Ceram S veneer porseleni estetik konturu sağlamak için kullanılır.  
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Cicero: Denison tarafından 1999'da tanıtılan; restorasyon için optik tarama, metal ve seramik 

sinterleme ve bilgisayar destekli öğütme içerir. Doğal estetik için tabakalanmış porselen, 

hassas frezelenmiş okluzal yüzey ve işlenmiş yüksek dayanıklı seramik yapı içerir (17). 

Cicero'nun amacı seramik restorasyonun entegre bir bölgede seri üretilmesini sağlamaktır. 

Porselen katmanlama için diş laboratuvarlarına teslim edilecek yüksek dayanıklı alümina 

altyapı ve yarı işlenmiş kronların hızlı ve özel imalatı sağlanır. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Sabit restorasyonların başarısının değerlendirilmesinde en önemli kriterlerden biri marjinal 

bütünlüktür. İnley restorasyonlarını değerlendiren Leinfelder ve meslektaşları, 100 μm'den 

büyük marjinal tutarsızlıkların, siman maddesinin geniş bir şekilde kaybına neden olduğunu 

bildirdiler (18). O'Neal ve arkadaşları marjinal boşluk boyutunun 100 μm'yi aştığı durumlarda 

siman ile yiyecek partiküllerin temasından kaynaklanan aşınma ihtimalini bildirdiler (19). Şu 

anki araştırma verileri, çoğu dental CAD/CAM sisteminin artık 100 μm'den daha düşük 

marjinal boşluğa sahip kabul edilebilir marjinal adaptasyonla restorasyonlar üretebildiğini 

göstermektedir (10,14,20).  

CAD/CAM sistemleri, yüksek kaliteli restorasyonların üretilmesini sağlayarak diş hekimliğini 

önemli ölçüde geliştirmiştir. Mevcut sistemlerin gelişimi ve yeni sistemlerin devreye girmesi, 

kullanıcı dostu olması, genişlemiş kapasite ve gelişmiş kalite ile uygulama alanı her geçen 

gün artmaktadır. Yeni malzemeler aynı zamanda diş minesine yakın estetik özellikler 

göstermekte ve tam kronlar ve köprüler için yeterince dayanıklılığa sahiptirler. CAD/CAM 

sistemlerinin gelişimi ile ilgili otörlerin zamanında yaptığı araştırmalar ve öngörüler 

günümüzdeki etkilerinin yaygınlaşmasıyla haklılıklarını ortaya koymaktadır. 
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ÖZET: 

Giriş: Spor; sağlık, estetik, boş zaman aktivitesi, oyun gibi farklı amaçlarla yapılsa da; 

toplumsal ilişkileri düzenlemesi, sosyalleşmeye katkıda bulunması ve sağlığa olan olumlu 

etkileri nedeniyle günümüzde vazgeçilmez bir olgu olarak görülmektedir. Teknolojik 

gelişmelerin zirve yaptığı günümüz dünyasında özellikle gençlerin sedanter bir yaşam tarzına 

yönlendiği tartışılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda gençlerin spora yönelik tutumları büyük 

önem arz etmektedir 

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin 

spora yönelik tutumlarının belirlenmesidir.  

Yöntem: Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümünde öğrenim gören öğrencilerle yapılmıştır. Örneklem seçimine 

gidilmeyerek evrenin tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 

288(%73,7) kadın 103 (%26,3) erkek olmak üzere toplam 391 öğrenci çalışmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Şentürk (2014) tarafından geliştirilen “Spora Yönelik 

Tutum Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan değerlendirme formu kullanılmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin spora yönelik tutum ölçeğinden almış oldukları puan ortalamalarının 

82,8± 18 puan olduğu belirlenmiştir. Sporla yaşama, aktif spor yapma alt ölçeklerinde 

erkeklerin puan ortalamasının kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir 

(p˂0,05). Aktif spor yapan ve düzenli olarak egzersiz yapan öğrencilerin aktif spor yapma alt 

ölçeği puanı, ailesinde amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen birey bulunanların 

bütün alt ölçek puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p˂0,05).  

Tartışma ve Sonuç: Fizyoterapi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının orta düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Erkeklerin spora yönelik tutum puanları kadınlara göre yüksek 

bulunmuştur. Öğrencilerin aktif spor yapması, düzenli olarak egzersiz yapması ve ailesinde 
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amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen birey bulunması spora yönelik tutumlarını 

pozitif yönde etkilemektedir. 

 Anahtar Sözcükler: Spora Yönelik Tutum, Fizyoterapi Öğrencileri, Spor 

ABSTRACT: 

Introduction: Although sports is done for diffirent purposes such as health, aesthetics, leisure 

activities, games; it is seen as an indispensable phenomenon due to its regulation of social 

relations, its contribution to socialization and its positive effects on health. It is an 

indisputable fact that in today's world where technological developments peak, especially 

young people turn to a sedentary lifestyle. In this context, the attitudes of young people 

towards sports are of great importance. 

Objective: The main purpose of this study is to determine the attitudes of the students of 

Physiotherapy and Rehabilitation. 

Method: This study was carried out with the students of the Department of Physiotherapy and 

Rehabilitation of the Faculty of Health Sciences of Süleyman Demirel University. It is aimed 

to reach the whole universe by not choosing the sample. A total of 391 students, including 288 

(73.7%) and 103 (26.3%) males, were volunteers to participate in the study. The data were 

collected by “Attitude Scale towards Sports and the evaluation form created by the 

researchers. 

Results: The mean score of the students on the attitude towards sports was 82.8 ± 18 points. 

The mean score of males was found to be significantly higher than that of females in living 

with sports and active sporting sub-scales (p˂0,05). Active sporting subscale scores of the 

students who active sports and do regular exercise were found to be significantly higher.  All 

the subscale scores of the individuals who have a family member interested in sports as 

amateur or professional were found to be significantly higher (p˂0,05).  

Discussion and Conclusion: The attitudes of the physiotherapy students towards sports were 

found to be moderate. The attitude of men towards sports was higher than that of women. 

Students' active sports, regular exercise and having a family member interested in sports as 

amateur or professional sports  positively affects attitudes towards sports. 

Keywords: Attitudes Towards Sports, Physiotherapy Students, Sports 
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1.GİRİŞ 

“Çeşitli içsel ve dışsal motivasyon faktörlerine bağlı olarak bireylerin, fiziksel 

güçlerini ya da karmaşık becerilerini ortaya çıkarmasını içeren, örgütlenmiş rekabet 

faaliyetleri”(1) olarak tanımlanan spor,  insan hayatının tüm evrelerine ve kişisel gelişime 

katkıda bulunan bir aktivitedir. Spor; sağlık, estetik, boş zaman aktivitesi, oyun gibi farklı 

amaçlarla yapılsa da; toplumsal ilişkileri düzenlemesi, sosyalleşmeye katkıda bulunması ve 

sağlığa olan olumlu etkileri nedeniyle günümüzde vazgeçilmez bir olgu olarak görülmektedir. 

Spor; planlı, düzenli ve bilimsel gerçekliğe dayalı bir şekilde yapıldığında, hangi yaşta 

olduğuna bakılmaksızın bireylerin başarı düzeyini, motivasyonunu ve yaşam kalitesini 

arttırmaktadır (2). Temel unsuru insan olması bakımından her açıdan verimli bir toplum 

oluşturmak, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek, toplumsal ayrışma ve 

yabancılaşmaya karşı koyabilmek için spor önemli bir araçtır (3).   

“Bireyi belli insanlar, nesneler ve durumlar karşısında belli davranışlar göstermeye 

iten öğrenilmiş eğilimler” olarak ifade edilen tutumlar; bireylerin duygularını biçimlendiren, 

davranışların yönünü belirleyen duygusal etmenlerdir (4). Teknolojik gelişmelerin zirve 

yaptığı günümüz dünyasında özellikle gençlerin sedanter bir yaşam tarzına yönlendirildiği 

tartışılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda gençlerin spora yönelik tutumları büyük önem arz 

etmektedir (5).  

Fizyoterapi mesleği sporun her dalıyla bire bir etkileşim halindedir. Ayrıca 

Fizyoterapistlerin koruyucu rehabilitasyon kısmında özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan 

uzak tutulması ve daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için önerdikleri temel şeyler egzersiz ve 

spordur. Bu nedenle Fizyoterapi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının belirlenmesi daha 

da önemli hale gelmektedir. Literatürde Fizyoterapi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarını 

belirlemeye yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı Fizyoterapi 

öğrencilerinin spora yönelik tutumlarını belirlemektir.  

 

2. YÖNTEM 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin spora yönelik tutumlarını 

belirlemek amacıyla yapmış olduğumuz çalışmamıza Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabiltasyon Bölümünde öğrenim gören 288(%73,7) 

kadın, 103 (%26,3) erkek olmak üzere toplam 391 öğrenci gönüllülük esasıyla katılmıştır. 

Çalışma öncesinde çalışmaya katılan bireylere çalışmanın amaç ve prosedürleri açıklanmış ve 

onamları alınmıştır. Fizyoterapi ve Rehabiltasyon Bölümü öğrencisi olmak ve çalışmaya 
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katılmaya gönüllü olmak dâhil edilme kriterini oluştururken; çalışmaya katılmayı istemeyen 

öğrenciler çalışma dışında tutulmuştur. 

2.1.Veri Toplama Araçları: Araştırmanın verileri, literatür taraması yapılarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” 

kullanılarak toplanmıştır.  

2.2.Kişisel Bilgi Formu: Bu bölümde öğrencilerin yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi 

sosyodemografik özellikleri ve ‘’amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenme durumu, 

ailede amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen bireylerin varlığı, düzenli olarak 

egzersiz- spor yapma durumu ve ilgi duyulan spor dalları’’ gibi spora yönelik tutumunu 

etkileyebilecek değişkenler sorgulanmıştır. 

2.3. Spora Yönelik Tutum Ölçeği (SYTÖ): Bireylerin spora yönelik tutumlarını 

saptayabilmek amacıyla Şentürk tarafından geliştirilmiştir. Spora ilgi duyma, Sporla yaşama 

ve Aktif spor yapma alt ölçeklerinden oluşan ankette toplam 25 madde bulunmaktadır (6). 5’li 

likert tip bir ölçek olan SYTÖ   “Tamamen Katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), 

Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1)” şeklinde derecelendirilmektedir. Ölçekten 

alınabilecek puan 25 ile 125 puan arasında olup, puanların yüksekliği spora yönelik tutumun 

olumlu olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı 0,907 olarak 

hesaplandığından verilerin güvenirliği oldukça yüksektir (7). 

2.4.İstatistiksel Analiz: Katılımcılardan elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizleri 

IBM SPSS Statistics versiyon 20.0 programı ile yapılmıştır. Grupların karşılaştırılması için 

bağımsız gruplarda t testi, diğer değişkenler için ortalama ve yüzdelik değerler kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR:  

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,1± 1,7 yıl’dır. Öğrencilerin %73,7’si 

kadın, %26,3’ü erkek olup, 95’inin (%24,3) 1. Sınıfta, 93’ünün (%23,8) 2. Sınıfta, 73’ünün 

(%18,7) 3. Sınıfta, 130’unun (%33,2) 4. Sınıfta öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. 131 

(%33,5) öğrencinin amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenmekte olduğu, 114’ünün 

(%29,2) ailesinde amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen birey olduğu, 97’sinin 

(%24,8) düzenli egzersiz yaptığı tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin spora yönelik tutum ölçeğinden almış oldukları puan ortalamalarının 

82,8± 18 puan olduğu belirlenmiştir. Sporla yaşama, aktif spor yapma alt ölçeklerinde ve 

toplam puanda erkeklerin puan ortalamasının kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

tespit edilmiştir (p˂0,05). (Tablo. 1) 
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  Tablo 1. SYTÖ toplam ve alt ölçek puanlarının cinsiyete göre değişimi 

SYTÖ 

Kadın (n=286) 

Ort. ± Ss 

Erkek (n=103) 

Ort. ± Ss 
p* 

Spora İlgi Duyma 
40,6±9,3 42,6±10,6 0,069 

Sporla Yaşama 
22,8±4,8 24,2±5,9 0,018 

Aktif Spor Yapma 
17,7±4,6 20,2±5,3 0,000 

Toplam Puan 
81,3±16,8 87,1±20,6 0,005 

   p*: bağımsız gruplarda t testi, Ss: standart sapma  

 Aktif spor yapan ve düzenli olarak egzersiz yapan öğrencilerin aktif spor yapma alt 

ölçeği puanı, ailesinde amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen birey bulunanların 

bütün alt ölçek puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p˂0,05) ( Tablo 2). 

Tablo.2: SYTÖ toplam ve alt ölçek puanlarının spora yönelik tutumunu etkileyebilecek 

değişkenlere göre değişimi  

 

 

Spora İlgi 

Duyma 

Ort. ± Ss 

Sporla 

Yaşama 

Ort. ± Ss 

Aktif Spor 

Yapma 

Ort. ± Ss 

Toplam 

Puan 

Ort. ± Ss 

Amatör veya 

profesyonel olarak 

sporla ilgilenme 

Evet 41,9±10,1 23,5±6,3 19,2±5,7 85,06±19,5 

Hayır 40,8±10,3 23±7,2 17,9±3,6 81,8±18,2 

p* 0,22 0,34 0,011 0,98 

Ailede sporla ilgilenen 

birey varlığı 

Evet 43,6±10,5 24,3±5,8 19,2±4,1 87,5±15,2 

Hayır 40,2±11,2 22,6±4,2 18,0±5,2 80,9±1,83 

p* 0,02 0,03 0,035 0,01 

Düzenli olarak spor- 

egzersiz yapma 

Evet 41,6±10,1 23,9±5,2 19,4±4,2 85,0±17,3 

Hayır 41,0±9,6 22,9±4,9 18,07±3,8 82,1±14,2 

p* 0,57 0,12 0,023 0,18 

p*: bağımsız gruplarda t testi, Ss: standart sapma 
 

4. TARTIŞMA  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının 

belirlenmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmamızda; Fizyoterapi öğrencilerinin spora 

yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu,  erkeklerin spora yönelik tutum puanları kadınlara 

göre yüksek olduğu; aktif spor yapan ve düzenli olarak egzersiz yapan öğrencilerin aktif spor 
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yapma alt ölçeği puanlarının, ailesinde amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen birey 

bulunanların bütün alt ölçek puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Salehnia ve ark. aktif ve inaktif üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumunu 

karşılaştırdığı çalışmalarında; spora yönelik tutumun medeni durum, spor deneyimi, aylık 

gelir düzeyi ve aile büyüklüğüne göre değişmediğini tespit etmiştir (8). Hindistan’da yapılan 

bir çalışmada ise öğrencilerin spor ve oyuna karşı olumlu tutum sergiledikleri saptanmıştır 

(9). Yalçınkaya ve ark. üniversite öğrencileriyle yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin 

sporla ilgili bilinç düzeyinin yüksek olduğunu fakat çeşitli fiziksel sebeplerden ötürü spor 

yapamadıklarını bildirmiştir (10). Bizim çalışmamızda da literatürle benzer bir şekilde 

öğrencilerin spora yönelik olumlu tavır sergiledikleri belirlenmiştir. Fakat spora yönelik 

toplam puan ortalamaları diğer çalışmalarla kıyaslandığında daha düşük bulunmuştur. Bunun 

sebebinin çalışmamızda kadın öğrencilerin yüksek oranda (%73,7) bulunmasından 

kaynaklandığını düşünmekteyiz. Nitekim çalışmamızda kadın öğrencilerin puan ortalamaları 

erkeklere göre düşük bulunmuştur.     

Literatür incelendiğinde cinsiyete göre spora yönelik tutumla ilgili çalışmalar farklılık 

göstermektedir. Farklı yaş gruplarında yapılan bazı çalışmalarda cinsiyet değişkenine göre 

spora yönelik tutum açısından kadın ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak farklılık 

görülmezken (11,12), bazı çalışmalarda cinsiyete göre puanların farklı olabileceği 

gösterilmiştir (13,14). Bu farklılığın genellikle erkek öğrenciler lehinde olduğu tespit 

edilmiştir. Bizim çalışmamızda da erkeklerin spora yönelik tutumlarının kadınlara göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Göksel ve ark. ailesinde amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen bireyler olan 

öğrencilerin, spora ilgi duyma ile aktif spor yapma alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğunu 

tespit etmiştir (15). Ailede kişiyi spora yöneltmede rol model olacak birilerinin bulunması ve 

ailesinde amatör veya profesyonel olarak spor ile ilgilenen bireyler olması nedeniyle spora 

yönelik tutumun olumlu anlamda değişeceği belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda da benzer bir 

şekilde ailesinde amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen birey bulunanların bütün alt 

ölçek puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.  

Sonuç olarak; Fizyoterapi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının orta düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Erkeklerin spora yönelik tutum puanları kadınlara göre yüksek 

bulunmuştur. Öğrencilerin aktif spor yapması, düzenli olarak egzersiz yapması ve ailesinde 

amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen birey bulunması spora yönelik tutumlarını 

pozitif yönde etkilemektedir. 
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HAYVANLARDA SEPSİS VE SEPTİK ŞOK 

 

Yasemin Beydilli ve H. İbrahim Gökce 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

ÖZET 

Buzağılarda noenatal dönem doğumdan sonraki ilk bir aylık süreyi kapsamakta olup bu 

dönemde buzağılar enfeksiyonlara karşı son derece korumasız durumdadırlar. Sepsis canlının 

hayatını tehdit eden ve organizmanın enfeksiyona vermiş olduğu sistemik yangısal yanıt olup 

hücresel defektlerle karakterizedir. Sepsiste canlı, enfeksiyona vermiş olduğu sistemik 

yangısal cevap sonucu kendi doku ve organlarına zarar verir. Sepsis sonucu dolaşım, hücresel 

ve metabolik bozukluklarla karakterize septik şok gelişir. Septik şokun şiddetli ve yeterince 

uzun sürmesi durumunda çoklu organ yetmezliği gelişir ve bu ölüm oranını arttırır.  Sepsis ve 

diğer yangısal olgularda belirgin olan ve klinik olarak ön plana çıkan organ veya sistem 

yetmezlikleri arasında karaciğer, solunum, gastroentestinal, kardiovaskuler, üriner (böbrek), 

merkezi sinir sistemi ve endokrin sistem yer almaktadır. Özellikle sepsise bağlı olarak 

kardiyovasküler sistemde ciddi ve tedavisi güç komplikasyonlar oluşmaktadır. Yapılan 

çalışmalar neonatal dönemde ve sonrasında gelişen sepsis ve çoklu organ yetmezliğinin çok 

komplike bir olgu olduğunu sadece bir sistem veya organ değil zincirleme reaksiyon şeklinde 

tüm vücudu etkilediğini göstermektedir. Bu sebepten özellikle gecikmiş dönemde yapılan 

tedaviler başarısız olmaktadır. Neonatal dönemde buzağılarda sepsis çok sık gelişmekte ve 

buna bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu ölüm oranları yüksek olmaktadır. İnsan 

hekimliğinde daha iyi düzeyde araştırılmış olan sepsis ve çoklu organ yetmezliği olgularının 

ne yazık ki veteriner hekimlikte yeterli düzeyde araştırılmamıştır. Bu derleme ile, özellikle 

neonatal buzağılarda sepsis ve septik şok ile ilgili yapılan araştırmalar ışığında güncel bilgiler 

sunmayı amaçladık.  

Anahtar kelimeler: Buzağı, neonatal dönem, sepsis, septik şok 
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GİRİŞ 

Neonatal dönem; doğumdan sonraki ilk bir aylık süreyi kapsamakta olup bu dönem 

yeni doğanlar için fizyolojik fonksiyonların gelişmesi ve uterus dışındaki hayata adaptasyon 

için son derece kritik bir dönemdir. Buzağılar anneden plesenta yolu ile immunoglobulin 

alamazlar ve doğduktan sonraki dönemde koruyucu düzeyde antikor üretilebilmeleri için 1 ay, 

maksimum düzeyde antikor üretilebilmesi için ise 3-4 ay gibi bir sürenin geçmesi gerekir 

(15). Bu nedenle neonatal dönemde yeni doğanlar savunma sistemleri yeterince gelişmediği 

için enfeksiyonlara karşı son derece korumasızdır. Ayrıca buzağılar doğduğunda bağırsak 

florası henüz oluşmamış olup patojen mikroorganizmaların yoğun olduğu ortamda doğmaları 

durumunda normal flora oluşmadan patojen mikroorganizmalar bağırsakları işgal ederek 

enfeksiyonu başlatabilirler (12). Bununla birlikte, kolostrum immunoglobulinler (yoğun 

olarak IgG), diğer proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengindir. 

Kolostrum ile alınan immunoglobulinler yeni doğan hayvanlarda immun sistemleri 

güçleninceye kadar korumayı geçici olarak sağlamaktadır. Eğer buzağılar yeterince ve 

zamanında kolostrum alamamış ve pasif immun transfer yetmezliği gelişmiş ise bu hayvanlar 

kolayca enfekte olmakta ve bu durumda septisemi ve sepsis gelişmektedir (4,5,9,12,15,28,31).  

SEPTİSEMİ ve SEPSİS  

Sepsis; canlının hayatını tehdit eden ve organizmanın enfeksiyona vermiş olduğu 

sistemik yangısal yanıttır. Fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklerin neden olduğu hücresel 

defektlerle karakterizedir (1,18). Sepsis yeterince şiddetli ve uzun süre devam ederse bunu 

septik şok izler. Septik şok sepsis sonucu gelişen dolaşım, hücresel ve metabolik 

anormalliklerin olduğu ve sepsise göre ölüm riskinin daha yüksek olduğu bir olgudur. Sepsise 

ve septik şoka bağlı olarak organizmada birçok metabolik değişiklik, organ veya sistemlerde 

fonksiyon bozuklukları gelişir.  Özellikle böbrekler, karaciğer, akciğerler, beyin, kalp, kemik, 

eklem, üriner sistem ve pankreas gibi çok sayıda organ da bundan etkilenir (1,5,7,8,11,13,27). 

ETİYOLOJİ 

Septisemi ve sepsisin etiyolojisinin çoğunluğunu bakteriler oluşturmak üzere bunların 

yanında virus, mantar ve parazitler yer alır. Yeni doğan buzağılarda bağırsakların emilim 

kapasitesi ve geçirgenliği yüksek olduğundan mikroorganizmaların girişi de oldukça kolaydır. 

Bu sebeple mikroorganizmalar genellikle sindirim sisteminden alınırken bunun yanında 

göbek kordonu, plesenta, doğum sırasında doğum kanalı, oral ve nazal mukoza ve hatta 

kontamine kolostrumdan da alınabilir. Bunun yanında damar ve üriner sistem kateter 
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uygulamaları, travma, yara, yanık ve cerrahi operasyonlardan sonra da mikroorganizmalar 

kolayca canlı vücuduna giriş yapabilir. Birkaç haftalık buzağılarda ise septisemi kaynağı 

olarak septik eklemler, pneumoni ve meningitisler sayılabilir (5,7,9,12,15,28,31).  

Buzağılarda neonatal dönemde sepsise neden olan birçok patojen mevcut olup bunlar 

arasında bakteriler (E. coli, Salmonella spp., sterptoccocus spp, Stphylococcus spp 

Clostridium perfringens, Campylobacter spp., Klepsiella pneumonia), viruslar (Rota virus, 

Corona virus, BVDV, Caliciviruslar (Torovirus, Nebovirus) ve parazitler (cryptosporodium 

spp, coccidisosis spp, Giardia spp) yer almaktadır (5,7,9,12,15,31,33). Buzağılarda septisemi 

ve sepsis nedeni olarak en fazla gastroentestinal sistem ve solunum sistem kaynaklı 

enfeksiyonlar yer almakta olup bunların içinde neonatal ishaller önemli bir yer tutar 

(5,8,9,31). İshalli buzağılarda gram (-) bakteriler izole edilen patojenler arasında yaklaşık 

%80’lik bir yer tutmakta olup özellikle bu olguların %50-60’ında E. coli izole edilmektedir. 

Son yıllarda buzağı ishallerinden Caliciviruslardan Torovirüs (%7,5-49,6) ve Nebovirus (%7-

28) izole edilmiş ve buzağı ishallerine önemli rol oynadığı belirlenmiştir 

(5,7,8,9,15,16,26,31).   

PATOGENEZ 

Sepsis bahsedildiği gibi sistemik yangısal cevap sendromu (SIRS) olup, sepsis veya 

septik şokun ilerlemesi sonucu çoklu organ yetmezliği gelişmektedir. Çoklu organ yetmezliği 

sekonder olarak travma, neoplazi ve diğer SIRS’e neden olan etkenlere bağlı olarak da 

gelişebilir. Çoklu organ yetmezliğinde hücre ve doku hipoksisi, hücresel apoptosisin 

uyarılması, enfeksiyon odağından mikroorganizmaların tüm vücuda dağılımı, immun sistem 

yetmezliği ve mitokondrial yetmezlik gelişir (1,2,6,9,15,18,27,33). 

Başlangıçta oluşan enfeksiyon giriş bölgesinde lokal yangısal yanıt oluşturur.  Ancak 

hastanın immun sistemi zayıf veya enfeksiyon çok şiddetli ise enfeksiyon etkenleri veya yangı 

doğurucu ürünler (endotoksin) tüm vücuda yayılarak sistemik yangısal immun yanıtın 

oluşmasına neden olur.  Bu durum enfeksiyonun kendisinden daha çok tehlikelidir. Gelişen 

sistemik yangısal immun yanıt tüm vücudu etkileyerek organ veya dokulara zarar verir ve kan 

akışını bozar. Kan akışının azalması kan basıncını düşürür (hipotansiyon) ve dokuların 

oksijensiz kalmasına (hipoksi-anoksi) neden olur.  Gelişen hipoperfüzyon ve hipoksiye bağlı 

olarak da doku veya organ fonksiyonları bozulur ve aynı zamanda dokularda ölümler (işemik 

nekroz) ortaya çıkmaya başlar.  Şiddetli sepsis geliştiğinde beyin, kalp, böbrek ve karaciğer 
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gibi birçok hayati organlara kan akışı zayıflar ve bu organların fonksiyonlarının da 

bozulmasına neden olur (1,18,27).  

Sepsis Sırasında Oluşan Metabolik Yanıtlar ve Çoklu Organ Yetmezliğinin Gelişimi 

İmmun sistem dengesi yangı doğurucu ile yangı engelleyici sistemler arasındaki 

dengeye bağlı olup doğal ve sonradan kazanılmış immun sistemin aktivasyonu ile oluşur. 

Eğer yangı engelleyici sistem başarısız olursa canlı enfeksiyon ve yıkımlanmalara daha fazla 

duyarlı hale gelir ve sonrasında doku yıkımlanmasını başlar (1,18,20,27). Hücrelerde O2 alımı 

ve ATP üretiminin bozulmasına bağlı hücresel hipoksi sonucu mitokondrial yetmezlik 

meydana gelir. Çoklu organ yetmezliği sırasında doku seviyesinde hücrelerde O2 dağılımı ve 

kullanımı bozulduğundan hücrelerde hipoksi ve enerji yetmezliği gelişir. Sonuçta hücrelerde 

ölümler oluşur (1,6,22,27). Sepsis sırasında canlının glikoz ihtiyacı artar ve bunu karşılamak 

için glikoz üretimi %150 ile %200 oranında arttırılır ve bu üretimin büyük bölümü 

karaciğerden karşılanır(10,24). Bu dönemde glikoz üretimi yetersiz kaldığı için kanda 

hipoglisemi gelişir (3,6,10,24).  Sepsisli hastalarda yağ esas enerji kaynağı olarak kullanılır ve 

hızlandırılmış lipoliz oluşur. Karaciğerdeki lipoliz hızı ile periferik dokulardaki kullanım 

oranı arasındaki dengeye bağlı olarak plazma trigliserit seviyeleri düşük, normal veya yüksek 

olabilir. Sepsisin başlangıcında dolaşımdaki keton konsantrasyonları düşük iken daha 

sonraları bunun düzeyi yükselir. Bu fark septik hastalarda görülen nispeten yüksek insülin 

düzeyleri ile ilişkilendirilmiştir(24). Sepsiste erken metabolik yanıt olarak demir ayrılır ve 

dolaşımdan karaciğere çinko geçişi olur. Bunun sebebi bu minerallerin dolaşımda düşük 

seviyede bulunuyor olmasıdır. Karaciğerin artmış seruloplazmin sentezinin bir sonucu olarak 

plazma bakır seviyeleri yükselir (24). Sepsis ve diğer yangısal olgularda belirgin olan ve 

klinik olarak ön plana çıkan organ yetmezlikleri arasında karaciğer, solunum, gastroentestinal, 

kardiovaskuler, üriner (böbrek), merkezi sinir sistemi ve endokrin sistem yer almaktadır 

(1,18,22,27). Hayvanlarda akut respiratorik distres sendrom (ARDS) iki şekilde gelişir. Ya 

direkt olarak bakteriler, aspirasyon pneumonisi, akciğer kontüzyonu gibi nedenlerle akciğer 

hastalanır yada indirekt olarak sepsis, pankreatitis, travma, yanık, kan nakli gibi sebeplerden 

dolayı akciğer dokusu etkilenir.  Akciğer damarlarında endotel yıkımlanması sonucu kapillar 

kan akışı bozulur ve mikrovasküler permeabilite artışına bağlı olarak interstisyel ve alveolar 

ödem gelişir. Karaciğer retikuloendotelial savunma sisteminin ilk adımı olup bakteri ve 

bakteri ürünlerini yok eder.  Karaciğer yetmezliğinde ise bu ürünler daha kolay genel 

dolaşıma geçer. (1,2,10,18,27). Koagulasyon fiziksel bir süreç olup, yangı bölgesinde 

enfeksiyonun yayılmasını önlemek, kanamayı durdurmak ve yara iyileşmesini uyarmaktan 
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ibarettir.  Yangı sonucu daha şiddetli koagulasyon bozukluğu formu olan dissemine 

intravasküler koagulopati (DIC) gelişir.  Sepsise bağlı olarak trombin zamanında (TT) veya 

aktive tromboplastin zamanında (aPTT) uzama ve trombositopeni yaygın olarak görülür. DIC 

gelişmesi ve koagulasyon faktörlerinin aşırı kullanılması sonucu mikrovasküler trombosis 

veya hemoraji gelişir (1,27,32).  Koagulasyon bozukluğu köpeklerde sepsis ve trauma 

olgularında negatif prognostik indikatör olarak kabul edilmekte olup sepsisli köpeklerin 

%60,5’inde belirlenmiştir (1,18,27).  Bunlara ek olarak ishalli neonatal buzağılarda PT, aPTT 

ve TT değerlerinde uzama ile birlikte kompanze tip DIC geliştiği rapor edilmiştir (14). İnsan 

ve hayvanlarda sepsis ve çoklu organ yetmezliklerine bağlı anoreksi, ishal, bağırsaklarda 

hipomotilite, hemorajik ishal, bağırsaklarda permeabilite bozukluğu ile yoğun bakteriyel 

üreme belirlenmiştir. Sepsis sırasında üretilen yangı ürünleri, endotoksin, proteazlar ve nitrik 

oksid gibi maddeler bağırsak bariyerinde geçirgenliği bozar ve genel dolaşıma geçen bu 

ürünler sepsisin daha da şiddetlenmesine katkıda bulunurlar.(1,27). Akut renal yetmezlik 

oldukça farklı nedenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte sepsiste gelişen sistemik hipovolemi, 

hipotansiyon, direkt renal vasokonstruksiyon, sitokinlerin salınması ve nötrofillerin 

endotoksin ve diğer peptidlerce aktive edilmesi sonucu geliştiği belirtilmektedir (27,1). 

Yapılan çalışmalarda sepsisli vakaların %22’sinde akut tubuler nekrosiz geliştiği 

belirlenmiştir (27). Sepsiste merkezi sinir sisteminde ensefalopati ve periferal neuropati 

gelişmektedir (1,27). Yangı mediatörleri (IL-1β, TNF-α) afferent vagal siniri uyararak beyin 

endothelial hücrelerini aktive eder ve bu kan beyin bariyerinin bozulmasına neden olur.  (27). 

Sepsis gibi akut yangısal olgularda hypotalamus, hipofiz ve adrenal bez uyarımları yangı 

doğurucu sitokinler nedeniyle bozulur. Aynı zamanda dokuların kortikosteroid direnci artar ve 

kortikosteroidlerin reseptörlere bağlanması bozulur (27). Akut pankreatitisde gelişen organ 

yetmezliği dolaşımda yüksek düzeyde TNF, IL-6 bulunması, makrofajların ve komplement 

sistemin aktive olması ile ilişkilidir.  Akut pankreatitiste en önemli organ yetmezliği solunum 

sistemi yetmezliği olup bunu dolaşım ve böbrek yetmezliği izler (13,27,30). 

-Kardiovaskuler sistem yetmezliği 

Sepsis veya septik şokta biventriküler dilatasyon gelişmekte olup, hem sistolik hem de 

diyastolik kan pompalama gücünde azalma, hipotansiyon (sıvı tedavisine rağmen düzelmez), 

sıvı tedavisine ve ketoşalaminlere cevapta azalma belirlenmiştir. (1,17,19,20,22,34).  Sepsis 

sonucu gelişen septik şokta oluşan kardiovasküler bozukluklar 2 aşamada oluşmaktadır.  

Birinci aşama erken hiperdinamik faz (warm şok) olup bu faz cardiak outputta artış ve 

sistemik vasküler dirençte düşüş ve deride sıcaklık artışı ile karakterizedir.  Ancak oluşan 
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damar permeabilitesindeki artış ve sistemik vasodilatasyon nedeniyle kalbin hızlı çalışmasına 

rağmen hipovolemi kompanze edilemez. Bu durum değişik organ ve dokularda oksijen 

kullanımı ve oksijen ihtiyacının karşılanması arasındaki dengenin bozulmasına neden olur. 

İkinci geç dönem olan hipodinamik fazda (Cold şok) ise sistemik vasküler direnç artmış, 

cardiak output azalmış, preload kalıcı olarak düşmüş, hipotansiyon, zayıf periferal perfüzyon, 

deride soğuma ve organ yetmezliği gelişmiş olup bu genellikle ölüm ile sonlanır.  Erken 

hiperdinamik fazda sıvı tedavisi etkili olurken geç hipodinamik fazda sıvı tedavisine rağmen 

hipotansiyon düzeltilemez (1,17,21,22).  Sepsis ve septik şokta dolaşımdaki yangı 

mediatörlerinin etkisi ile mikrovasküler sirkülasyon bozulur ve endotelial permeabilite artışı 

nedeniyle proteinden zengin yaygın doku ödemleri oluşur. Bozulan mikrosirkülasyon ve 

mitokondrial baskılanma sonucu doku veya organlara normal kan akışı aksar ve yeterince 

oksijen alınamaz.  Bu durumda bölgesel hipoperfüzyon, hipoksi ve doku veya organ 

yıkımlanmaları gelişir (1,21,22). Yapılan çalışmalarda sepsiste myokardiumda depresyona 

neden olan çok sayıda faktör belirlenmiştir. Bunlar arasında makrofajlarca ve kalp 

myositlerince de salgılanan sitokinler (TNFα, IL-1β, IL-6), prostanoidler (thromboxane, 

prostacyclin), endothelin-I, adesyon molekülleri ve complement anaphlatoxin (C5a) yer 

almaktadır (22).  Ayrıca kalpte gelişen yapısal bozukluklar, otonom sinir sistemi stimulasyon 

bozukluğu, intracellüler Ca+2 transport bozukluğu, mitokondrial fonksiyon bozukluğu, 

oksidatif radikaller (NO, reaktif oksijen radikalleri) ve kardiomyosit apoptosisi gelişmekte 

olup bunlar myokardial kontraksiyon gücünü düşürmektedir (1,17,20,21,22,34).   

 

BUZAĞILARDA SEPTİSEMİ VE SEPSİS BULGULARI 

Gelişen klinik bulgular enfeksiyonun yerleştiği organ veya sistemlere göre değişkenlik 

gösterebilir. Enfeksiyonlar tek başına olabileceği gibi birçok organ veya sistemde bu tabloya 

katılmış olabilir.  Örneğin neonatal ishallerde aynı zamanda pneumoni, meningitis, arthritisde 

görülebilir (5,8,11).  Genel olarak sepsisli buzağılarda durgunluk, halsizlik, iştahsızlık, yerde 

yatma, depresyon, emme refleksinde azalma veya tamamen kaybolması, rektal derecede 

anormallikler (normal, hypertermi veya hypotermi), mukoz membranlarda hiperemiden koyu 

kırmızıya kadar değişen renk ve peteşiyel kanamalar ve mukozal damarlarda (scleral) 

genişleme ve belirginleşme görülebilir.  Ayrıca kalp frekansında anormallikler (taşikardi veya 

bradiakardi), solunum sayısında artış, nabzın zayıf veya alınamaması gibi semptomlar gelişir. 

İshal olmadıkça dehidrasyon genellikle görülmez. (5,7,9,11,15,31).  Kalp kontraksiyon gücü 

ve kan pompalama volümü düştüğü için buzağılarda hipotansiyon, hipovolemi, deri ve 
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ektremitelerde soğuma, idrar miktarında azalma gibi diğer semptomlarda gelişir.  Sepsisin 

şiddetlenmesi ile birlikte karaciğer ve böbrek fonksiyonları da bozulur. Bazı buzağılarda 

respiratorik distres sendromu ve pneumoni şekillenir ve bu dolaşım yetmezliğine bağlı 

hipoperfüzyon sonucu oluşan hipoksiyi daha da şiddetlendirir.  Gelişen hipoksi sonucu 

dokularda daha fazla laktik asit üretilir ve karaciğer fonksiyonları da baskılanmış olduğundan 

laktik asit yeterince elimine edilemez. Ayrıca buna ek olarak bağırsaklarda üretilen D-laktik 

asit ve bunun emilimi sonucu laktik asidosis (metabolik asidosis) gelişir ve bu ölümün 

gelişmesinde dehidrasyondan daha fazla rol oynar. (5,7,15,25,31). 

Septisemi ve sepsis olgularında leukositosis veya leukopeni, nötrofili veya nötropeni 

(band nötrofil sayısı>%2), fibrinojen düzeyinde artış, trombositopeni, koagulasyon profilinde 

anormallikler (APTT, PT uzama, DIC), hiperglisemi veya hipoglisemi, pruvat, laktat, 

globülin, düzeyinde artış, metabolik asidosis (D-laktik asidosis), kan total lipid, total protein, 

albümin, IgG, pH, HCO3, pO2 ve O2 SAT düzeylerinde düşüşler belirlenmiştir.  Sepsisli 

buzağılarda kan karaciğer enzimlerinde (ALT, AST, GGT, ALP), total bilirubin, BUN, 

creatinin, akut faz proteinlerinde ve Cu düzeylerinde artışlar saptanmıştır. Deneysel olarak 

endotoksemi oluşturulan buzağılarda kalp enzimlerinde artışlarda da saptanmıştır. Ayrıca bu 

hayvanlarda demir ve çinko, Ca, Mg, fosfat ve K düzeylerinde düşüşlerde belirlenmiştir 

(2,4,5,7,8,9,11,23,26,28,29,31,32). 

Sepsis olgularında tedavide amaç;  

Enfeksiyonu kontrol altına almak, yangıyı baskılamak ve hayvana destekleyici 

uygulamalarda bulunmaktır. Bu amaçla mümkünse bakteriogram ve antibiogram sonuçlarına 

göre antibiyotik seçimi yapılmalıdır ve bunda seçim Gram (-) ve Gram (+) bakterileri içine 

alacak şekilde olmasına dikkat edilmeli, hızlı etkiyi sağlamak içinde mümkünse İV 

uygulamalar tercih edilmelidir.  

SONUÇ 

 Yapılan çalışmalar neonatal dönemde ve sonrasında gelişen sepsis ve çoklu organ 

yetmezliğinin çok komplike bir olgu olduğunu sadece bir sistem veya organ değil zincirleme 

reaksiyon şeklinde tüm vücudu etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle de özellikle gecikmiş 

dönemde yapılan tedaviler başarısız olmaktadır. Neonatal dönemde buzağılarda sepsis çok sık 

gelişmekte ve buna bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu ölüm oranları yüksek olmaktadır. Bu 

nedenle insan hekimliğinde daha iyi düzeyde araştırılmış olan sepsis ve çoklu organ 

yetmezliği olgularının yetersiz olan veteriner hekimlikte de daha yoğun olarak araştırılması ve 
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neonatal buzağılarda ölüm oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Bu seminerle güncel 

olarak yapılan çalışmaları ve eksiklikleri ortaya koymaya çalışarak ilgili kişilerin dikkatini 

çekmeyi amaçladık.  Hayvanlarda da ve özellikle ölüm oranı yüksek olan neonatal dönem ile 

ilgili sepsis, septik şok ve çoklu organ yetmezliği ile ilgili daha ayrıntılı araştırmaların 

yapılması önerilmektedir. 
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İMPLANT YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İMPLANT BAŞARISINA ETKİLERİ 

 

The Effects of Implant Surface Properties on Implant Success 
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ÖZET 

Dental implantın başarısı, yüzeyin kimyasal, fiziksel, mekanik ve topografik özelliklerine 

bağlıdır. İmplantın canlı kemikle yapısal ve fonksiyonel birleşimi, implantın yüzey 

özelliklerinden büyük ölçüde etkilenir. Yüzey topografyasının osseointegrasyon üzerindeki 

etkisi, implant yerleşiminden, restorasyon aşamasına kadar geçen iyileşme sürecinin 

kısalmasına neden olmuştur. Kemiğin iyileşme fizyolojisinin daha iyi aydınlatılmasından 

dolayı araştırmacılar, doğal kemik özelliklerini taklit eden implant yüzeyleri geliştirmeye 

başlamışlardır. Bu derleme, topografyayı faydalı bir şekilde değiştiren yüzey 

modifikasyonlarına kapsamlı bir bakış sunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimler: İmplant; osseointegrasyon; sağkalım 

 

ABSTRACT 

The success of the dental implant depends on the chemical, physical, mechanical and 

topographic properties of the surface. The structural and functional combination of the 

implant with living bone is greatly influenced by the surface properties of the implant. The 

effect of surface topography on osseointegration caused shortening of the healing process 

from the implant placement to the restoration phase. Because of the better clarification of 

bone healing physiology, researchers have begun to develop implant surfaces that mimic 

natural bone properties. This review provides a comprehensive overview of surface 

modifications that have been usefully changing the topography. 

 

Key Words: Implant; osseointegration; survival 
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GİRİŞ 

Dental implantların osseointegrasyonu, implant yüzeyi ve yeni oluşan kemik arasındaki 

yapısal ve fonksiyonel bağlantı olarak tanımlanmış aynı zamanda implant başarısını 

belirlemede objektif bir kriter olarak gösterilmiştir.1 İmplantın kemikle olan bu yapısal ve 

fonksiyonel birleşimi, implantın yüzey özelliklerinden büyük oranda etkilenmektedir. Dental 

implantların başarısı, yüzeyinin kimyasal, fiziksel, mekanik ve topografik özelliklerine 

bağlıdır. Bu farklı özellikler implant yüzeyine bitişik hücrelerin aktivitesini belirlemektedir. 

İmplant yüzey topografisinin osteoblast farklılaşmasını ve çoğalmasını etkilediği, ayrıca 

kemik matriks oluşum genlerinin salımından sorumlu transkripsiyon faktörlerini arttırdığı 

gösterilmiştir.2 İmplantların yüzey modifikasyonunun esas amacı daha iyi bir 

osseointegrasyon sağlamak olsa da, kısalmış bir iyileşme süreci hem klinisyen hem de hasta 

tarafından arzulanmaktadır.3  

Yüzey Topografisi 

Dental implant topografisi implant yüzeyinin makroskopik, mikroskobik ve nanometrik 

özelliklerini içerir. 4 Osseointegrasyon kalitesi, sağ kalım oranı ve fonksiyon kalitesini 

attırmak için kimyasal özelliklerdeki değişimlerden çok implant yüzeylerindeki topografik 

değişikliklere odaklanılmıştır. İmplant/doku aralığındaki mekanik stabiliteyi etkileyen önemli 

değişikliklerden biri kemik dokusu ve implant materyali arasındaki mekanik kilitlenmeyi 

arttıran yüzey düzensizliklerinin yaratılmasıdır. Ayrıca kemik dokusu ve implant yüzeyi 

arasında daha iyi mekanik stabilite sağlamak için pürüzlendirme de, kan pıhtısını tamamen 

koruyan ve kemik iyileşme sürecini uyaran bir düzenlemedir. Kontrollü yüzey pürüzlendirme, 

titanyum implantların osseointegrasyonunu arttırmada önemli bir rol oynamaktadır.5 Farklı 

yüzey özelliklerinin boyutuna bağlı olarak, implant yüzey pürüzlülüğü makro, mikro ve nano 

pürüzlülük olarak sınıflandırılır.  

Makro pürüzlülük, milimetreden mikrona değişen orandadır. Uygun bir makro pürüzlük, 

pürüzlü yüzey düzensizliklerinin ve kemiğin mekanik olarak kilitlenmesini sağlayarak 

başlangıç implant stabilitesini ve uzun süreli fiksasyonu arttırır.  

Mikro pürüzlülük, 1-10 mikron arasında değişmektedir. Mikron seviyesinde optimal yüzey 

topografisi, kemiğin implant aralığına daha iyi büyümesi ve kilitlenmesini sağlamaktadır.  

Nano pürüzlülük teknolojisinde, implant yüzeyinde 1-100 nm boyutunda materyaller 

kullanılır. Bu mikroskobik porözlüğün, protein emilimini ve osteoblast adezyonunu 

tetikleyerek osseointegrasyonu arttırdığı düşünülmektedir.6 Daha pürüzlü bir yüzey 
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topografisi yüzey enerjisini arttırır ve böylece yüzeyin kan ile ıslanabilirliği ve hücrelerin 

yüzeye adezyonu da artar. Nanotopografi yara iyileşmesini hızlandırarak hücre 

farklılaşmasını, migrasyon ve proliferasyon sürecini  arttırır. 7   

İmplant Yüzey Modifikasyonları ve Yüzey Hazırlama Yöntemleri 

Asitlenmiş Yüzeyler 

Nitrik asit (HNO3), hidroklorik asit (HCL) ve sülfürik asit (H2SO4) titanyum implantlarda 

pürüzlülük sağlamak amacıyla en çok kullanılan solüsyonlardır. Yüzeye asit uygulanması, 

titanyum implantların oksit tabakasını kaldırır, homojen düzensizlikler oluşturur, yüzey 

alanını ve biyoadezyonu arttırır. Osteoblastik tutunma kolaylaşır ve implant yüzeyine 

migrasyonu artar. Asitle pürüzlendirilmiş titanyum yüzeylerde hızlı osseointegrasyon ve uzun 

dönemli implant başarısı rapor edilmiştir. 8 

Dual-etched (Osseotite implant) Yüzeyler  

Dual acid-etching, titanyum implantların birkaç defa, 100 derecenin üzerinde ısıtılmış HCL ve 

H2SO4 konsantrasyonuna daldırılması ile yüzey pürüzlülüğü elde edilen bir tekniktir. Bu 

teknik osteokondüktif süreci arttırarak direkt kemik oluşumu sağlar. Oluşan spesifik 

topografinin, osteojenik hücrelerin adezyonunu tetiklemek için implantların fibrin iskelete 

bağlanmasını sağlayarak kemik apozisyonunu arttırabileceği öne sürülmüştür. 9 Menini ve 

ark. 10, Osseotite implant yüzeylerinin uzun dönemde daha az kemik rezorpsiyonunu 

indüklediğini bildirmişlerdir. Farklı implant yüzeylerinin osseointegrasyon sırasında implant 

stabilitesine etkilerini değerlendiren bir çalışmada, 3 ay sonunda implant stabilite katsayısı ve 

yerleştirme torku değerleri Osseotite implantlar için anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur.11 

Sandblasted, Large grit ve Acid-etched İmplant Yüzeyleri (SLA) 

SLA yüzeyin makropürüzlülüğü, 250-500 µm boyutunda iri kum tanelerinin implant üzerine 

püskürtülmesi ile oluşturulur. Mikrotopografik yüzey yapısı ise yüksek ısıda HCL/H2SO4 ile 

asitleme sonucu elde edilir. İmplant yüzeyi boyunca eşit bir pürüzlülük sağlanarak hücre 

adezyonu arttırılır.12 Hücre kültürü ve hayvan çalışmaları SLA yüzeyin kemik hücre 

farklılaşmasını ve protein üretimini uyardığını göstermiştir. 13, 14  

SLA implantların kullanıldığı uzun dönem takipli çalışmalarda implant sağ kalım oranları 

%95’in üzerinde bulunmuştur.15-17 Buser ve ark.18 10 yıllık takip sürecinde periimplantitis 

gelişme oranını % 1,8 olarak bildirmiştir.  Cochran ve ark.19, SLA implantların 6 haftalık 

iyileşme süreci ardından restorasyonunda, implant başarısını  2 yıl sonra % 99 oranından fazla 
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bulmuştur. Kısa ve uzun SLA implantların 5 yıllık sağ kalım oranlarını araştıran bir 

çalışmada, kısa implantlar için bu oran %86,7 iken uzun implantlarda %96,7’dir. 20 

Hidrofilik (SLActive) İmplant Yüzeyleri  

Titanyum oksit yüzeylerin yüzey enerjisi, ortamdaki havadan hidrokarbon ve karbonatların 

emilimi ve yüzey pürüzlülüğünden kaynaklı hidrofobiklik nedeniyle düşüktür. SLActive 

implantlarda (Straumann), standart SLA yüzeye yüksek seviyede hidrofilik özellik 

kazandırılmıştır. Bu implantlarda suyun kontakt açısı 00’dir. Hava ile yüzey temasını önlemek 

için SLActive implantlar, nitrojen koruması altında yıkanır ve yerleştirilene kadar izotonik 

salin solüsyonu içinde depolanır. 21 SLActive yüzeyin hücre adezyonunu ve neoanjiogenezi 

arttırdığı, osteojenik hücre maturasyonunu uyardığı ve kemik oluşumunu tetiklediği 

bildirilmiştir12. Deneysel bir hayvan çalışmasında, SLActive ve SLA implantlar 

osseointegrasyon açısından histolojik olarak kıyaslanmış ve kemik iyileşmesinin ilk 2 

haftasında, SLActive implant yüzeyine başlangıçtaki kan pıhtısı afinitesinin daha yüksek 

olduğu, artmış kemik-implant teması ve daha yoğun kemik densitesi gözlenmiştir. 22  

 Heberer ve ark.23, ışın tedavisi görmüş hastalarda, erken yükleme protokolü ile birlikte 

uygulanan SLActive implantların sağ kalım oranını 1 yılın sonunda % 100 olarak bulmuştur.  

Aynı bireylerde, diğer yarım çeneye uygulanan klasik SLA implantlarda ise bu oran % 96’dır. 

SLA ve SLActive implantların uzun dönem takibinin yapıldığı bir çalışmada, 81 ay sonunda 

SLA implantlar için ortalama marjinal kemik kaybı 0,71mm iken SLActive implantlarda 

0,53mm bulunmuştur. 24  

Grit-Blasted, Acid-etched ve Nötürlenmiş İmplant Yüzeyleri 

 FRİADENT plus yüzey (DENTSPLY implant) olarak piyasaya sürülmüştür. İri kum 

tanelerinin püskürtülmesinden sonra yüzey hidroklorik, sülfirik, hidroflorik ve oksalik asit ile 

asitlendirilir ve özel bir nötürleme tekniği ile süreç sonlandırılır. Islanabilirlikte dinamik 

değişiklikler ortaya çıkarır. 21 

Periodontitis oluşturulmuş bir köpek modelinde, enfekte alana immediat yerleştirilen bu 

implantların güvenilir bir kemik-implant birleşimine ulaştığı gösterilmiştir. 25 Klinik veri 

sınırlı olmakla birlikte, 1 yıllık takip sonrası başarı oranı  %99,6 olarak bildirilmiştir. 26  

Discrete Crystalline Deposition (DCD) Yüzeyler  

NanoTite ve 3i T3 implantta (BİOMET 3i) Osseotite yüzey, nanometre ölçekli bir üretim 

tekniği ile değiştirilmiştir. 20-100 nm boyutundaki kalsiyum fosfat (CaP) partiküller, iki defa 
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asitlenmiş yüzeye bir sol jel ile yerleştirilmiş ve süreç DCD olarak isimlendirilmiştir. CaP 

partikülleri implant yüzeyine yüksek bir adeziv kuvvet oluşturmaktadır.21 NanoTite yüzeye 

bakteriyel adezyonun, önceki Osseotite yüzeye kıyasla daha az olduğu gösterilmiştir. 27 

Yapılan bir klinik çalışmada en az 30 Ncm final torku ile yerleştirilen ve hemen yüklenen 

NanoTite implantların 1 yıllık sağ kalım oranı %99,4 ve ortalama marjinal kemik kaybı 1.01 

mm olarak rapor edilmiştir.28 Martens ve ark. ise NanoTite ve Osseotite implantların 

kullanıldığı hastaların 5 yıllık takibinde, krestal kemik kaybı açısından iki yüzey arasında fark 

bulamamıştır.29 Flepsiz yerleştirilen ve hemen yüklenen kısa NanoTite implantların 9 yıllık 

başarılı sonuçları rapor edilmiştir.30  

Lazer Ablasyon Yüzeyler 

Laser-Lok implant (BioHorizons), üretim tekniği olarak dental implantların çevre yumuşak 

dokuda entegrasyonunu geliştirmeye odaklanmıştır. Bu nedenle nano ölçekli  yüzey hazırlama 

teknikleri implant boynuna uygulanmıştır.21 Laser-Lok implantın boynu bir lazer mikrocihazı 

ile işlenmiş ve nano ölçekli mikro kanallar oluşturulmuştur. Bu mikro kanalların, bağ doku ve 

kemiğin ataçmanını ortaya çıkararak ve epitelyal büyümeyi inhibe ederek biyolojik bir örtü 

gibi etki edeceği ileri sürülmüştür. 31 İmmediat fonksiyonel yükleme sonrası Laser-Lok 

implantların 2 yıllık sağ kalım oranının % 96,1 olduğu bildirilmiştir. 32  

Okside Edilmiş Yüzeyler  

Yüzey pürüzlendirme amacıyla farklı bir teknik olarak, TiUnite (Nobel Biocare) implantlara 

uygulanmıştır. İmplant yüzeyi titanyum oksit tabakasının kalınlığını arttırmak için anodik 

oksidasyonla elektrokimyasal olarak modifiye edilmiştir. Bu pürüzlü yüzeyin, titanyum 

implantlara osteoblast hücre adezyonunu arttırdığı rapor edilmiştir.6 Anodik oksidasyonla 

oluşturulan nanoyapılı titanyum yüzeylerin gingival fibroblastların adezyonu, proliferasyonu 

ve ekstrasellüler matriks depozisyonunu arttırdığı gösterilmiştir.33 Ivanoff ve ark., anodize 

dizaynın osteokondüktif özelliklerinden dolayı, daha hızlı bir osseointegrasyon elde edildiğini 

bildirmiştir.34 Bir metaanalizde, yerleştirilen TiUnite yüzeyli implantların, 10 yılın sonunda 

yüksek sağ kalım oranları ile farklı endikasyonlarda öngörülebilir bir tedavi yaklaşımı 

sağladığı belirtilmiştir. 35  Uzun süreli retrospektif klinik bir çalışmada, TiUnite yüzeyli 

implantların uzun dönem sağ kalımı, marjinal kemik cevabı ve yumuşak doku durumu, uygun 

ağız hijyen koşulları olmamasına rağmen çok iyi seviyede bulunmuştur.36 Jungner ve ark., 

tornalanmış titanyum implantlar ile okside edilmiş implantların yüklemeden 5 yıl sonraki 

klinik performansını karşılaştırmıştır. İmplant kaybı, marjinal kemik seviyesi ve implantların 

çevresindeki sondalama derinliği açısından iki yüzey arasında bir fark bulamamışlardır. 37  
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Titanyum Oksit (TiO2) Grit-Blasted Yüzeyler 

Mikro ölçekli yüzey pürüzlülüğünü oluşturmak için 0,25-0,50 m boyutundaki TiO2 

partikülleri kullanılmıştır. Sonrasında hidroflorik asit uygulanarak implantın nano yapısı 

şekillendirilmiştir ve piyasaya OsseoSpeed implant (DENTSPLY) olarak sürülmüştür. 

OsseoSpeed implantlarda yüzey flor ile modifiye edilmiştir.21 Florid içeren yüzeylerin, erken 

osseointegrasyonda konak-implant reaksiyonunu arttırdığı hipotez edilmiştir.38 Hücre kültür 

çalışmaları, OsseoSpeed yüzeyin, TiO2 yüzeylere kıyasla osteoblastik farklılaşmayı, 

osteogenezis ve osteoindüksiyonu, kemik sialoproteini ve BMP-2 salımını arttırdığını 

göstermiştir.39 10 yıllık prospektif bir çalışmada, TiO2 grit-blasted implantlarda başarı oranı % 

96,9 olarak raporlanmıştır.40 Mertens  ve Steveling 41 , OsseoSpeed implantların uzun dönem 

klinik sonuçlarını araştırmış ve 5 yıldan fazla bir süreçte sağ kalım oranını % 97, ortalama 

marjinal kemik kaybını 0,1 mm olarak bulmuştur. Collaert ve ark., 25 mandibuler dişsiz 

hastada uyguladıkları OsseOspeed implantlarda, 2 yıllık sağ kalım oranını % 100 olarak 

ölçmüşlerdir.42  

Ultraviyole (UV) Işın Uygulanmış ( Photofunctionalisation) Yüzeyler 

Dental implant yüzeyine UV ışını uygulanması, titanyum yüzeyleri hidrofobikten 

süperhidrofilik hale dönüştürür, yüzey enerjisini arttırır ve kontamine olmuş hidrokarbonları 

uzaklaştırır. Moleküler bir seviyede hücre ve proteinlerle implant arasındaki etkileşimleri 

tetiklediği için UV ışınının hem titanyum hem de zirkonyum yüzeylerde osteokondüktif 

özelliği arttırdığı düşünülmektedir.43, 44 Yapılan bir hücre kültür çalışmasında, titanyum 

yüzeylere UV uygulandıktan sonra titanyum ile temasta olan osteoblastlarda, hücre içi reaktif 

oksijen türlerinin üretimi ve enflamatuar sitokin salımında anlamlı azalma tespit edilmiştir.45   

Funato ve Ogawa 46 , UV ışını uygulanmış implantların stabilite oranlarında önemli bir artış 

ve 1 yılın sonunda marjinal kemik seviyesinde anlamlı bir kazanç  elde edildiğini rapor 

etmişlerdir. Retrospektif bir klinik çalışmada, cerrahi bölgede rekonstrüksiyon gerektiren 

komplike vakalarda, UV uygulanmış implantlar için iyileşme zamanının hidrofobik 

implantlara kıyasla 2 kat daha hızlı olduğu fakat 2,5 yıllık takipte başarı oranı açısından 

anlamlı bir fark görülmediği bildirilmiştir.47   

Hidroksiapatit (HA) ve Nanokompozit Kaplanmış Yüzeyler  

Hidroksiapatit, kalsiyum fosfatın (CaP) çok stabil bir biyolojik formudur ve mineralizasyon 

ile organik matriksi güçlendirir. Biyomimetik yüzey teknikleri, bu elementlerden tek birinin 
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veya kombinasyonunun implant yüzeyi ile bütünleşmesiyle osseointegrasyonu geliştirmeyi 

amaçlamaktadır.48   

HA kaplamalar kalsiyum ve fosfatın bir rezervuarı gibidir. İmplant yüzeylerine CaP 

biriktirmek için titanyum plazma spreyi yıllarca en sık kullanılan teknik olmuştur. Fakat 

plasma-spreyli HA kaplamaların uzun dönemli stabilitesi zayıf bulunmuştur.49  

Yeni bir yüzey uygulaması olarak piyasa sürülmüş SurfLink titanyum implantlar, dış 

yüzeyinde, doğal hidroksiapatiti taklit eden, multi-fosfonik asit moleküllerine daimi olarak 

bağlanan hidrofilik bir tek katman içerir. Klinik verileri kısıtlı olmakla birlikte, 1 yıllık sağ 

kalım oranları % 100 ve ortalama marjinal kemik kaybı 0,27 mm bulunmuştur.50   

SONUÇ 

 İmplant yüzeylerini pürüzlendirmek osseointegrasyonu arttırmaktadır, ancak son yıllarda 

yüzey pürüzlülüğünün implant başarısındaki etkisinin yerini, ara yüzeylerin biyolojik yanıtı 

için gerekli olan yüzey ıslanabilirliği ve bu ıslanabilirliği etkileyen mikro ve nano pürüzlülük 

özellikleri almıştır. Yakın zaman çalışmaları nano yapıdaki yüzeylerin ve hidrofilikliğin, 

biyolojik yanıt üzerinde sinerjik etkisi olduğunu ortaya koymuştur.  Hastaların% 90'ı için, 

önde gelen implant sistemlerinden herhangi biri, protez tedavi planlamasına, cerrahinin 

kalitesine ve hasta parametrelerine bağlı olarak iyi sonuçlar verecektir. Kullanılacak boyut ve 

şeklin belirlenmesi, hekim tarafından kullanılan tanı ve tedavi planlama sürecinin bir 

parçasıdır. Herhangi bir implant sistemi için, hekimin kullanılacak implant sisteminin 

karmaşıklığına aşina olması kritik öneme sahiptir. Bunun yanı sıra eksik dişlerin yerine 

geçecek olan implantların optimum yüzey özelliklerine sahip olduğunu kanıtlamak için daha 

standardize edilmiş yüksek kaliteli prospektif çalışmalar gereklidir. 
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II.  ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ BİLDİRİLERİNİN ANALİZİ 

The Anaysis of The Reports  of 2nd National Postnatal Care Congress 

Nurcan KIRCA1 

1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı/Antalya, Türkiye 

nurcankirca@akdeniz.edu.tr 

ÖZET 

Giriş: Lohusalık, puerperiyum ya da postpartum dönem olarak adlandırılan bir süreçtir. Bu 

süreç plasenta ve zarların doğumundan hemen sonra atılmasıyla başlayan, annenin 

vücudunun gebelik ve doğumdan önceki haline dönmesine kadar devam eden bir dönemdir Bu 

dönem sonlanana kadar annenin, bebeğin ve ailenin gereksinimleri doğrultusunda verilen 

hemşirelik bakımı sürecin sağlıklı yönetimi açısından oldukça önemlidir. 

Amaç: İkinci Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi’nde sunulan bildirilerin çeşitli 

özelliklerini incelemektir.  

Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu çalışmanın evrenini 22-26 Şubat 2016 tarihleri arasında 

Antalya’da düzenlenen II.  Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi’nde sunulan 11 sözel ve 114 

poster bildiri olmak üzere 125 bildiri oluşturmaktadır. Örneklem seçimi yapılmamış olup 125 

bildiriye ulaşılmıştır. Verilerin toplanması için Kongre kitabı kullanılmıştır. Ayrıca bazı 

bilgilere de kongre resmi web sitesinden ulaşılmıştır. Toplanan tüm veriler araştırmacı 

tarafından oluşturulan tablo ve şekillere kaydedilerek değerlendirilmiştir. Veri analizinde 

tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak verilmiştir. 

Bulgular: Bildiriler türlerine göre incelendiğinde %56.83’inin orijinal araştırma, 

%43.2’sinin derleme ve/veya diğer türlerde olduğu belirlenmiştir. Bildiriler yazar sayısına 

göre incelendiğinde en fazla (%34.4) iki yazarlı çalışmaların sunulduğu görülmektedir. Tek 

yazarlı bildirilerin %100’ünün yazarı kadındır. Bildirilerin %91’i poster, %9’u sözel bildiri 

türündedir. Çalışma türlerine göre incelendiğinde bildirilerin %43.2’sinin 

kesitsel/tanımlayıcı türde olan makalelere ait olduğu, bunu %26.4 ile diğer ve %14.4 ile 

derleme türü çalışmaların izlediği görülmektedir.  

Sonuç: Bildirilerin ağırlıklı olarak 2 veya 3 yazardan oluşan bir ekip tarafından hazırlandığı, 

bildirilerin çoğunluğunun kesitsel/tanımlayıcı türde olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, doğum sonu dönem,  hemşirelik  
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ABSTRACT 

Introduction: Childbed is a period called  as puerperium or postpartum. This process is 

period starting from the birth of thep lacenta and membranes immediately after birth, until 

the mother's body returns to the normal from pregnancy and delivery.Nursing care given in 

line with the needs of the mother and the family until this period is very important in terms of 

healthy management of the process. 

Objective: To examine the various characteristics of the papers presented at the Second 

National  Postnatal Care Congress.  

Method: This descriptive study was carried out in Antalya between 22-26 February 

2016.Total 125 papers ,  11 oral and 114 poster papers were presented at the National end of 

Labor Care Congress. No sample selection was made and 125 papers were reached. The 

Congress book was used to collect the data. Inaddition, some information was obtained from 

the official website of the Congress 

 All data collected were recorded and evaluated in the tables and figure screated by the 

researcher. Descriptive statistics in data analysis are given as numbers and percentages. 

Results: According to the types of papers, 56.83% were original research, 43.2% were 

compilation and/or other types. When the papers are examined according to the number of 

authors, a maximum of two authors (34.4%) are presented. The author of 100% of the single-

author papers is a woman. 91% of the papers are poster and 9% are oral papers. When 

examined according to study types, it is observed that 43.2% of the papers belong to articles 

of abstract/descriptive type, followed by 26.4% and 14.4% of the studies of compilation type.  

Conclusion: it was determined that the papers were preparedmainly by a team of 2 or 3 

authors and the majority of the papers were cross-sectional/descriptive type.  

Keywords:Postnatal Care Congress, Postnatal period, nursing 

 

1.GİRİŞ 

Lohusalık, puerperiyum ya da postpartum dönem olarak adlandırılan bir süreçtir. Bu süreç 

plasenta ve zarların doğumundan hemen sonra atılmasıyla başlayan, annenin vücudunun 

gebelik ve doğumdan önceki haline dönmesine kadar devam eden bir dönemi kapsamaktadır. 

Doğum sonu dönem, doğum ile tam fizyolojik involüsyon ve psikolojik düzelme arasındaki 

dönemi kapsar.Bu dönem sonlanana kadar annenin, bebeğin ve ailenin gereksinimleri 

doğrultusunda verilen hemşirelik bakımı sürecin sağlıklı yönetimi açısından oldukça 

önemlidir.Bu dönem annenin enerji düzeyi, rahatı, yenidoğanın sağlığı, aldığı sağlık 
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bakımının kalitesi ve desteği gibi pek çok faktör annenin bu döneme fizyolojik ve psikolojik 

uyumunu ve anne bebek ilişkisinin kurulmasını etkiler (Taşkın 2016).  

Doğum sonu dönem annede meydana gelen gerileyici ve ilerleyici değişikliklerle karekterize 

olan bir dönemdir.Bu gerileyici değişiklikler başta uterus ve vajina olmak üzere tüm üreme 

organlarının ve diğer sistemlerin gebelik öncesi durumlarını alma sürecidir. Bu hızlı fizyolojik 

değişikliklere uyum sağlamaya çalışan annede psikolojik ve davranış değişiklikler de 

gözlenir. Hemşirelik bakımı da bu fizyolojik ve psikolojik değişikliklere yöneliktir. İlerleyici 

değişiklikler ise laktasyona hazırlanan memelerde meydana gelir. Memelerin emzirme için 

hazır olması bebeğin beslenmesinde son derece önemlidir (Taşkın 2016).   

Doğum sonu süreç ebeveynliğe geçişin olduğu bir dönemdir. Ebeveynler özellikle bebek 

bakımı, bebek ile iletişim kurmak, yeni rol ve sorumlulukları üstlenmek bebekle ilgili 

sorunlarla baş etmek durumunda kalabilmektedir. Bu dönemin etkili bir şekilde yönetilmesi 

gerekmektedir (Güleç ve ark. 2014; Taşdemir ve ark. 2006). Doğum sonu süreç etkili 

yönetilmezse bir takım komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu komplikasyonlar hem annenin, 

hem bebeğin hem de ailenin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu süreçte verilen 

hemşirelik bakımı anneyi, bebeği ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olmalıdır. 

Sağlıklı bir şekilde annenin bebeğin ve ailenin sağlıklı yaşam biçimini sürdürmede de 

önemlidir (Taşkın 2016).   

Bu çalışmada II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi’nde sunulan bildirilerin çeşitli 

özelliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

2.YÖNTEM  

Araştırmanın Tipi: Bu çalışmada II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi’nde sunulan 

bildiriler sunum yöntemleri (sözel veya poster) ile geriye dönük incelendiği tanımlayıcı bir 

çalışmadır.  

Evren ve Örneklem: Çalışmanın evrenini 22-26 Şubat 2016 tarihleri arasında Akdeniz 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü,  Antalya Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği ve Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen II. 

Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi’nde sunulan 11 sözel ve 114 poster bildiri olmak üzere 

125 bildiri oluşturmaktadır. Çalışma kapsamına bu 125 bildiri alınmıştır (%100).  

Verilerin Toplanması: Verilerin toplanması için II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongre kitabı 

ve kongre resmi web sitesi kullanılmıştır. Toplanan tüm veriler araştırmacı tarafından 

oluşturulan tablo ve şekillere kaydedilerek değerlendirilmiştir.  

Veri Analizi: Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak verilmiştir. 
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Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmaya başlamadan önce, çalışmayı yapmak için II. Ulusal 

Doğum Sonu Bakım Kongresi başkanlarından izin alınmıştır. Arslan’ın (2008) belirttiği gibi 

kurum yetkilileri aksini belirtmediği sürece kamuya açık kaynaklardan veriler doğrudan ya da 

dolaylı olarak, bireyin kimliği anlaşılmayacak şekilde temin edilebiliyorsa, izinsiz olarak 

kullanılabilir (Arslan, 2008). Bu çalışmadaki veriler, kamuya açık veri tabanlarından elde 

edilen kayıtları içermekte olup araştırma evrenine alınan yayınlarda bireylerin kimlikleri 

anlaşılmayacak şekilde sunulmuştur.  

Araştırmanın Genellenebilirliği ve Sınırlılıkları: Bu araştırmanın sonuçları sadece II. Ulusal 

Doğum Sonu Bakım Kongresi’nde sunulan bildirilere genellenebilir.  

3.BULGULAR 

Kongrede sunulan 125 bildirinin tamamına ulaşılabilmiştir ve  bildirilerin 11 sözel ve 114 

poster bildiri  türündedir. Bildiriler türlerine göre incelendiğinde ise %56.83’inin orijinal 

araştırma, %43.2’sinin derleme ve/veya diğer türlerde olduğu görülmektedir (Şekil 1).   

 

Şekil 1. Bildirilerin bildiri türüne göre dağılımı 
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Şekil 2. Kongrede Sunulan Tüm Bildirilerin Çalışma Türüne Göre Dağılımı 

 

Bildiriler çalışma türlerine göre incelendiğinde ise %43.2’sinin kesitsel/tanımlayıcı çalışma, 

%14.4’ünün derleme ve %10.4’ünün de  deneysel/yarı deneysel olduğu görülmektedir (Şekil 

2).  

 

 

 

Şekil 3. Bildirilerin yazar sayısına göre dağılımı 

Bildiriler yazar sayısına göre incelendiğinde en fazla oranda (%34.4) iki yazarlı çalışmaların 

olduğu görülmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 4. Yazarların cinsiyetlere göre dağılımı 

Yazar sayısı fark etmeksizin bildiriler ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yazılmışlardır. 

Özellikle tek yazarlı bildirilerin tamamının kadınlar tarafından yapıldığı görülmektedir. (Şekil 

4). 
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     Şekil 5. Yazarların akademik unvanlarına göre dağılımı 

     Tek yazarlı makalelerde unvan %10.6’sı doktor öğretim üyesi, iki yazarlı makalelerde 

%17.7’si doktor öğretim üyesi, iki yazarlı makalelerde %13,9 araştırma   görevlisi, dört 

yazarlı makalelerde %16,6 araştırma görevlisi, beş yazarlı makalelerde %19,4 doktor öğretim 

üyesi, beş yazarlı makalelerde %30,5’nin yer aldıkları görülmektedir (Şekil 5). 

     

4.TARTIŞMA 

Bu çalışmada II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi’nde sunulan bildirileri geçmişe dönük 

olarak çeşitli yönleriyle incelemek amaçlanmıştır. Hemşirelik mesleği yakın zamana kadar 

sadece kadınlar tarafından yürütüldüğü için katılımcıların büyük oranda kadın olması 

kaçınılmaz bir durumdur. Erkek akademisyenlerin de zamanla alana katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu katılım ve katkının sağlanması için biraz daha zamana ihtiyaç 

vardır.Sözel sunum olarak daha iyi tasarlanmış ve bilimsel değeri yüksek olan bildiriler kabul 

edilmektedir (Ersoy ve ark. 2015). Kongrede sunulan bildirilerin çoğunluğu poster bildiri 

şeklinde olmuştur. Günümüzde akademik teşvik ve doçentlik sınavında sözlü bildirilerin 

kabul görmesi,  kongrelerde bundan sonra sözel bildiri sunumlarının daha çok olacağını 

göstermektedir.Bildiriler araştırma türleri bakımından incelendiğinde; tanımlayıcı 

çalışmaların çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. Deneysel çalışmaların yürütülemediği 

durumlarda araştırılan konu ile ilgili olarak ön bilgi edinmede tanımlayıcı çalışmalar oldukça 

önemlidir. Ülkemizin uluslararası yayınlarda yerini alabilmesi için araştırma yöntemlerini en 

iyi şekilde bilen, uygulayan akademisyenlere gereksinim vardır (Mengi ve Schreglmann 

2013). Yazarlar akademik unvanlara göre incelendiğinde özellikle iki ve üç yazarlı 

makalelerde daha çok doktor öğretim üyeleri bulunmaktadır. TÜBİTAK, 2010-2015 yılları 

arasında bilimsel üretkenliğin üniversitelere bağlı olduğunu ve bilimsel yayınların önemli bir 
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kısmının akademisyenler tarafından yapıldığını vurgulamaktadır (TÜBİTAK 2015). 

Bildirilerin önemli bir bölümü akademisyenler tarafından yapılmıştır. 

SONUÇ  

Kongrede sunulan bildirilerin çoğunluğu poster bildiri şeklinde olmuştur. Tanımlayıcı 

çalışmaların çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. Yazar sayısına göre değerlendirildiğinde iki 

ve üç yazarlı bildirilerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Çalışmada elde edilen bilgiler 

bundan sonraki benzer çalışmalar için bir temel teşkil edebilir.  
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ÜLKEMİZDE HEMŞİRELİK ESASLARI EĞİTİMİNDE SİMÜLASYONUN 

KULLANIMI 

(The Use of Simulation in Nursing Education in Turkey) 

Doç. Dr. Dilek SARI1, Arş. Gör. Hatice ERDEM2 

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, İzmir, Türkiye, dilsari@gmail.com  

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, İzmir, Türkiye,  haticerdem20@gmail.com  

Özet: Hemşirelik eğitiminde öğrenciler hemşirelik mesleği ile genellikle ilk kez Hemşirelik 

Esasları Dersi’nde karşılaşmaktadırlar. Hemşirelik esasları eğitiminde kullanılan interaktif 

yöntemlerden biri olan simülasyon, senaryolar aracılığı ile öğrencilere gerçek yaşam 

durumlarını deneyimledikleri gerçekçi bir öğrenme ortamı sağlayarak, öğrencilere nitelikli ve 

güvenli bakım verebilmeleri için gereken bilgi, beceri ve tutumun kazandırılmasını 

sağlamaktadır. Bu derleme ülkemizde Hemşirelik Esasları dersi öğretiminde simülasyon 

yönteminin kullanımı ve bu yöntemin etkinliğine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. 

Ülkemizdeki hemşirelik eğitimi ve Hemşirelik Esasları dersinin öğretiminde simülasyon 

yöntemi ile ilgili yapılan çalışmalar “Pubmed” ve “Google Akademik” veri tabanları 

aracılığıyla taranmıştır. Yayın dili Türkçe / İngilizce olan ve tam metne ulaşılan makaleler 

seçilmiş ve bu kriterleri karşılayan 22 makale incelenmiştir. Derlemeye dahil edilen 

araştırmaların yarısına yakını (10) simülasyon yönteminin psikomotor becerisini geliştirmede 

etkisini incelemiştir. Ayrıca simülasyon yöntemlerinin, öğrencilerin etik karar verme 

düzeyleri, tıbbi hata oranları, hemşirelik bakım planı hazırlama  ve sorun çözme becerileri 

geliştirmede etkisi incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçları incelendiğinde hemşirelik esasları 

dersinin öğretiminde simülasyon yöntemlerinin kullanımıyla, klinik uygulamaya benzer 

ortamlar oluşturularak klinik ile teorik arasındaki boşluğun kapatılmasına, öğrencilerin 

klinik ortama hazırlanmasına ve öğrendiği bilgi, beceri ve tutumları uygulamaya aktarmasına 

yardımcı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin klinik ortama 

hazırlanmalarını sağlamak için hemşirelik esasları dersinde simülasyon eğitimi giderek daha 

geniş ölçüde ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, simülasyon, klinik beceriler. 

Abstract: In nursing education, students are often confronted with the nursing profession for 

the first time in the Fundamentals of Nursing course. Simulation, which is one of the 

interactive methods used in nursing education, provides students with a realistic learning 

environment where they experience real life situations through scenarios and provides the 

students with the necessary knowledge, skills and attitudes to provide qualified and safe care. 

This review is made in order to draw attention to the use and of effectiveness simulation 

method. Simulation of nursing education and nursing principles in our country. The studies 
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about the simulation method in the nursing education and nursing principles of our country 

were scanned through Pubmed and Google Scholar databases. The articles in 

Turkish/English with full text were selected and 22 articles were reviewed. 10 study included 

in the review examined the effect of the simulation method on developing psychomotor skills. 

In addition, the effect of simulation methods on students' ethical decision making levels, 

medical error rates, nursing care plan preparation and problem solving skills were examined. 

When the results of these studies were examined, it was found that using the simulation 

methods in teaching the fundamentals of nursing course, creating similar environments like 

clinical practice, closing the gap between clinical and theoretical, preparing students for 

clinical environment and helping the students to transfer the learned knowledge, skills and 

attitudes into practice. As a result, in order to provide nursing students to prepare them for 

clinical environments, simulation education is increasingly used widely. 

Key Words: Nursing education, simulation, clinical skills 

 

Giriş 

İnsan gereksinimlerinden doğan, bireylerin sağlığını korumak, geliştirmek, bireye bakım 

vermek ve bireyin güvende olduğunu hissetmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkan 

hemşirelik, teorik bilginin, pratik beceri ile anlamlı bir şekilde birleşmesini gerektiren 

uygulamalı bir meslektir (1,2). Hemşirelik eğitiminde temel amaç, teori ve uygulamayı 

entegre edebilen, öğrenme sürecinde eleştirel düşünebilen ve karşılaştığı problemleri etkin bir 

şekilde çözme becerisine sahip hemşireler yetiştirmektir (3). Ayrıca hemşirelik eğitimi kanıta 

dayalı uygulamaları kullanarak yüksek kalitede hemşirelik bakımı sunabilen yeterli bilgi 

donanımına sahip hemşire yetiştirmeyi amaçlamaktadır (4). Eğitim süreci, öğrencilerin 

mesleğe ilişin bilgi, beceri, tutum ve etik standartları benimsemelerine ve tüm bunların 

davranışa dönüşmesine katkı sağlamalıdır (5). Kuramsal ve uygulamalı temellere dayanan 

hemşirelik eğitiminde öğrenciler hemşirelik mesleği ile genellikle ilk kez Hemşirelik Esasları 

Dersi’nde karşılaşmaktadırlar. Hemşirelik Esasları Dersi’nin amacı, öğrencinin hemşireliğin 

temel felsefesini ve sağlık sisteminde hemşirenin rol ve sorumluluklarını, öğrenci hemşire 

olarak kendi rol ve sorumluluklarını kavramasını sağlamak, öğrenciye hemşirelik bakımında 

temel kavram, kuram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır (6). 

Beceri öğretimi ile hemşirelik öğrencilerinin psikomotor becerileri mesleki beceri 

laboratuarlarında geliştirilirken, klinik ortama ve mezuniyet sonrası meslek hayatlarına 

hazırlanmaları sağlanmaktadır (4,7,8). Öğrencilerin temel hemşirelik becerilerini istenen 

düzeyde kazanamaması klinik ortamda hastalara zarar verme riskini arttırmaktadır (9). Ancak 

sağlık bakım sisteminin karmaşık yapısı, klinik uygulama ortamlarının kısıtlı olması, 

hastaların kısa sürede taburcu olmaları, öğrenci sayısının fazla, öğretim elemanı sayısının 
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yetersiz olması, beceri laboratuvarlarının yetersiz ve donanımsız olması hemşirelik eğitiminde 

beceri kazanımı ve değerlendirilmesini zorlaştırdığı bildirilmektedir. Tüm bu olumsuz 

faktörler dikkate alındığında simülasyon temelli öğrenme, sürekli değişen sağlık bakım 

sistemi içinde eğitim gören hemşirelik öğrencilerine nitelikli ve güvenli bakım verebilmeleri 

için kazandırılması gereken bilgi, beceri ve tutumun simülasyon ile kazandırılabileceği 

bildirilmektedir (10,11,12).  

Bu derleme ülkemizde Hemşirelik Esasları dersi öğretiminde simülasyon yönteminin 

kullanımı ve bu yöntemin etkinliğine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Ülkemizdeki 

hemşirelik eğitimi ve Hemşirelik Esasları dersinin öğretiminde simülasyon yöntemi ile ilgili 

yapılan çalışmalar “Pubmed” ve “Google Akademik” veri tabanları aracılığıyla taranmış, 

yayın dili Türkçe / İngilizce olan ve tam metine ulaşılan makaleler seçilmiştir. Bu kriterleri 

karşılayan 22 makaleye ulaşılmış ve sonuçları incelenmiştir. 

Çalışmaların yarısına yakını (10) simülasyon yönteminin psikomotor becerisini geliştirmede 

etkisini incelemiştir. Bu çalışmalarda simülasyon yönteminin yaşamsal bulguları ölçme, 

aspirasyon işlemini uygulama, inhaler ilaç uygulama, intramüsküler ve subkutan enjeksiyon 

uygulamaları, intravenöz kateterizasyon becerileri üzerine etkileri incelenmiştir. Bu 

çalışmaların sonucuna göre simülasyon eğitiminin öğrencilerin beceri düzeylerini arttırdığı 

bulunmuştur (6,13-21). İnceleme kapsamında yer alan 2 çalışma simülasyon yöntemini ilaç 

doz hesaplama becerisi üzerine etkisini incelemiş olup doğru ilaç dozu hesaplama becerilerini 

olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (22,23). Simülasyon yöntemine ilişkin öğrenci 

görüşlerinin sorgulandığı 2 araştırma incelenen çalışmalar arasında yer almaktadır (24,25). 

Sarmasoğlu ve ark. (2016)’nın yapmış olduğu çalışmada standart hasta ve maketlere ilişkin 

öğrenci görüşleri sorgulanmış, Uzelli ve Sarı (2018)’nın yapmış olduğu çalışmada ise yüksek 

ve düşük gerçeklikli simülasyon yöntemi ile eğitim alan öğrencilerin görüşleri 

karşılaştırılmıştır. İncelemede yer alan diğer çalışmalarda ise simülasyon yönteminin 

hemşirelik öğrencilerinin anksiyete düzeyleri, etik karar verme, sorun çözme ve hemşirelik 

süreci yapma becerileri üzerine etkisi incelenmiştir (26-29). Yapılan bir çalışmada 

öğrencilerin hijyen bakım performansları ve memnuniyetleri incelenmiştir. Çalışma sonucuna 

göre standart hastalar ile çalışan öğrencilerin hijyen bakım performans puanları ve 

memnuniyetleri düşük gerçekli mankenle çalışan öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu bulunmuştur (30). Teorik ve simülasyon eğitiminin hemşirelik öğrencilerin tıbbi 

hataları üzerine etkisinin incelendiği çalışma sonucunda, simülasyon eğitiminin, becerileri 

geliştirerek yanlış uygulamaları azalttığı saptanmıştır (31). İncelemede yer alan 1 makale 

mulaj ve 1 makale de standart hasta kullanımı ile ilgili derleme çalışmalarıdır. 
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Hemşirelik Esasları dersinin öğretiminde simülasyon yöntemi ile ilgili çalışmalar 2016-2019 

yılları arasında yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışma sonuçları da dikkate 

alındığında simülasyon yönteminin öğrencilerin psikomotor becerilerini geliştirdiği, tıbbi 

hataları azalttığı, anksiyetelerini azalttığı saptanmıştır. 

Sonuç ve Öneriler 

Hemşirelik eğitimi günümüz sağlık sisteminin gereksinim duyduğu değişime açık, yenilik ve 

gelişmelere ayak uydurabilen, kendini geliştirmeye ve kaliteli bakım hizmeti sunmaya istekli 

hemşirelerin yetiştirilebilmesi açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, hemşirelik 

öğrencilerine gerçekçi deneyimler kazandırılarak, çalışma alanları olan klinik ortama 

hazırlanmalarını sağlamak için hemşirelik esasları dersinde simülasyon eğitimi giderek daha 

geniş ölçüde ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE STRES VE ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

(INVESTIGATION OF STRESS AND EFFECTS ON MEDICAL FACULTY 

STUDENTS) 

1Rahime Aslankoç, 1Oğuzhan Kavrık, 1Dilek Çevik, 1Nurhan Gümral 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Isparta, Türkiye, asrahime@hotmail.com   

 

ÖZET 

Tıp fakültesi eğitimi stresli bir süreç olarak algılanmakta ve yüksek stres seviyesi bilişsel 

fonksiyonları ve öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada Süleyman Demirel 

Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin stres düzeyini belirlemeyi amaçladık.  

Çalışmamız Klinik Çalışmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı. Öğrencilerin stres düzeyini 

belirmek için Kessler’in K10 anketini kullandık. K10 anketinin geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışmaları yapılmıştır. K10 testi 10 maddeden oluşan bir ankettir. Anket “ Hiçbir zaman=1, 

kısa zaman Aralıklarında = 2, bazen = 3, çoğu zaman = 4, her zaman = 5 ” seçenek ve 

puanlarından oluşmaktadır.  

 

Çalışmamıza yaş ortalaması 20 olan 198 öğrenci (K: 135, E: 63) katıldı. Bölümlere göre 

dağılım; Dönem 1 80 (%40,4), Dönem 2 118 (% 59,6), K10 anketine göre öğrenciler; 31’i 

(%15,7) iyi durumda olan, 36’sı (%18,2) hafif ruhsal bozukluğu olan, 53’ü (%26,8) orta 

ruhsal bozukluğu olan, 78’i (%39,4) ciddi ruhsal bozukluğu olan öğrenciler olduğu tespit 

edildi. Dönem 1 ve 2’ci sınıflara ait veriler incelendiğinde, ciddi ruhsal bozukluğu olan 

öğrencilerin sayısı fazla bulundu. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciler üzerinde oluşan stresin 

ciddi ruhsal sorunlara yol açabileceğini ayrıca başka fizyopatolojik ve psikolojik hastalıklara 

temel oluşturabileceğini düşünmekteyiz. 

 

Anahtar sözcükler: Stres seviyesi, K10, Tıp fakültesi eğitimi 

ABSTRACT 

Medical school education is perceived as a stressful process and high stress level negatively 

affects cognitive functions and learning. In this study, we aimed to determine the stress level 

of 1st and 2nd grade students of Süleyman Demirel University Faculty of Medicine. Our 

study was approved by the Ethics Committee of Clinical Studies. We used Kessler's K10 

questionnaire to determine the students' stress level. The validity and reliability studies of the 
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K10 questionnaire were conducted. The K10 test is a 10-item questionnaire. The 

questionnaire “ Never = 1, Short time intervals = 2, sometimes = 3, most of the time = 4, 

every time = 5” consists of options and scores. 

198 students (K: 135, E: 63) participated in the study. Distribution by departments; Term 1 80 

(40.4%), Term 2 118 (59.6%), According to the K10 survey; 31 (15.7%) were in good 

condition, 36 (18.2%) had mild mental disorders, 53 (26.8%) had moderate mental disorder, 

78 (39.4%) It was found that there were serious mental disorder students. When the data for 

the 1st and 2nd grades were examined, the number of students with serious mental disorders 

was found to be high. In the light of this information, we think that the stress on students can 

cause serious mental problems and may be the basis for other physiopathological and 

psychological diseases. 

Keywords: Stress level, K10, Medical school education 

 

GİRİŞ 

Stres; organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya 

çıkan durum olarak tanımlanmaktadır. Stres terimi; Hans Selye tarafından organizmayı 

sıkıntıya sokan farklı uyaranların ortak değişikliklere yol açtığını fark etmesi üzerine 

türetilmiştir. “Ortak değişiklikler” uyarana bağlı olmayan stres belirtileri olarak tarif 

edilmiştir. Stres; avantajları ve dezavantajları olması yönünden kaygan bir terim olarak 

nitelendirilebilmektedir (1). 

Stres, bireysel farklar ve/veya psikolojik süreçler yoluyla gösterilen uyumsal bir davranış 

olup, temelinde insan algılamasının ve deneyimlerinin değerlendirmesi yatar. Kişinin 

deneyimlerine anlam verişi, değerlendirişi ve yönlendirişi stresi azaltma ya da çoğaltmada 

temel etkendir (2). 

Çeşitli çalışmalarda tıp eğitiminin öğrenciler üzerinde kayda değer düzeyde psikolojik strese 

neden olduğu gösterilmiştir. Tıp öğrencilerinde yüksek stres düzeylerinin sebepleri; zaman 

baskısı, aşırı bilgi yükü, aşırı çalışma zamanı ve öğrenilen bilgilerin mezuniyet sonrası insan 

sağlığıyla doğrudan ilgili olarak kullanılacak olması, yani bilginin tamamen doğru 

öğrenilmesi zorunluluğudur. Yapılan bazı araştırmalarda tıp öğrencilerinde stresten başlayıp, 

kişiler arası problemler, intihar düşüncesi ve psikiyatrik hastalıklara kadar varan önemli 

sıklıkta psikolojik sorunlar olduğu ancak tıp eğitimi ile ilişkili stresin getirdiği ruhsal 

bozuklukların yaygınlığına kıyasla tıp öğrencilerinin nadiren psikolojik destek aldığı 



 

292 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
saptanmıştır. Bunun sebepleri arasında zaman kaygısı, mahremiyet endişesi, damgalama 

(stigmatizasyon) ve kariyer üzerinde olumsuz etkilerin olacağının düşünülmesi bulunmaktadır 

(3). Dolayısıyla, çalışmamızda stresin tıp fakültesi öğrencileri üzerine etkisini araştırmayı 

amaçladık. 

Materyal Metot 

Çalışmamız için Süleyman Demirel Üniversitesi klinik araştırmalar etik kurulu onayı alındı. 

Çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 2.sınıfta okuyan, yaş ortalaması 

20 olan 198 öğrenci (K: 135, E: 63) katıldı.  Tıp fakültesi öğrencilerine Kessler’in geliştirdiği 

K10 anketini kullandık. K10 anketi öğrencilerin son 1 aydaki psikolojik durumları ortaya 

çıkaran sorular içermektedir. Her bir soruya bir puan verilir ve bu puanlar toplanır. Toplam 

puanlar 20 puanın altındaysa psikolojik yönden ‘iyi’ olarak yorumlanır. 20-24 puan arası hafif 

ruhsal bozukluk, 25-29 puan arası orta ruhsal bozukluk, 30 puan ve üzeri ise ciddi ruhsal 

bozukluk olarak değerlendirildi (4).   

İstatistiksel değerlendirme 

İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 21.0 for Windows paket programı kullanılarak yapıldı. 

Gruplar arası karşılaştırmalarda Levene homojenite testine göre homojen olan durumlarda 

One Way ANOVA; homojen olmayan durumlarda Kruskall Wallis testi kullanıldı. Bu test 

sonuçlarına göre farkın anlamlı olduğu durumlarda anlamlılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını saptamak için Bonferroni düzeltmesi kullanıldı. Grup içi karşılaştırmalarda 

(zamana göre gelişimi değerlendirmek için) Repeated Measure testi kullanıldı. İstatistik 

anlamlılık değeri %95 güven aralığında p<0.05 olarak alındı. 

Bulgular  

Bölümlere göre dağılım; Dönem 1 80 (%40,4), Dönem 2 118 (% 59,6), K10 anketine göre 

öğrenciler; 31’i (%15,7) iyi durumda olan, 35’i (%17,7) hafif ruhsal bozukluğu olan, 54’ü 

(%27,3) orta ruhsal bozukluğu olan, 78’i (%39,4) ciddi ruhsal bozukluğu olan öğrenciler 

olduğu tespit edildi. Dönem 1 ve 2’ci sınıflara ait veriler incelendiğinde, ciddi ruhsal 

bozukluğu olan öğrencilerin sayısı fazla bulundu. 
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Tablo 1 Çalışma grubunun ruhsal bozukluk verileri 
  

Ruhsal bozukluk 

 

Ruhsal bozukluk yok P değeri 

 Sayı % Sayı %  

Cinsiyet  
   

Erkek  
48                     76 15                               23 

0.141 
Kadın 

119                    88 16                              11 

Sınıf  
   

Dönem 1 
68                     85 12                               15 

0.702 
Dönem 2 

99                      83 19                               16 

Gelir durumu 
   

Gelir giderden az 15                       93 1                                    7 

0.179 Gelir gidere denk 93                      83 18                                   17 

Gelir giderden fazla 59                      83 12                                  17 

Kaldığı yer    

Devlet yurdu 37                      78 10                                 22 

0.587 

Özel yurt 31                      93 2                                    7 

Ailesinin yanında 27                     84 5                                   16 

Ev/apart 72                       84 13                                 16 

Anne eğitimi    

Okuryazar değil 3                       100               0 

0.685 

İlkokul  37                       82 8                                   18 

Ortaokul  22                       84 4                                   16 

Lise  47                      87 7                                    13 

Üniversite 53                      85 9                                    15 

 Lisansüstü  5                       71 2                                    29 

Baba eğitimi    

Okuryazar değil 0  1                                  100 

0.638 

İlkokul  18                       81 4                                    19 

Ortaokul  8                        88 1                                    12 

Lise  53                     100              10 
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Üniversite 66                        66 13                                  34 

 Lisansüstü  12                          85  2                                   15 

Yaş     

18 15                        93 1                                       7 

0.264 

19 32                       50 11                                     50 

20 68                       86 11                                      14 

21 22                        75 7                                       25 

22 9                          90 1                                       10 

 

Tartışma ve Sonuç 

Tıp fakültesi öğrencileri üzerine stres ve etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada, öğrenciler 

içerisinde ruhsal bozukluğu olan öğrencilerin sayısı yüksek bulundu. Batı ülkelerinden 

yapılan birçok araştırmada, tıp öğrencilerinde çok çeşitli stres prevalansı bildirilmiştir.  

Mosley ve ark., Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi (UMMC) tıp fakültesi 3.sınıf öğrencileri 

arasındaki stresin etkisini araştırdılar ve Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon 

Ölçeğini kullanarak öğrencilerin% 23'ünde önemli bir depresyon olduğunu belirlediler.  

Ayrıca Wahler Fiziksel Belirti Envanteri kullanarak, öğrencilerin  % 57’sinde yüksek düzeyde 

somatik bozukluğa sahip olduğunu tespit ettiler (5). Guthrie ve ark. ise Kuzey İngiltere'deki 

bir üniversitedeki birinci sınıf tıp öğrencilerine uyguladıkları Genel Sağlık Anketi ile 

öğrencilerin  % 36,8'inin zihinsel sağlık problemleri yaşadığını bildirmişlerdir (6). 

Çalışmamızda, toplam 198 öğrencinin %84’ünde ciddi ruhsal bozukluk tespit edildi. 

Tayland Ramathibodi tıp fakültesi hastanesi 1 ve 3. sınıf, toplamda 686 tıp öğrencisinin 

katıldığı bir çalışmada, öğrencilerin %61,4 biraz strese sahip bulundu. %2,4 ise, yüksek strese 

sahip bulundu (7). Çalışmamızda ise, %27,3 orta ruhsal bozukluğa ve %39,4 ciddi ruhsal 

bozukluğa sahip öğrenci bulundu.  

King saud üniversitesi tıp fakültesi 1 ve 5. sınıf 774 öğrencinin katıldığı bir çalışmada, 

kadınlarda bulunan stres prevalansı %75,7 erkeklerden %57 yüksek bulundu. Stres miktarı 

1.sınıftan 5. sınıfa önemli derecede azaldığı tespit edildi. Kadınlardaki stres miktarı tıp 

fakültesi eğitiminin ilk üç yılı için çok yüksek bulundu (4). Çalışmamızda ise, ruhsal 

bozukluğa sahip kadınların sayısı (%88) erkeklere (%76) göre yüksek bulundu. Stres miktarı 

1.sınıftan 2. sınıfa azaldığı tespit edildi. Malezya’da bulunan yerel bir üniversitenin tıp 

fakültesindeki 396 öğrenci üzerinde yapılan bir çalışmada kadınların oranı (%42,2) erkeklere 
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(%41,4) göre yüksek bulunmuştur. Stres miktarı 1.sınıftan 5. sınıfa önemli derecede azaldığı 

tespit edildi (8). Çalışmamızdaki bulgular da bu yönde uyumlu olarak bulundu.  

Sonuç olarak, tıp eğitimi stresli bir süreçtir. Birçok tıp öğrencisi eğitimleri sırasında stres 

yaşar. Bu çalışma, evde veya apart da kalanlarda yüksek oranda ruhsal bozukluğa sahip 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca, anne ve babasının üniversite düzeyinde eğitim düzeyi 

olanlarda önemli oranda ruhsal bozukluğa sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde 

edilen bilgiler tıp öğrencileri için uygun önleme ve müdahale programları geliştirmek ve daha 

iyi bir tıbbi müfredat oluşturmak için kullanılabilir. 
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HASTA TESLİMİNDE “NASIL” NE KADAR ÖNEMLİ? 

(How Important is “How” in Handover? ) 

Arş. Gör. Hatice ERDEM1, Doç. Dr. Dilek SARI2, 

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, İzmir, Türkiye,  haticerdem20@gmail.com  
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Özet: Bakım kalitesinin yükseltilmesi, hemşirelik bakımının dökümante edilmesi ve hasta 

bilgilerinin sağlık profesyonelleri arasında doğru aktarılması konusunda önemli bir yere 

sahip olan hasta teslimi, aynı zamanda hasta güvenliği hedeflerinden etkin iletişim 

sürdürülmesinde de öncelikli unsurlardan biridir. Hemşireler arasındaki hasta tesliminin, 

kaliteli ve güvenli hasta bakımının önemli bir bileşeni olduğunu belirlenmiştir. Hasta 

teslimleri; yatak başı teslim, sözel teslim ve kayıtlardan yapılan teslimler olarak 

sınıflandırılabilir ve bu hasta teslim biçimlerinden uygun olan herhangi biri kullanılabilir. 

Fakat hasta teslimlerinde standart bir uygulama bulunmamakla birlikte yapılandırılmış etkili 

bir hasta teslimi yöntemine ihtiyaç duyulduğu öne sürülmektedir. Hasta teslimi sistematik bir 

yaklaşıma dayandığında, bakımın sürekliliğini sağlamak için etkili bir veri transferi 

sağlamaktadır. Bu durumun aksine hasta teslimi, gereksiz veya tutarsız verilerle güvensiz bir 

iletişim sürecine dayandığında, hasta güvenliğini etkileyen advers olayların artışına neden 

olmaktadır. Etkin ve standardizasyonu sağlanmış bir hasta teslim modeline olan gereksinime 

rağmen, hemşirelerin etkili bir hasta teslimini yürütmek için kullanabilecekleri evrensel 

olarak kabul edilmiş standart bir çerçeve veya model yoktur. Bu amaca yardımcı olmak için 

tasarlanmış çok sayıda araç vardır, ancak etkinliği karşılaştıran, üstünlüğü kanıtlanan veya 

belirlenmiş herhangi bir modelin kullanımını destekleyen hiçbir yöntem yoktur. Hasta 

tesliminde yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir model kullanılması, hasta bakım 

kalitesini ve güvenliğini arttırmaktadır. Bu bağlamda standart bir modelin kullanımının 

yaygınlaştırılması ve yeni mezun hemşirelere hasta tesliminin nasıl yapılacağı konusunda 

eğitim verilmesi önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta teslimi, hemşirelik, hasta güvenliği. 

 

Abstract: Handover, which has an important role in increasing the quality of care, 

documenting the nursing care and transferring the patient information between health 

professionals, is also one of the priority elements in maintaining effective communication 

from patient safety targets. It has been determined that handover between nurses is an 

important component of quality and safe patient care. Handover can be classified as; 

handover per bed, oral handover, and handovers from records, and any one of these 

handover forms can be used. However, although there is no standard practice in handover, it 

is suggested that a structured effective handover method is needed. When handover  is based 

on a systematic approach, it provides an effective data transfer to ensure continuity of care. 

In contrast, when handover is based on an unsafe communication process with unnecessary 

or inconsistent data, it causes an increase in adverse events affecting patient safety. Despite 
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the need for an efficient and standardized handover model, there is no universally accepted 

standard framework or model for nurses to use to deliver an effective handover. There are a 

number of tools designed to help with this purpose, but there is no method that supports the 

use of any model that comparing efficiency, proven superiority, or has proven effectiveness. 

The use of a structured and standardized model on handover increases the quality and safety 

of patient care. In this context, it is important to disseminate the use of a standard model and 

educate new graduated nurses  on how to handover. 

Key Words: Handover, nursing, patient safety. 

 

Giriş 

Hasta teslimi, hastanın durumuna özgü özellikli bilgilerinin, bir bakım verenden diğerine tam, 

doğru ve interaktif şekilde, standart bir iletişim tekniği kullanılarak devredildiği profesyonel 

bir iletişim süreci olarak tanımlanmaktadır. Hasta teslimi, sağlık alanında birçok sağlık 

profesyoneli tarafından kullanılmaktadır (1,2). Modern sağlık bakım sistemi çerçevesinde bu 

süreç, hemşirelik bakımının dökümante edilmesi, hasta bilgilerinin hemşireler arasında doğru 

aktarılması gibi hasta bakımında üstlendiği roller gereği özellikle hemşirelere önemli 

sorumluluklar yüklemektedir (2,3). Güvenli hemşirelik bakımın sağlanmasında merkezi bir 

süreç olan hasta teslimi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin, bakımın sürekliliğin, güvenliğin, 

ekip çalışmasının ve hasta odaklılığın geliştirilmesininde önemli bir parçasıdır (4, 5). Bakım 

kalitesinin yükseltilmesi, hemşirelik bakımının dökümante edilmesi ve hasta bilgilerinin 

sağlık profesyonelleri arasında doğru aktarılması konusunda önemli bir yere sahip olan hasta 

teslimi, aynı zamanda hasta güvenliği hedeflerinden etkin iletişim sürdürülmesinde de 

öncelikli unsurlardan biridir (2, 6). Sağlık hizmetlerinin karmaşıklığı ve sağlık hizmetlerinin 

yoğun, gürültülü, stresli ve rahatsız edici doğası göz önüne alındığında, iletişimdeki 

başarısızlığın istemeden hastaya zarar vermesinde bu kadar önemli bir rol oynaması şaşırtıcı 

değildir. Standart yaklaşımlar ve araçlar, klinik iletişimin kalitesini iyileştirmek ve sonraki 

tıbbi hataları önlemek için potansiyel çözümler sağlayabilir (7, 8). The Joint Commission, 

önlenebilir ciddi advers olayların yaklaşık %80'inin, hasta teslimi esnasında sağlık bakımı 

verenler arasındaki iletişimsizliklerden kaynaklandığını belirtmiştir (9). 

Hemşireler arasındaki hasta tesliminin, kaliteli ve güvenli hasta bakımının önemli bir bileşeni 

olduğu belirlenmiştir (10). Hasta teslimleri; yatak başı teslim, sözel teslim, yazılı teslim ve 

kayıtlardan yapılan teslimler olarak sınıflandırılabilir ve bu hasta teslim biçimlerinden uygun 

olan herhangi biri kullanılabilir. Fakat hasta teslimlerinde standart bir uygulama 

bulunmamaktadır  (3, 11). Literatürde hasta tesliminde, hastayla ilgili acilen iletilmesi 

gereken bir bilginin hızlı, eksiksiz, net biçimde iletilmesini sağlayarak hasta ve sağlık 

profesyoneline soru sorma ve cevaplama imkanı sunabilen profesyonel iletişim tekniklerinin 
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kullanılması önerilmektedir (2). Bu nedenle yapılandırılmış etkili bir hasta teslimi yöntemine 

ihtiyaç duyulduğu öne sürülmektedir (12). Çünkü hasta teslimi, ancak sistematik bir 

yaklaşıma dayandığında, bakımın sürekliliğini sağlamak için etkili bir veri transferi 

sağlamaktadır. Bu durumun aksine hasta teslimi, gereksiz veya tutarsız verilerle güvensiz bir 

iletişim sürecine dayandığında, hasta güvenliğini etkileyen advers olayların artışına neden 

olmaktadır (4, 13). Hasta bakımındaki eksikliklerin ya da uygun olmayan bir hasta tesliminin, 

bakımın sürekliliğini bozma ve olumsuz olaylara neden olma potansiyeline sahip olduğu 

belirtilmektedir. Ancak hasta tesliminin zaman alıcı ve tutarsız olma potansiyeli olduğu, 

ilaçlar, yaşamsal bulgular ve hemşirelik bakımı ihtiyaçları ile ilgili hayati önem taşıyan 

bilgilerin iletilmediği hasta teslimlerinde belirgin boşluklar ve eksiklikler olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu boşluklar, ilaç ve tedavi uygulamalarında tıbbi hatalara yol açarak hasta 

güvenliğini tehlikeye sokmaktadır (12). Dolayısıyla hatalı ya da uygun olmayan hasta teslimi, 

tanı veya tedavide gecikme, uygun olmayan tedavi veya bakımın ihmal edilmesine neden 

olmaktadır (6, 14). Bu bağlamda hasta teslimini iyileştirme amaçlı müdahalelerin önemi 

artmaktadır. Bu müdahaleler, iletişimsizlik, yanlış anlama ve kritik öneme sahip bilgilerin 

ihmal edilme riskini azaltmayı amaçlamaktadır (6).   

Hemşirelerin yaptığı hasta teslimleri, hasta güvenliği, hasta memnuniyetini, bakımın 

sürekliliği ve diğer klinik sonuçları etkileyebilecek klinik bilgi alışverişinin karmaşık ve 

genellikle gözden kaçan kısımları olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, hemşirelik hasta 

teslimlerinin etkisiz, zaman alıcı olması, hasta merkezli ve yapılandırılmış olmaması 

eleştirilmektedir. En sık kullanılan hemşirelik hasta teslim modelleri, yazılı veya sözlü 

teslimlerdir; her ikisi de çoğu zaman hasta veya hasta yakınlarının doğrudan katılımı olmadan 

gerçekleştirilmektedir (5). Oysaki hemşirelerin yapmış olduğu hasta teslimleri, hastanın 

bakımı, bakımın sürekliliğini teşvik etme, tedavi amaçlarına ulaşma ve hasta sağlığının 

iyileştirilmesi hakkında önemli ve kaliteli bilgiler içermelidir. Etkin olmayan hasta teslimleri, 

hasta bakımında ihmallere, tıbbi ve hemşirelik hataları dahil olmak üzere güvenlik 

kurallarının ihlal edilmesine yol açabilmektedir (15). Buradan da anlaşıldığı gibi etkin ve 

standardizasyonu sağlanmış bir hasta teslim modeline olan gereksinime rağmen, hemşirelerin 

etkili bir hasta teslimini yürütmek için kullanabilecekleri evrensel olarak kabul edilmiş 

standart bir çerçeve veya model yoktur. Bu amaca yardımcı olmak için tasarlanmış çok sayıda 

araç vardır, ancak etkinliği karşılaştıran, üstünlüğü kanıtlanan veya belirlenmiş herhangi bir 

modelin kullanımını destekleyen hiçbir yöntem yoktur (12).  Hasta teslim sürecinin 

yapılandırılmasının hasta bakım kalitesini ve tutarlılığını arttırdığı,  iletişim, ekip çalışması ve 
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hasta güvenliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ancak, yapılan bir 

çalışmaya göre hemşirelerin %24'ünün, hekimlerin % 39'unun hasta teslimlerinin verimsiz ve 

iyi yapılandırılmamış olduğu belirtilmektedir (16).   

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak iyi yapılandırılmamış hasta teslimleri, hastalar, hemşireler ve sağlık kuruluşları 

için olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla hasta tesliminde yapılandırılmış ve 

standartlaştırılmış bir model kullanılması, hasta bakım kalitesini ve güvenliğini arttırmaktadır. 

Bu bağlamda standart bir modelin kullanımının yaygınlaştırılması ve yeni mezun hemşirelere 

hasta tesliminin nasıl yapılacağı konusunda eğitim verilmesi önem arz etmektedir 
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ÖZET 

 

Giriş: Gebelik kayıpları, anne olmaya hazırlanırken bebeğini kaybeden kadınlar ve eşleri için 

travmatik yaşam deneyimleri olabilmektedir.  

Amaç: Bu çalışma, tekrarlayan gebelik kaybı yaşamış olan ailelerin kayıp sonrası psikolojik 

gelişimlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tekrarkayan gebelik kaybı ve psikolojik gelişim ile ilgili PubMed, Proquest, 

CHINAL, ScienceDirect, veri tabanları kullanılarak "recurrent pregnancy loss", "post 

traumatic growth", "psychological growth" anahtar kelimeleriyle literatür incelemesi 

yapılmıştır. 

Bulgular: Tekrarlayan gebelik kayıpları, arka arkaya en az iki ya da daha fazla gebeliğin 20. 

gebelik haftasından önce sonlanması olarak tanımlanmaktadır. Gebelik kaybı çiftler için 

genellikle stresli bir yaşam olayı olarak algılabilmektedir. Tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan 

kadınların anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik semptomlar gösterdiğini belirleyen 

çalışmalar bulunmaktadır. Perinatal ölümünden sonraki haftalarda anneler 

üzüntü, sinirlilik , suçluluk veya somatik semptomlar yaşarken babaların annelerden daha 

az doğum öncesi bağlanma geliştirdikleri düşünüldüğü için postnatal kayıplara perinatal 

kayıplardan daha fazla tepki verebilmektedirler. Brier’e (2008) göre sevilen kişiye yönelik 

belirgin anılar bulunmamasına rağmen, annenin zihninde ve hayalinde bebeğe aitler imgelerin 

yer alması kadının yas sürecini yaşamasına neden olmaktadır. Gebelik kaybı sonrası kadınlara 

eş tarafından sağlanan sosyal destek psikolojik olarak iyilik halinin sağlanması için önemli bir 

bileşendir ve özellikle kadınlar için kayıp sonrası iyileşmek için eş desteği önemlidir. Sağlık 

profesyonelleri kayıp sonrası ailelere destek olarak travma sonrası (posttravmatik büyüme) 

psikolojik sağlamlılığın artmasına yardımcı olmaları gerekmektedir. Posttravmatik büyüme, 

travmaya ya da büyük bir hayat krizine bağlı olarak gelişen, bireyin kendine bakışına, kişiler 

arasında ilişkilerine, hayat felsefesine yaptığı değişiklik anlamına gelmektedir. Travmatik bir 

olayın ardından aileler, dış dünyayla kendi deneyimlerine uygun yeni bakış açısı 

oluştururlar. Bu yeni bakış açısı, kırılganlık duygusunu da içerdiği için aileler büyümeye daha 

elverişli olabilmektedirler.  

Sonuç: Gebeliğin erken dönemlerinde meydana gelen kayıpların sayısı arttıkça daha sonraki 

gebeliklerde tekrarlama olasılığı artmaktadır. Gebelik ve gebelik kaybı, kadınlarda ruhsal 

değişimlere ve travmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle kayıp yaşayan kadınların ve 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/perinatal-death
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/irritability
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/somatics


 

302 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
ailelerinin anksiyete, depresyon, sosyal destek düzeyleri, emosyonel ve hemşirelik bakım 

gereksinimleri belirlenerek destekleyici hemşirelik bakımı sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Posttravmatik büyüme, psikolojik gelişim, tekrarlayan düşük 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Pregnancy losses may be traumatic life experiences for women and their 

spouses who are losing their babies while preparing to become mothers. 

Objective: The aim of this study was to investigate the post-loss psychological development 

of families who had had recurrent pregnancy loss. 

Method: The literature review was made by using PubMed, Proquest, CHINAL, 

ScienceDirect, databases with recurrent pregnancy loss, post traumatic growth and 

psychological growth. 

Results: Recurrent pregnancy losses are defined as the termination of at least two or more 

pregnancies before the 20th gestational week. Pregnancy loss is often perceived as a stressful 

life event for couples. There are studies showing that women with recurrent pregnancy loss 

have psychiatric symptoms such as anxiety and depression. In the weeks following the 

perinatal death, mothers experienced more sadness, irritability, guilt, or somatic symptoms, 

and may be more responsive to postnatal loss than perinatal losses because fathers were 

thought to have less prenatal attachment than mothers. According to Brier (2008), although 

there are no significant memories for the loved one, the images of the baby in the mother's 

mind and imagination cause her to experience the mourning process. The social support 

provided by the spouse after the loss of pregnancy is an important component for the 

psychological well-being and especially for women, it is important to support the spouse to 

recover after the loss. Health professionals need to help increase post-traumatic (post-

traumatic growth) psychological robustness in support of families after loss. Posttraumatic 

growth refers to the change of the individual's view of himself, his relations with people, his 

philosophy of life, which develops due to trauma or a major life crisis. After a traumatic 

event, families create a new perspective to the outside world in accordance with their own 

experiences. Because this new perspective also includes a sense of fragility, families can be 

more conducive to growth. 

Conclusion: As the number of losses occurring in the early stages of pregnancy increases, the 

likelihood of recurrence in later pregnancies increases. Pregnancy and pregnancy loss can 

cause mental changes and trauma in women. Therefore, supportive nursing care should be 

provided by determining the anxiety, depression, social support levels, emotional and nursing 

care needs of women and their families. 

Keywords: Posttraumatic growth, psychological development, recurrent low 
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GİRİŞ 

     Yirminci gebelik haftasından önce klinik olarak tanımlanmış iki veya üç gebeliğin ard arda 

kaybedilmesi tekrarlayan gebelik kaybı  (TGK) olarak tanımlanmaktadır (Ford ve Schust, 

2009). Her yıl 500.000’den fazla kadını etkileyen yaygın obstetrik bir problemdir (Deniz ve 

ark., 2016). Perinatal kayıpların eşi benzeri yoktur  çünkü bu kayıplar ani ve beklenmedik 

şekilde ortaya çıkmaktadır, ailenin doğacak olan bebeğiyle ilgili paylaşacak bir anı veya  

deneyimi oluşmamaktadır ve yas tutacak somut bir varlık meydana gelmemektedir (Gaudet ve 

ark., 2010; Kersting ve Wagner, 2012). Bir çocuğun kaybı, psikolojik ve fiziksel refahı 

olumsuz yönde etkileyen riskli karmaşık (keder) reaksiyonlara neden olabilen çok zor bir 

yaşam deneyimi olarak kabul edilmektedir (Li ve ark., 2002; Stroebe ve ark., 2007).  

     Perinatal kaybın uzun vadeli etkileri arasında depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif 

davranışlar, intihar düşüncesi, suçluluk, utanç, madde kullanımı, evlilik çatışması ve travma 

sonrası stres bozukluğu gibi durumlar yer almaktadır (Barr ve ark., 2008; Turton ve ark., 

2009). Şiddetli depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve çok nadiren 

psikoz gibi psikiyatrik bozukluklar bazı ebeveynlerde gelişebilir ve psikiyatri bakımı için 

yönlendirmeyi işaret eder (Badenhorst ve Hughes, 2007) . . Gebelik kaybı, genellikle 

kadınlar, eşleri ve aileleri için bir kriz durumu olabilmektedir;  bu nedenle öncelikle kaybın 

nedeninin açıklaştırılmasında yarar bulunmaktadır (Qu ve ark., 2017). Gebeliğin sona 

ermesinin çiftler tarafından önemli bir kayıp olayı olarak görüldüğü, gebelik kaybı ile ilgili 

yapılan çalışmaların daha çok depresyon odaklı olduğu ve kadınların yaklaşık % 30 ila % 

50'sinde kayıptan sonraki 6 ay içinde ciddi depresyon semptomları geliştiği 

vurgulanmaktadır (Janssen ve ark., 1996). Depresyondaki duygulara ek olarak, annelerin % 

20'sinde gebelik kaybı yaşadıktan sonraki gebeliklerinde travma sonrası stres bozukluğu 

(TSSB) olduğu ve semptomların sürdüğü düşünülmektedir (Turton ve ark., 2001). 

     TSSB genellikle bir kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölüme, yaralanmaya veya 

şiddete maruz kalması veya tanık olması sonucunda gelişmektedir ve gebelik kaybından sonra 

ebeveynlerde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) görülme oranı %20-29 arasında 

değişmektedir (Chung ve Reed, 2017). Nitel araştırmalardan elde edilen kanıtlar, 

ebeveynlerin gebelik kaybı sonrası gözyaşı, özlem, hüzün, suçluluk, kendini suçlama, öfke ve 

somatik şikayetler yaşadığını göstermektedir (Adolfsson ve ark., 2004; Tseng ve ark., 2014). 

Anneler 2 yıla kadar sürebilen üzüntü, sinirlilik, suçluluk veya somatik semptomlar 

yaşayabilmektedir (Janssen ve ark., 1996). Babalar da anneler gibi yas ve suçluluk  

duygularını yaşamaktadırlar; fakat bu yas ve suçluluk duygusunun annelerin duygularına göre 
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daha az olduğu düşünülmektedir (Badenhorst ve ark., 2006). Babaları annelerle karşılaştıran 

nicel çalışmaların çoğu, babalarda annelere göre daha düşük keder, anksiyete ve depresyon 

düzeyi olduğunu tespit etmişlerdir (Vance ve ark., 1995). Her ne kadar kadınların acı çekmesi, 

erkeklerden daha yoğun olsa da, erkeklerin kederi beklenenden daha yoğun olabilir ve günlük 

aktiviteleri gerçekleştirme yeteneklerini engelleyebilmektedir(Corbet-Owen, 2003). Bir baba,  

     “Güçlü olmam gerekiyordu… Bana herhangi bir duygu göstermemem söylendi çünkü onu 

üzecekti. Komik: Ben de inciniyordum, ama göstermem beklenmiyordu.”(Peppers ve Knapp, 

1980). 

     Travmatik bir olayla karşı karşıya gelmenin, kişiyi travmadan önceki durumundan daha 

güçlü hale getirmesi mümkündür (İnci ve Boztepe, 2013). Travma sonrası büyüme, zorlu bir 

yaşam deneyimiyle yüzleşmenin bir sonucu olarak pozitif psikolojik değişimdir (Black ve 

Wright, 2012). Cacciatore ve arkadaşlarının yaptığı(2008) bir çalışmada, bir çok ebeveyn 

gebelik kaybından sonra  yaşadıkları strese rağmen aralarındaki yüksek derecedeki ilişkisel 

strese rağmen daha da yakınlaşarak uyumlarını arttırdığı belirtmiştir(Cacciatore ve ark., 

2008). Kayıp yaşayan bir anne;  

     “Kızımızın ölümü bizi bir araya getirdi… Onun ölümü ikimiz için çok zorlayıcıydı, ama 

kocamın orada benimle konuşması ya da sessizce beni izlemesi ve beni tutması bütün bu farkı 

yarattı…Bir çift olarak ilişkimiz, daha önce bildiğimden farklı bir seviyede tanıyormuşum gibi 

söylenmemiş bir bağ olması nedeniyle değişti”(Cacciatore ve ark., 2008).  

Başka bir kadın;  

     ”İlişkimizi güçlendirdi. Kızımızın kaybından önceki ilişkimiz güçlüydü, ama ilişkimiz artık 

“fırtınayı” yıprattığı için daha güçlü görünüyor”.  

     Gebelik kaybından sonra 67 ebeveyni değerlendiren bir çalışmada, ebeveynlerin çoğu 

bebeğin kaybına bağlı olarak kişisel gelişiminde bir artış olduğunu ve psikolojik olarak 

olgunlaştıklarını bildirmiştir (Polatinsky ve Esprey, 2000). Çocuğunu kaybettikten sonra, 

ebeveynlerin ilişkileri üzerinde çeşitli olumsuz etkiler tanımlanmıştır; bunlar, eşler arasındaki 

duygusal mesafenin artmasını veya hatta ayrılmaya kadar gidebilmektedir (Murphy ve ark., 

2003). Perinatal kayıp travmasının bir sonucu olarak çiftlerin ev taşıma gibi önemli yaşam 

değişiklikleri yapabileceğini gösteren kanıtlarda bulunmaktadır (De Frain ve ark., 1991).  

     Şu anda kullanımda olan rehber ilkeler ölen bebeği görmeyi ve elinde tutmayı, onu 

isimlendirmeyi ve ebeveynlerin kayıp yasını yasamalarına yardımcı olacak hatıraları edinmeyi 

savunmaktadır ancak araştırmalar ölü bebekle fiziksel temasın, daha kötü psikolojik 

sonuçlarla, özellikle her iki ebeveynde de travma sonrası stres bozukluğu semptomlarının 
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gelişmesi ve artması olasılığı ile ilişkili olabileceğini göstermektedir(Badenhorst ve Hughes, 

2007).  Düşük yapan bir kadın: 

     “…Tuvalette oldu. Kocam pantolonumu kesti ve tuvalete kovanın içine koyduk. Açıkça bir 

bebekti… Tuvaleti kullandığımda hepsini tekrar görüyorum: Bebeğimin olduğu kova ve 

kocamın yüzündeki bakış. Yatağa uzandığımda, bu düşünceler geri geliyor ve tekrar 

gerçekleştiğini görüyorum. Bu beni kötü hissettiriyor. Kendimi çok isyan ediyorum. Ve üzgün 

ve çaresiz onu durduramadım… Kova hakkında düşünmemeye çalışıyorum. Ailemle meşgul 

kalıyorum, düşüncelerimi engellemeye çalışıyorum ve en iyi arkadaşımla dikkat dağıtmaya 

çalışıyorum. Hayat devam etmeli.Ama vücudumda kendimi hayal kırıklığına uğrattığımı 

hissediyorum  (Armstrong ve ark., 1998).  

     Hughes ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, kaybedilen bebeklerini gören ve tutan 

kadınların sonraki gebeliklerinde, depresyon ve TSSB semptomlarının daha yüksek olduğunu 

ve doğumdan sonraki 1 yıl sonra da bu semptomların devam ettiğini belirtmişlerdir (Hughes 

ve ark., 2002). Turton ve arkadaşları (2001) perinatal bir kaybın ardından aile üyelerinden 

algılanan yetersiz veya belirsiz desteğin daha yüksek TSSB semptom şiddeti ile ilişkili 

olduğunu bulmuşlardır. Bu nedenle, perinatal kaybın ardından yeterli sosyal destek 

algılarının, daha az TSSB belirtisi raporuyla ve belki de azalmış keder ve depresyon belirtileri 

raporları ile ilişkilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir (Fainman ve ark., 2001).  

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, gebelik kaybı tek bir olay değildir. Yeni bir yaşamın başlangıcı olarak bu 

yolculuktaki çocuklarından fiziksel olarak ayrılmasından, rollerinin sosyal olarak 

kaybedilmesinden ve bilişsel benlik saygısı kaybından tüm süreci kapsamaktadır. Gebelik 

kaybına verilen tepkiler çeşitli olduğu için, kaybın kadın için ne anlama geldiğini anlamaya 

çalışmak ve olayın kendisi ve ailesi için potansiyel stresini tanımak önemlidir.  Gebeliğin 

sona ermesiyle oluşan travma çiftin maruz kaldığı psikolojik yüke bağlı olarak bir sonraki 

gebeliklerin çoğunda TSSB’ye karşı savunmasız oldukları çalışmalarla 

kanıtlanmıştır. Zamanında müdahale, sonraki gebeliklerde semptomların yeniden ortaya 

çıkma olasılığını da azaltabilmektedir. Gebelik kaybından sadece anneler etkileniyormuş gibi 

görünse de kayıptan sonraki süreçte babaların sağlığı da göz ardı edilmemelidir. Bu süreçte 

ailenin ve arkadaşların sosyal desteğiyle oluşabilecek psikolojik rahatsızlıkların 

azaltılabileceği düşünülmektedir. Çocuğun herhangi bir yaşta ve herhangi bir sebeple ölmesi, 

aslında, yaşamı değiştiren, travmatik bir deneyimdir.  Perinatal bir kayıptan sonra ebeveynlere 
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verilen bakımın ülke ve kültüre göre değişmesine rağmen, tüm ebeveynlerin hastane 

personelinin ihtiyaçlarına duyarlı ve empatik olması gerekmektedir.  
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ÖZET 

Kanıta dayalı uygulamalar yirminci yüzyılın ikinci yarısında gündeme gelmesinden bu yana 

artan bir popülariteyle dünya genelinde sağlık hizmetlerinde sıkça kullanılan bir uygulama, 

politika, yönetim ve eğitim temasıdır. Bu bağlamda kanıta dayalı uygulamalar hemşirelik 

bakımının altın standardı haline gelmeye başlamıştır. Literatürde, kanıta dayalı uygulamanın 

geleneksel bakım yaklaşımlarına göre daha yüksek kalitede bakım, daha iyi hasta sonuçları, 

daha düşük maliyet ve daha fazla hemşire memnuniyeti sağladığını göstermektedir.  

Günümüzde birçok eğitim kurumu akademik strateji olarak kanıta dayalı uygulama ile ilgili 

farkındalığın ve yeterliliğin daha okul sıralarında kazandırılması gerekliliğini belirtmektedir. 

Geleceğin hemşireleri olan öğrencilerin, eğitimleri süresince kanıta dayalı hemşirelik 

uygulamaları konusunda bilgi sahibi olması ve farkındalık geliştirmesi ilerideki topluma 

sunacakları hemşirelik bakımının kalitesini doğrudan etkileyeceği önemle vurgulanmaktadır. 

Dünyanın giderek dijitalleşmesiyle, teknolojideki gelişmeler kanıta dayalı bilgilere erişme 

şeklini de değiştirmiştir. Genel olarak hemşirelik mesleğinde olduğu gibi, hemşire eğitimcileri 

de hızlı bir şekilde kanıta dayalı uygulama mantığını benimsemiş ve öğrencilere kanıta dayalı 

hemşireliği öğrenme ve uygulama olanakları sağlamak için yenilikçi müfredat tasarımları ve 

öğretim stratejileri uygulamıştır. Bu yenilikçi stratejilerden biri olan oyunlar, eğitimciler 

tarafından öğrencilerin öğrenmeye katılımını sağlamak, özgüvenini artırmak, grup işbirliği ve 

etkileşimini teşvik etmek için kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde oyunların, kanıta 

dayalı uygulama için eleştirel değerlendirme becerileri ve istatistiksel okuryazarlık 

geliştirmede etkili olduğunu vurgulanmaktadır. PICO oyunu, girişim veya tedavilere 

odaklanan klinik senaryolarda; popülasyon (P), girişim (I), karşılaştırma girişimi (C) ve 

sonuçları (O) tanımlamak için geliştirilmiştir. PICO oyunuyla öğrencilerin klinik 
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senaryoların bileşenlerini tanımlamak için PICO sürecinin nasıl kullanılacağına dair bakış 

açılarının geliştiği ve uygulamada kullanmak üzere en iyi kanıtı bulma şanslarının arttığı 

belirtilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı uygulama, hemşirelik eğitimi, hemşirelik. 

 

ABSTRACT 

Evidence-based practice is an application, policy, management and training theme that is 

frequently used in health care worldwide with an increasing popularity since the second half 

of the twentieth century. In this context, evidence-based practices are becoming the gold 

standard of nursing care. The literature shows that evidence-based practice provides higher 

quality care, better patient outcomes, lower costs, and more nurse satisfaction than 

traditional care approaches. 

Nowadays, many educational institutions state that the academic strategy requires awareness 

and competence in evidence-based practice to be gained at school rankings. It is emphasized 

that students who are nurses of the future will be informed about evidence based nursing 

practices during their education and that awareness raising will directly affect the quality of 

nursing care they will offer to the society in the future. 

With the digitalization of the world, developments in technology have changed the way they 

access evidence-based information. As in the nursing profession in general, nurse educators 

have quickly adopted the evidence-based practice logic and applied innovative curriculum 

design and teaching strategies to provide students with the opportunity to learn and practice 

evidence-based nursing. Games, which are one of these innovative strategies, are used by 

educators to enable students to participate in learning, to increase self-confidence, to 

encourage group collaboration and interaction. When the literature is examined, it is 

emphasized that games are effective in developing critical assessment skills and statistical 

literacy for evidence-based practice. The PICO Game was developed for identifying the 

population (P), intervention (I), comparison intervention (C), and outcome (O) from clinical 

scenarios that focus on interventions or therapies.  

With the PICO game, it is stated that students' perspectives on how to use the PICO process 

to identify the components of clinical scenarios are improved and the chances of finding the 

best evidence for use in practice is increased.  

Key Words: Evidence based practice, nursing education, nursing 
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GİRİŞ 

Kanıta dayalı uygulamalar yirminci yüzyılın ikinci yarısında gündeme gelmesinden bu yana 

artan bir popülariteyle dünya genelinde sağlık hizmetlerinde sıkça kullanılan bir uygulama, 

politika, yönetim ve eğitim temasıdır (1,2,3). Kanıta dayalı uygulama (KDU), sistematik 

araştırmalardan elde edilen en iyi kanıtların klinik uzmanlıkla birleştirildiği uygulamalar 

olarak tanımlanmaktadır. Bu uygulamanın altındaki temel ilke, bakımın geleneksel ya da 

sezgisel yolla değil yüksek nitelikli, kanıtlar doğrultusunda verilmesi gereğidir (4). 

Günümüzde tüm sağlık bakımı profesyonellerinin, hastalara en iyi bakım hizmetini vermek 

için uygulamalarını en iyi kanıtlar üzerine temellendirmelerine olan gereksinim giderek 

artmaktadır (5,6,7). Uluslararası Hemşirelik Birliği (International Council of Nursing=ICN) 

tarafından uygulamaların kanıta dayandırılması konusunda açık mesaj verilmesi konunun 

önemini vurgulamaktadır (8). Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması, bakım 

kalitesini ve bakım sonuçlarını iyileştirmek, klinik uygulamalarda ve hasta bakım 

sonuçlarında fark yaratmak, bakımı standardize etmek ve hemşire memnuniyetini artırmak 

gibi olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır (8,9,10,11). Bu nedenle kanıta dayalı 

uygulamalar hemşirelik bakımının altın standardı haline gelmeye başlamıştır (12,13). Tıp 

Enstitüsü de klinik etkililik ve kanıta dayalı uygulamaların önemini vurgulamak ve 

geliştirmek için, 2020 yılına kadar klinik kararların %90'ının doğru, zamanında ve güncel 

klinik bilgilerle desteklenen ve en iyi hasta sonuçlarını elde etmek için mevcut en iyi kanıtları 

yansıtan bir hedef belirlemiştir (4,5).   

Günümüzde bilimsel, teknolojik ekonomik ve sağlık bakımı hizmetlerinde büyük değişim ve 

gelişmeler yaşanmaktadır. Bu değişim ve gelişmeler, birey, aile ve toplumun yaşamın tüm 

dönemlerinde sağlık-hastalık sürekliliği içinde bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını 

gerektirmektedir. Bu zorunluluk, tüm mesleklerin eğitimlerini olduğu gibi hemşirelik ve 

hemşirelik eğitimini de önemli ölçüde etkilemiştir (7,14). Günümüzde birçok eğitim kurumu 

akademik strateji olarak kanıta dayalı uygulama ile ilgili farkındalığın ve yeterliliğin daha 

okul sıralarında kazandırılması gerekliliğini belirtmektedir (8,15,16). Geleceğin hemşireleri 

olan öğrencilerin, eğitimleri süresince kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları konusunda bilgi 

sahibi olması ve farkındalık geliştirmesi ilerideki topluma sunacakları hemşirelik bakımının 

kalitesini doğrudan etkileyeceği önemle vurgulanmaktadır (8,17,18).  

Dünyanın giderek dijitalleşmesiyle, teknolojideki gelişmeler kanıta dayalı bilgilere erişme 

şeklini de değiştirmiştir (17,19,20). Genel olarak hemşirelik mesleğinde olduğu gibi, hemşire 

eğitimcileri de hızlı bir şekilde kanıta dayalı uygulama mantığını benimsemiş ve öğrencilere 
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kanıta dayalı hemşireliği öğrenme ve uygulama olanakları sağlamak için yenilikçi müfredat 

tasarımları ve öğretim stratejileri uygulamıştır (15,19,20,21). Bu yenilikçi stratejilerden biri 

olan oyunlar, eğitimciler tarafından öğrencilerin öğrenmeye katılımını sağlamak, özgüvenini 

artırmak, grup işbirliği ve etkileşimini teşvik etmek için kullanılmaktadır (15,20). Literatür 

incelendiğinde oyunların, kanıta dayalı uygulama için eleştirel değerlendirme becerileri ve 

istatistiksel okuryazarlık geliştirmede etkili olduğunu vurgulamaktadır (15,20,22,23). 

Oyunların hemşirelik eğitimi üzerindeki etkisini belirlemek için sayısız araştırma yapılmıştır. 

Örneğin, “Jeopardy” adlı televizyon oyunu, “Nursopardy” olarak uyarlanıp yeniden 

adlandırılarak, hemşirelik bilgisinin temellerini gözden geçirmek için kullanılmış ve 

öğrenciler, hem sınavlar hem de tam bir öğrenme deneyimi için, bunu yararlı bir yöntem 

olarak bildirmiştir (24). Klinik akıl yürütme ve karar vermede, hemşirelik öğrencileri 

geleneksel eğitim ve laboratuvar uygulamalarına tamamlayıcı olarak çevrimiçi, bireysel 

oyunlar oynamayı yararlı bulmuşlardır (25).  Bu bağlamda, Koivisto ve ark. (2016) klinik akıl 

yürütmeniniyileştirilmesini amaçlayan, postoperatif durumların verildiği, hemşirelik 

öğrencileri için 30 dakikalık bir çevrimiçi oyun önermiştir (26). Benzer oyunlarda, kanıta 

dayalı uygulamalara odaklanan “3D GameLab” ve “Rezzly”, öğrenciler soruları çözerek ve 

görevleri gerçekleştirerek deneyim puanları kazanmaktadır. Araştırmacılara göre bu 

etkinliklerin memnuniyet, motivasyon ve öğrenme açısından olumlu sonuçlar gösterdiği 

belirtilmektedir (27, 28). 

PICO oyunu, girişim veya tedavilere odaklanan klinik senaryolarda; popülasyon (P), girişim 

(I), karşıt girişim (C) ve sonuçları (O) tanımlamak için geliştirilmiştir (15). Oyunun amacı, üç 

PICO sorusunu doğru şekilde tamamlayan ilk oyuncu olmaktır. Bir uygulamayı geleneksel ya 

da standart bakıma göre karşılaştırmaya odaklanan farklı uygulama sorunlarına sahip 20 

senaryo kartı vardır. Toplam seksen kartta senaryo ile eşleşen P, I, C veya O kelimeleri vardır. 

Tablo 1’de örnek senaryolar ve P, I, C, O ile eşleşen örneklemeler gösterilmektedir. 

Oyuncular üç senaryo kartı seçer ve diğer oyunculara göstermez. Dağıtıcı her oyuncuya beş 

kart verir. Kartların geri kalanı, tüm oyuncuların ulaşabileceği bir yığın halinde kapalı bir 

şekilde yerleştirilir. Yığının en üstündeki kart ise açık bırakılır. Sırası gelen oyuncu, üst kartı 

yığından çeker ve kimseye göstermeden eline koyar ya da atılan kağıtlardan bir kart alır. 

Atılan kağıt yığını yayılır ve yalnızca yüzü dönük karttan değil tüm yığından kart çekilebilir, 

ancak bir kart alınırsa aynı kart yine aynı tip kartla değiştirilmelidir (örneğin, P kartı için P 

kartı). Kart yığından çekilirse, herhangi bir kart türü atılabilir. Oyuncular tamamlanmış bir 

soruları olduğunu düşündüklerinde “PICO” diye bağırırlar ve dağıtıcı PICO cevap anahtar 
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kartını kontrol eder; doğruysa, kartlar o oyuncunun önüne yerleştirilir ve oyun devam eder. 

Oyunun varyasyonları, takımlar oluşturularak üç PICO sorusunu cevaplayan ilk takımın 

kazanması veya kazanmak için tamamlanmış PICO sorularının sayısına bakılarak kazanana 

karar verme şeklinde artırılabilir (15). Milner ve ark. (2017) 18 hemşirelik doktora öğrencisi 

ile yaptığı çalışmada, çoğu öğrenci PICO oyununun uygulama sorularının aranabilir bir 

biçimde çerçevesini oluşturmak için beceriler geliştirmenin ve güçlendirmenin heyecan verici 

ve eğlenceli bir yolu olduğunu belirtmiştir (15, 20).  

Sonuç olarak, PICO oyunuyla öğrencilerin klinik senaryoların bileşenlerini tanımlamak için 

PICO sürecinin nasıl kullanılacağına dair bakış açılarının geliştiği ve uygulamada kullanmak 

üzere en iyi kanıtı bulma şanslarının arttığı belirtilmektedir. PICO oyunu hemşirelik 

öğrencileri veya hemşirelerin eğitiminde aktif öğrenme stratejisi olarak kullanılması 

önerilmektedir. Ayrıca oyuna etiyoloji, teşhis, prognoz veya PICO sorularını ifade eden 

formüller ve şablonlar eklenerek genişletilmesi de önerilmektedir (15,29,30). 

Tablo 1. Senaryo örnekleri ve PICO 

Senaryo Örnekleri P I C O 

Doğum birimi, oksitosin infüzyon dozunun 80mg/500 mL'den 

10mg /500 mL'ye değiştirildikten sonra postpartum hemorajide 

bir artış gördü. 

Postpart

um 

kadın 

Oksitosin 

10mg dozu 

Oksitosin 

80mg dozu 

Postpartum 

Hemoraji 

Bir okul hemşiresi olarak, geleneksel el yıkamanın okul 

çağındaki çocuklar arasında mikropların yayılmasını önlemek 

için antibakteriyel jellerden daha iyi olduğuna dair bir 

ipucunuz var. 

Okul 

çağında

ki 

çocuklar 

Geleneksel 

el yıkama 

Antibakteriy

el jel 

Mikropların 

yayılması 

Son hemşirelik uygulama dergisinde, izolasyon önlemlerinin 

kullanılmasına karşı olan ve izolasyon önlemlerinin erişkin 

hastanın zihinsel sağlığına daha fazla zarar verdiğini iddia eden 

bir yazı yer almaktadır. Ve bu yazıda yazarlar, bakterilere 

dirençli mikroorganizmaların yayılmasını önlemek için 

standart önlemlerin kullanılmasını önermektedir. 

Erişkin 

hasta 

İzolasyon 

önlemleri 

Standart 

önlemler 

Bakterilere 

dayanıklı 

mikroorganiz

malar 

Kaynak; Milner, K. A., & Cosme, S. (2017). The PICO Game: An Innovative Strategy for Teaching Step 1 in Evidence‐

Based Practice. Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 14(6), 514-516. 
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ÖZET 

Giriş 

Sarsılmış bebek sendromu (SBS), bebekte intrakranial veya retinal kanama, beyin hasarı, 

hatta ölümle sonuçlanabilen ebeveynin bebeği sarsmasıyla ortaya çıkan bir fiziksel istismar 

türüdür.  

Amaç 

Bu bildirinin amacı, bebeklerdeki SBS’de korunmanın önemine ve hemşirenin rolüne dikkat 

çekmektir. 

Yöntem 

Derlemede, “Google Akademik ve PubMed” veri tabanlarından “çocuk istismarı, sarsılmış 

bebek sendromu, korunma, hemşire” anahtar kelimeleri kullanılarak Türkçe-İngilizce olarak 

taranmış, 2009-2019 yılları arasındaki yayınlar çalışma kapsamına alınmıştır. 

Bulgular 

Çocuklarda SBS’den sonra oluşan sekeller çoğu kez geri dönüşsüz olabilmekte hatta 

ölebilmektedirler. Bu nedenle önlemede korunma programlarının uygulanarak çocuk 

istismarının önlenmesi öncelikli yaklaşım olmalıdır. SBS’de korunma birincil, ikincil ve 

üçüncül korunma şeklinde ele alınmaktadır. Birincil korunmada, istismar oluşmadan 

önlenmesi, ebeveynin tüm çocukluk çağı boyunca desteklenmesi önemlidir. İkincil korunmada 

yüksek risk taşıyan ailelerin tanımlanması, ailenin mental durumu, aile içi şiddet ve istismarın 

saptanması çok önemlidir. Çünkü bu şekilde ailenin ihtiyaçlarını sağlanabilir veya çocukları 

bakım için bir merkeze yerleştirilebilir. Üçüncül korunma ise istismarın gerçekleşmesi 

durumunda zararın hafifletilmesine yönelik, yinelenmesini önleyici, tedavi edici ve iyileştirici 

hizmetler verilmektedir. Doğum öncesi ve sonrası destek programları, çocuk gelişimi eğitimi, 

ev ziyaretleri, stresle baş etme eğitimi, bebeği sarsmayı tetikleyen kızgınlık ve öfke ile baş 

etme yolları hakkında eğitim verilmesi önerilen yöntemlerdir. Birçok koruma programı tüm 

ülke çapında, doğum sonrası tüm ebeveynlere birincil korunma eğitimi vermek şeklinde 

uygulanmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Hemşireler SBS’den korunmada, bebeklerin güvenliğini sağlamada aktif rol alarak ve SBS’ye 

müdahale ederek çocukların yaşamlarında önemli bir fark yaratabilirler.   

Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, sarsılmış bebek sendromu, korunma, hemşire 

ABSTRACT 

Introduction 
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Shaken baby syndrome (SBS) is a form of physical abuse that occurs when baby shakes the 

baby, which can result in intracranial / retinal bleeding, brain injury or even death. 

Objective 

The purpose of this paper is to draw attention to importance of prevention in SBS and role of 

nurse in infants. 

Method 

In the review, çalışma Google Academic and PubMed 2009 databases were scanned in 

Turkish-English using-child abuse, shaken baby syndrome, prevention, nurse ılmış keywords, 

and publications between 2009-2019 were included in the study. 

Results 

Sequences that occur after SBS in children can often be irreversible or even die. Prevention of 

child abuse should therefore be a priority approach by implementing prevention programs in 

prevention. In SBS, protection is considered as primary, secondary and tertiary prevention. In 

primary protection, it is important to support parent throughout entire childhood, avoiding 

abuse before they occur. It is very important to identify families with high risk in secondary 

prevention, mental state of the family, domestic violence and abuse. In this way, needs of 

family can be provided or children can be placed in a center for care. Tertiary protection is 

provided in order to mitigate damage in case of abuse and preventive, curative and curative 

services are provided. It is suggested that education should be given about prenatal and 

postnatal support programs, child development education, home visits, coping with stress, 

ways of coping with resentment and anger. Many conservation programs have been 

implemented across the country to provide primary prevention training to all parents after 

childbirth. 

Conclusion and Suggestions 

Nurses can make an important difference in lives of children by taking an active role in 

protection of SBS, by taking an active role in ensuring safety of infants. 

Key words: child abuse, shaken baby syndrome, prevention, nurse 

GİRİŞ 

Sarsılmış bebek sendromu (SBS), çocuklarda en sık görülen travmatik ölüm nedenidir. İlk kez 

Caffey tarafından tanımlanan fiziksel istismarın bir alt grubudur.1 Çoğunlukla 1 yaş altı 

çocuklarda, özellikle de bebeklerin ağlamalarının en fazla olduğu 6-8. haftalarda sık 

görülmektedir. SBS insidansının yaşamın ilk yılında 35\100.000 olduğu tahmin edilmektedir. 

SBS de çocukların % 65'inde önemli nörolojik yaralanmalar görülmekte, %5-35’i ise gelişen 

yaralanmalar nedeniyle ölmektedir.2, 3 5 yıldan uzun bir süre boyunca takip edilenlerin 

yalnızca % 8-32'si olumlu bir gelişim süreci gösterebilmektedir Bu nedenle SBS oluşmadan 

önlemek öncelikli bir yaklaşım olmakla birlikte önlemede korunma programlarının 

uygulanması gereklidir. SBS’yi önleme, belirleme ve müdahale etmede stratejiler birincil, 

ikincil ve üçüncül önlemlerden oluşmaktadır.4-7 

Birincil önleme programları (BÖP), evrensel bir yaklaşıma sahiptir ve toplumun genelini 

hedef almaktadır. BÖP de istismar oluşmadan önlemek ve ebeveynleri desteklemek 
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önemlidir. BÖP için Koruyucu Faktörler Çerçevesi teorik bir temel sağlamaktadır ve ailenin 

eksi yönlerinden çok pozitif yönlerine odaklanılmaktadır.  Yalnızca yüksek risk altındakiler 

değil, tüm aileler güçlendirilmiş koruyucu faktörlerden yararlanabilmektedir. Bu koruyucu 

faktörler; ebeveyn esnekliği, sosyal destek, somut destek, ebeveynlik ve çocuk gelişimi 

bilgisi, çocukların sosyal ve duygusal yeterliliğidir. Koruyucu faktörlerin güçlendirilmesine 

odaklanmak, çocuk sağlığını ve gelişimini destekleyen ve çocuklara kötü muamele risklerini 

azaltan bir aile ortamı sunmaktadır.4 Bu çerçevede hastanede, bebek bakım merkezlerinde, 

kurslarda ve toplumsal seminerlerde eğitimler verilmektedir.5-20 Verilen eğitimlerin doğum 

öncesi ve sonrası destek programları, çocuk gelişimi eğitimi, ev ziyaretleri, stresle baş etme 

eğitimi, bebeği sarsmayı tetikleyen kızgınlık ve bitkinlik ile baş etme yollarını içeren konuları 

içermesi önerilmektedir.8-23 Ayrıca son zamanlarda bu eğitimin sadece annelere yönelik değil, 

en sık istismarcılar olan baba, annenin erkek arkadaşı ve evde beraber yaşayan diğer erkeklere 

de verilmesi önerilmektedir.6  

SBS’yi önlemede bir diğer korunma programı ikincil korumadır. İkincil korunma, istismar 

açısından yüksek riskli ailelerin belirlenmesini içermektedir. Bu kapsamda ailenin ihtiyaçları 

sağlanabilir, çocuklar bir bakım merkezine yerleştirilebilir, aile destek verebilecek kuruluşlara 

yönlendirilebilir ve aileye yönelik sosyal desteklerin artırılması konusunda çalışmalar 

yapılabilir.  

SBS’de istismar durumunda çocuğa yönelik zararın hafifletilmesine ve iyileştirmeye yönelik 

bir diğer program üçüncül korunmadır. Üçüncül koruma çocuk ve ailelere yönelik tedavi edici 

ve iyileştirici müdahaleleri içermektedir. 4-6  

SBS’yi önlemede korunma programlarının uygulanmasında hemşireler kilit noktadaki sağlık 

profesyonelleridir. Çünkü hemşireler, istismar ve ihmal riski yüksek olan çocuklarla sık sık 

temas halindedirler. Sağlık sisteminde birinci basamak sağlık hizmetlerinden üçüncü basamak 

sağlık hizmetlerine kadar her aşamada çocuklara ve ailelere yönelik önleme, tanılama ve 

müdahalelerde görev almaktadırlar. Hemşireler; SBS’de dahil olmak üzere çocuk istismar ve 

ihmaline yönelik çocukları ve ebeveynleri değerlendirmekte, gelişimsel tarama, eğitim, 

motivasyonel görüşme, psikoeğitim, ebeveyn-bebek etkileşimlerini desteklemekte ve ilgili 

hizmetlere yönlendirmektedirler.24-34 Çocukların istismara uğradıktan sonra kanıt toplama ve 

mağdurların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik girişimlerde 

bulunmaktadırlar. 35-37 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hemşireler SBS’den koruma ve güvenliği sağlamada aktif rol alarak ve SBS’ye müdahale 

ederek çocukların yaşamlarında önemli bir fark yaratabilirler.   
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ÖZET 

Enjeksiyonlar en çok kullanılan temel hemşirelik becerilerden biridir. Her yıl dünya çapında 

en az 16 milyar enjeksiyon yapılmaktadır. Güvenli olmayan enjeksiyon uygulamaları, ilişkili 

hastalık yükleriyle birlikte kanla taşınan patojenlerin bulaşmasına ve enfeksiyonlara neden 

olabilir. Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, dünya genelinde her yıl yüz milyonlarca 

insanı etkileyen önlenebilir enfeksiyonlardır.  

Enjeksiyonlardan önce cilt dezenfeksiyonu ile ilgili klinik rehberler son yıllarda değişmeye 

başlamıştır. Bu uygulamanın gerekliliği ise uzun zamandır sorgulanmaktadır. Enjeksiyon 

öncesi cildi temizlemenin amacı, cildin iğneyle delinmesi sonucu ortaya çıkabilecek 

enfeksiyon olasılığını azaltmaktır. Hem cilt hazırlığının enfeksiyonu önleme üzerindeki etkisi 

hem de steril bir iğne ile cildin penetrasyonu sonrasında enfeksiyon gelişme olasılığı tartışma 

konularından biridir. Literatür incelendiğinde intradermal, subkutan veya intramüsküler 

enjeksiyondan önce cilt dezenfeksiyonu yapılması gerektiğini destekleyen çok az kanıt olduğu 

görülmektedir. Dann (1969) tarafından yapılan çalışma sonucunda rutin cilt dezenfeksiyonun 

gereksiz olduğu tespit edilmiştir. Koivisto ve Felig (1978)’ in çalışmasında, enjeksiyondan 

önce alkolle cilt dezenfeksiyonunun ciltteki bakteri sayısını belirgin şekilde azaltmasına 

rağmen, bu uygulamanın enjeksiyon bölgesinde enfeksiyonu önlemek için gerekli olmadığı 

belirtilmiştir. Hutin ve arkadaşları, 2003 yılında Dünya Sağlık Örgütü Bülteni'nde enjeksiyon 

ilişkili enfeksiyonun önlenmesiyle ilgili kanıta dayalı en iyi uygulamalarla ilgili sistematik bir 

inceleme yapmışlar ve uygulama için cildin 'temiz' olması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalışmalar, cilt hazırlığının olmadığı durumlarda enjeksiyonlar uygulandığında enfeksiyon 

riskinin artmadığını göstermektedir. Cilt hazırlığının yararı belirsiz olsa da, güvenli olmayan 

cilt hazırlama protokolleri de zararlı olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü enjeksiyon öncesi 

deri dezenfeksiyonu için görünür derecede kirli olan cildin yıkanması gerektiğini, ancak temiz 

olan cildin tekrar temizlenmesinin gereksiz olduğunu belirtmektedir. 

Anahtar kelimeler: Enjeksiyon, cilt dezenfeksiyonu, hasta güvenliği. 
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ABSTRACT 

Injections are one of the most commonly used basic nursing skills. Every year, at least 16 

billion injections are made worldwide. Unsafe injections may cause the transmission of 

bloodborne pathogens and infections with associated disease burdens. Health care-related 

infections are preventable infections that affect hundreds of millions of people worldwide 

annually..  

Clinical guidelines on skin disinfection prior to injections have begun to change in recent 

years. The necessity of this application has been questioned for a long time. The purpose of 

cleaning the skin prior to injection is to reduce the possibility of infection by skin puncture. 

Both the effect of skin preparation on infection prevention and the possibility of infection after 

penetration of the skin with a sterile needle is one of the topics of discussion. There is little 

evidence supporting the need for skin disinfection prior to intradermal, subcutaneous or 

intramuscular injection. As a result of the study by Dann (1969), routine skin disinfection was 

found to be unnecessary. In a study by Koivisto and Felig (1978), it was stated that although 

skin disinfection with alcohol before injection significantly reduced the number of bacteria in 

the skin, it was not necessary to prevent infection in the injection site. In 2003, Hutin et al. 

conducted a systematic review of evidence-based best practices in the World Health 

Organization Bulletin on prevention of injection-related infection and concluded that the skin 

should be 'clean' for administration. Studies show that the risk of infection does not increase 

when injections are applied when there is no skin preparation.  Although the benefit of skin 

preparation is uncertain, unsafe skin preparation protocols can also be harmful. The World 

Health Organization states that the skin, which is visibly dirty for skin disinfection before 

injection, needs to be washed, but that it is unnecessary to clean the clean skin again. 

Key Words: Injection, skin disinfection, patient safety. 
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GİRİŞ 

Hemşire birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık durumunda 

iyileştirmeye yönelik çabaların tümünde yer almaktadır (1).  Güvenlik, birey için evde, 

işyerinde, toplum içinde ya da sağlık kurumlarında gerekli olan en temel gereksinimdir (2). 

Son yıllarda Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine) tarafından yayınlanan raporlarda, 

“sağlık hizmetinde kalite” açısından öncelikli seçilen 20 alandan üçü, hasta güvenliği ile 

ilgilidir. Sağlık bakım ortamlarında, bakım kalitesini ve hasta memnuniyetini artıran en 

önemli ve öncelikli unsurlardan biri olan hasta güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir 

(1,2). 

Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık 

kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından gerekli önlemlerin alınmasıdır (2,3,4). 

Hasta güvenliği konularından biri olan ilaç güvenliği, son yıllarda tüm dünyada etik hukuki, 

tıbbi, eğitimsel ve yönetimsel yönleriyle tartışılan, çok kapsamlı bir konu haline gelmiştir. 

Hastaların tedavisinde ilaç uygulamaları çok önemli bir yere sahiptir. İlaç uygulaması, birçok 

disiplini içine alan bir süreç olmakla beraber bu süreç, hasta bireyin muayenesi sonrası hekim 

tarafından ilaç istemi verilmesi ile başlayıp; ilacın sağlık personeli, hasta bireyin kendisi ya da 

yakınları tarafından uygulanması, kayıt edilmesi ve doğru tepkinin gözlenmesi ile 

sonlanmaktadır (1,2,3,4). İlaç uygulama yollarının kuralları evrenseldir. Sağlığa sağladığı 

yararlar yanında, seyrek de olsa istenmeyen etkiler görülebilir. Tıbbi tedavinin vazgeçilmez 

parçası olan ilaç uygulamaları, tüm dünyada hemşirelerin en temel ve yaygın işlevleri 

arasında yer alan yasal sorumluluklarından birisidir. Bu temel sorumluluğun 

gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak yaşanan ‘ilaç uygulama hataları’, ilaçları uygulama 

sürecinde izlenmesi gereken ilkelere uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilmektedir 

(1,2,3,4,5). 

İlaçlar oral, inhalasyon vb. yolların yanı sıra sıkça intradermal, subkutan, intramüsküler 

enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır (3). Enjeksiyonlar en yaygın sağlık prosedürlerinden 

biridir. Her yıl dünya çapında en az 16 milyar enjeksiyon yapılmaktadır (6). Güvenli olmayan 

enjeksiyon uygulamaları, ilişkili hastalık yükleriyle birlikte kanla taşınan patojenlerin 

bulaşmasına ve enfeksiyonlara neden olabilir (3,6,7,8). Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, 

dünya genelinde her yıl yüz milyonlarca insanı etkileyen önlenebilir enfeksiyonlardır (6,9,10).  

Enjeksiyonlardan önce cilt dezenfeksiyonu ile ilgili klinik rehberler son yıllarda değişmeye 

başlamıştır. Hemşireler enjeksiyon uygulamalarından önce cildi rutin olarak %70 izopropil 

alkol kullanarak dezenfekte etmektedirler. Bununla birlikte, bu uygulamanın gerekliliği uzun 
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zamandır sorgulanmaktadır (11,12,13,14,15). Enjeksiyon öncesi cildi temizlemenin amacı, 

cildin iğneyle delinmesi sonucu ortaya çıkabilecek enfeksiyon olasılığını azaltmaktır (16). 

Hem cilt hazırlığının enfeksiyonu önleme üzerindeki etkisi hem de steril bir iğne ile cildin 

penetrasyonunu sonrasında enfeksiyon gelişme olasılığı tartışma konulardan biridir 

(11,14,15,16). Literatür incelendiğinde intradermal, subkutan veya intramüsküler 

enjeksiyondan önce cilt dezenfeksiyonu yapılması gerektiğini destekleyen çok az kanıt olduğu 

görülmektedir (6,11,14,15,16). Dann (1969), enjeksiyondan önce cildin dezenfeksiyonu ile 

ilgili belkide en kapsamlı çalışmayı yapmıştır. Altı aylık bir süre zarfında dört ay ile 66 yaş 

arasında olan 5.000 kişiye enjeksiyon uygulaması yapmış ve bu sırada herhangi bir 

enfeksiyon belirtisi olup olmadığı gözlemiştir. Dann (1969), cilt görünür şekilde kirlenmediği 

sürece, hemşireler için önemli olan deri dezenfeksiyonu uygulamasının gerekli olmadığını 

belirtmiştir. Yapılan çalışmada derinin enjeksiyondan önce dezenfekte edilmediği 

durumlarda, herhangi bir lokal veya sistemik enfeksiyon vakası gözlenmemiştir. Bu sonuçlara 

dayanarak, Dann (1969) rutin cilt dezenfeksiyonu uygulamasının gerekli olmadığını ve bunun 

evrensel olarak benimsenmesini tavsiye etmiştir (11,17). Bu araştırmaya cevap olarak, The 

Lancet'te Dann’ın (1969) bakış açısını destekleyen bir mektup yayınlamıştır (11,18). Turner 

(1969), 30 yıl boyunca, hastaların derisini enjeksiyondan önce dezenfekte etmediğini ve çok 

az enfeksiyon bulgusu gördüğünü belirtmiştir. İngiltere ve Himalayalar'da da uygulamalar 

yapan Turner enjeksiyon uygulaması yaptığı Himalaya popülasyonunu “doğumdan beri hiç 

yıkanmamış” olarak tanımlamıştır (11,18). Koivisto ve Felig (1978)’in çalışmasıda 

enjeksiyon bölgesinin dezenfekte edilmediği durumlarda enfeksiyon riskinde bir artış 

olmadığını göstermiştir. Bu çalışmada rutin cilt dezenfeksiyonunun cilt bakteriyel florası 

üzerindeki etkisi, 13 insüline bağımlı diyabetik hastada ölçülmüştür. Beş saniye boyunca %70 

izopropil alkol kullanılarak yapılan dezenfeksiyonun bakteri sayısını %82-91 oranında 

azalttığı tespit edilmiştir. İlerleyen haftalarda, üç ila beş ay boyunca hastalara insülin enjekte 

etmeden önce cilt dezenfeksiyonu yapılmamış ve bu şekilde 1.700'den fazla insülin 

enjeksiyonu yapılmıştır. Bu uygulamadan sonra hiçbir lokal veya sistemik enfeksiyon belirtisi 

gözlenmemiştir. Koivisto ve Felig (1978), cildi alkolle temizlemenin bakteri sayısını 

azaltmasına rağmen, bölgede enfeksiyon gelişmesini önlemek için her zaman gerekli 

olmadığını belirtmişlerdir (19). Sutton ve ark. (1999) yaptığı çalışmada ise 93 hastanın cildi 

enjeksiyondan önce alkollü pamuk tamponla temizlenirken, 103 hastaya ise alkol ile cilt 

dezenfeksiyonu yapılmamıştır. Enjeksiyondan sonraki bir, üç ve beş gün sonra yapılan 

gözlemlerde sadece iki hastada apse şeklinde bir enfeksiyon geliştiği gözlenmiştir. Bu 

hastaların ise cildinin alkolle dezenfeksiyonunun yapıldığı ancak hastaların bağışıklık 
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sistemini baskılayan steroid tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda  iki grup 

arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır (20). Dünya Sağlık Örgütü, temiz cildi 

temizlemenin gereksiz olduğunu, ancak gözle görülür derecede kirli cildin enjeksiyondan 

önce daima yıkanması gerektiğini belirtmektedir. Derinin enjeksiyonla penetrasyonunun cilt 

florasından bakteri geçişine sebep olmasına rağmen, bu bakterilerin çoğunun patojenik 

olmadığı ve geçen bakteri sayısının, enfeksiyonun oluşması için gereken minimum bulaşıcı 

dozdan daha düşük olduğu belirtilmiştir (21). Yoshida ve Yano (2014) yaptığı literatür 

taramasında Japonya'da cilt dezenfeksiyonu uygulamasının olağan olduğu ancak Japonya 

dışında standart bir uygulama olmadığı tespit edilmiştir. Yabancı araştırmalarda 

enjeksiyonlardan önce enfeksiyonların ortaya çıkması ile cilt dezenfeksiyonu arasında bir 

ilişki olmadığı ve bu nedenle enjeksiyon öncesi cilt dezenfeksiyonu yapılmasını şiddetle 

tavsiye edilmediği belirlenmiştir (24). Khawaja ve ark. (2014)’nın yaptığı çalışma da 

literatürü desteklemektedir ve cilt dezenfeksiyonu uygulamasının kaldırılmasının zaman ve 

maliyetten tasarrufu sağlayacağını belirtmektedir (15). Çalışmalar, cilt hazırlığının olmadığı 

durumlarda enjeksiyonlar uygulandığında enfeksiyon riskinin artmadığını göstermektedir 

(17,22,23,24). Cilt hazırlığının yararı belirsiz olsa da, güvenli olmayan cilt hazırlama 

protokolleri de zararlı olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) enjeksiyon öncesi deri 

dezenfeksiyonu için görünür derecede kirli olan cildin yıkanması gerektiğini, ancak temiz 

olan cildin tekrar temizlenmesinin gereksiz olduğunu belirtmektedir (25).  

Sonuç olarak, tüm bu araştırmalara rağmen, enjeksiyon uygulanmalarından önce cilt 

dezenfeksiyonunda sağlam bir kanıt oluşturmak için araştırmaların sayısı yeterli değildir ve 

bu durum hemşireleri bu rutin uygulamanın yapılıp yapılmayacağı konusunda güvencesiz 

konumda bırakmaktadır (26,27). Hemşireler tarafından her zaman hastaların güvenliği dikkate 

alınmalı,  uygulamalarda klinik rehberler dikkate alınarak, etkili ve güvenli uygulamalar için 

uygun adımlar izlenmeli, enjeksiyon uygulamalarında her zaman yüksek bir el hijyeni 

standardına sahip olunduğundan emin olunmalıdır (26, 27, 28). 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, farmasötik dozaj formunda mebendazol miktar tayini için ters faz sıvı 

kromatografik (RPLC) yöntem geliştirildi. Kromatografik ayırma, Kinetex Core-Shell C8 

(150 x 4.6 mm I.D, 2.6 µm) kolonu kullanılarak aşağıdaki kromatografik koşullar altında 

gerçekleştirildi: kolon sıcaklığı 25°C, akış hızı 0,8 mL/dk’dır. Mebendazol için belirlenen 

dalga boyu 240 nm’dir ve albendazol iç standart olarak seçildi. Önerilen metodun doğruluk, 

kesinlik, doğrusallık, gözlenebilme sınırı ve kantitatif yorum sınırı açısından uygun şekilde 

validasyonu gerçekleştirildi. Mebendazolün kalibrasyon grafiği 2 ppm ile 12 ppm arasında 

doğrusaldır. 100 mg mebendazol içeren ticari tabletin geri kazanımı %103’tür. Bu önerilen 

RPLC yöntemi, ticari tablet formülasyonunda mebendazol tayininde başarıyla uygulandı. 

 

Anahtar kelimeler: Mebendazol, tablet formülasyonu, ters faz sıvı kromatografi, metot 

validasyonu. 

 

ABSTRACT 

 

A reversed-phase liquid chromatographic (RPLC) method was developed for the 

quantification of mebendazole in the pharmaceutical dosage form in this study. The 

chromatographic separation was performed using a Kinetex Core-Shell C8 (150 × 4.6 mm 

I.D, 2.6 μm, Phenomenex, Torrance, CA) column under the following chromatographic 

conditions: column temperature: 25°C, the flow rate: 0.8 mL/min. The detection wavelength 

of mebendazole was 240 nm and albendazole was chosen as an internal standard. This 

proposed method was suitably validated with respect to accuracy, precision, linearity, the 

limit of detection and limit of quantification. The calibration graph of mebendazole was linear 

from 2 ppm to 12 ppm. Recovery of the 100 mg mebendazole containing commercial tablet 

was 103%. This proposed RPLC method was successfully applied to the determination of 

mebendazole in commercial tablet formulation. 
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Keywords: Mebendazole, tablet formulation, reversed phase liquid chromatography, method 

validation. 

1. INTRODUCTION 

 

Benzimidazoles are classified under several ATC groups [1], such as anthelmintics [2-4] 

proton pump inhibitors, antihistaminics, and anti-viral depending on the substitution positions 

of functional groups on benzimidazole nucleus which are widely used pharmacophore in the 

animal health market and human medicine [5]. 

 

Mebendazole (methyl-5-benzoyl-2-benzimidazole carbamate, MBZ) is 2-substituted 

benzimidazole carbamate type drug with broad-spectrum anthelmintic activity [6-8] included 

in the World Health Organization’s (WHO) Model List of Essential Medicines [9]. Recently, 

MBZ has been widely used as an anticancer agent across various cancer types such as 

adrenocortical carcinoma [10], gastric cancer [11], colon cancer [12], and glioblastoma 

[13,14]. The chemical structure of MBZ shown in Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1. Chemical structure of A) mebendazole and B) albendazole (IS) 

 

MBZ is biopharmaceutical classification systems (BCS) class II active pharmaceutical 

ingredient (API) [15] and best only 5–10% of the ingested MBZ is absorbed from the human 

gastrointestinal system [6]. The API inhibits glucose uptake in the parasite irreversibly and 

leading to consuming glycogen store which results in a decrease in ATP activity [6]. 

 

Different analytical methods for quantitative determination of mebendazole in different 

samples are reported including spectroscopic [16,17], and fluorimetric [18] methods in 

pharmaceutical formulations, micellar electrokinetic chromatography with tandem mass 

spectrometry (MEKC-MS/MS) in fresh animal urine samples [19], high performance liquid 

chromatographic method in meat samples [20], fish muscle [21], human plasma [22] and 

tablet formulations [23], ultra-high performance liquid chromatography coupled to 

quadrupole linear ion trap tandem mass spectrometry (UHPLC-QqLIT-MS) in surface water 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/benzimidazole
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[24], UHPLC-MS/MS in chicken meat samples [25] and milk [26], hydrophilic interaction 

liquid chromatography (HILIC-MS/MS) analysis in sewage sludge [27], ultrahigh-

Performance Liquid Chromatography-Orbitrap Mass Spectrometry (TFC-UHPLC Orbitrap-

MS) in honey [28], liquid chromatography Quadrupole-Time-of-Flight Mass Spectrometry 

(UHPLC-QTOF-MS) in milk and fish tissue [29], for estimation of MBZ either individually 

or in combination with other drugs. Due to the importance of bioequivalence of the 

pharmaceutical dosage forms, the aim of this study was to develop and validate a simple, 

sensitive and reliable method for quantification of MBZ in tablet formulations. To achieve 

this purpose, a reversed-phase liquid chromatographic method was developed and a validation 

study of MBZ was carried out according to International Conference on Harmonization (ICH) 

[30]. The proposed RPLC method has been applied for commercial Vermazol tablet 

containing a 100 mg active substance. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Chemicals and Reagents 

 

MBZ was purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Acetonitrile, sodium 

hydroxide, o-H3PO4, and potassium hydrogen phthalate were analytical grade and supplied by 

Merck (Darmstadt, Germany). Potassium hydrogen phthalate was used as a primary standard 

reference substance for pH electrode calibration of ACN-water mixtures used as a mobile 

phase in chromatographic analyses [31]. 

 

2.2. Instrumentation and Apparatus 

 

The HPLC (Shimadzu, Japan) consisted of a pump (LC-20AD), degasser (DGU-20A3),) UV–

vis detector (SPD-20A), and a column oven (CTO-20A). Reversed-phase liquid 

chromatographic analyses were carried out on a Kinetex Core-Shell C8 (150 × 4.6 mm I.D, 

2.6 μm, Phenomenex, Torrance, CA) column. 

 

HPLC grade water used for solution preparation was obtained from Millipore (Direct Q3 UV, 

France). The pH measurements were done with a combination glass electrode (In Lab 412) 

connected to a pH meter (Mettler Toledo MA 235, Switzerland). The pH values of the mobile 

phases were measured versus a 0.05 m potassium hydrogen phthalate solution as primary 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/liquid-chromatography


 

332 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
standard substance, dissolved in the appropriate ACN: H2O binary mixtures according to 

IUPAC rules [31]. 

 

2.3. Chromatographic system and conditions 

 

The validation studies of the pharmaceutical tablet formulation of MBZ were carried out in 

45% (v/v) ACN-water binary mixture at pH 5.0. Chromatographic analyses were performed at 

25°C, with a flow rate at 0.8 mL/min. The injected volume of analyte into the column was 20 

μL for each run and MBZ was detected at 240 nm. 

 

2.4. Preparation of solutions 

 

2.4.1. MBZ tablet formulation 

 

The commercial tablet formulation Vermazol® (I.E. Ulagay, İstanbul) containing 100 mg 

MBZ were analyzed for method development and validation studies. 

 

2.4.2. MBZ pharmaceutical tablet preparation 

 

Ten tablets from Vermazol® were accurately weighed, finely powdered and an accurately 

weighed amount of the powder equivalent to a tablet was transferred into a 100 mL 

volumetric flask; 45 mL ACN was added, to dissolve obtained mixture sonication was carried 

out approximately 30 min and then filtered. An appropriate amount of clear filtrate was taken 

and the internal standard (IS, albendazole (ABZ)) was added to this solution. For final 

concentration, the solution was diluted with the mobile phase (pH 5.0) and 20 μL of this 

solution was injected into the HPLC column. 

 

2.5. Method validation 

2.5.1. Specificity 

 

The ability to separate MBZ and IS was demonstrated by assessing the resolution between the 

peaks according to Purnell equation [32]. The tailing factor (Tf) for MBZ and IS was also 

assessed. The identification of retention time of MBZ in the tablet formulation and IS was 

carried out comparing retention time values of MBZ and IS pure stock solutions. 
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2.5.2. Linearity 

 

The calibration graph was constructed by plotting the ratio of peak area (analyte/IS) (y) as a 

function of the analyte concentration (x) in µg mL-1. The calibration function of the graph was 

calculated with the standard deviation (S.D) values of slope and intercept. LOD and LOQ 

values of the proposed method were calculated on the basis of response and slope of the 

calibration function. 

 

1.5.3. Accuracy, Precision, and Repeatability 

 

The two most important parameters of chromatographic analyses are accuracy and precision. 

Accuracy is a measure of the closeness of the experimental value to the accepted either as a 

conventional true value or an accepted reference value. Precision measures of how close 

individual measurements are to each other. [33]. Accuracy of the proposed RPLC method was 

tested by recovery studies of 100 mg MBZ active substance containing Vermazol tablet. The 

precision of the method was determined by in terms of intra-day precision (repeatability) and 

inter-day (intermediate precision) precision. Intraday and interday precision values were 

estimated containing two different concentrations of MBZ standard solution (4 and 10 

µg/mL). RSD% values were obtained by performing the experiment 5 times on a day and 

repeating for three separate days. 

 

2.5.4. System suitability tests 

 

Retention time, theoretical plate number and tailing factor of the chromatographic analyses 

were assessed under the title of system suitability parameters. These parameters were 

evaluated by six replicate analyses of mebendazole and compared with standard values. The 

acceptance criteria are RSD% of peak areas not more than 2%, theoretical plates numbers (N) 

at least 2000 per each peak and tailing factors not more than 2.0 for system suitability 

parameters of MBZ validation studies [34]. 
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2.5.5. Limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) 

 

Limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) values of the developed HPLC 

method were calculated by using the signal-to-noise ratio. LOD and LOQ values were 

calculated using �̅�+10s and �̅�+3s formulas, respectively [35]. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

Analytical method validation is the main step in controlling the reliability of a method 

including specificity, accuracy, precision, LOD and LOQ validation parameters in the 

pharmaceutical industry [36]. In this study, the RPLC method was optimized and validated to 

develop accurate, precise and reproducible results for mebendazole in pharmaceutical tablet 

form using Shimadzu (LC-20AD) HPLC system on Kinetex Core-Shell C8 (150×4.6 mm I.D, 

2.6 μm, Phenomenex, Torrance, CA) column in isocratic mode. To decide the percentage of 

ACN: H2O binary mixture used as mobile phase, three different ACN:H2O (35, 40, 45% 

(v/v)) mobile phase media were studied between pH 2.5-6.0 by our previous study [37]. A 

45% (v/v) ACN:H2O binary mixture containing phosphate buffer (pH 5.0) was chosen for 

optimization and validation studies with maximum separation, good peak shape and 

resolution. The flow rate of the RPLC system was 0.8 mL/min. The retention time values for 

MBZ and IS (ABZ) were found to be 4.822 and 6.672 minutes, respectively. Total run time 

was approximately 8 minutes. 

 

The selectivity, efficiency, and capacity factor were calculated using Purnell equation [32]. 

According to this calculation, a satisfactory resolution was obtained when Rs ≥1.5; capacity 

factor values 1<k<10, and selectivity is (α) ≥1.15. Results were given in Table 1. 

 

Table 1. The calculated optimized separation conditions using Purnell equation 

 

Compounds k α (α-1)/α 𝒌𝟐
(𝟏 + 𝒌𝟐)
⁄  √𝑵𝟐

𝟒
⁄  

𝑹𝒔 

MBZ 1.123 - - - - - 

ABZ (IS) 1.910 1.701 0.412 0.656 14.370 3.884 
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The number of theoretical plates calculated for MBZ and ABZ was 3849 and 6498, 

respectively. The tailing factor MBZ and ABZ were 1.612 and 1.168 respectively, which 

indicates the efficient performance of the column. The limit of detection (LOD) and limit of 

quantification (LOQ) for MBZ were found to be 0.468 µg/ml and 1.560 µg/ml respectively. 

This parameter shows the sensitivity of the studied RPLC method. 

 

The calibration graph was constructed by plotting the ratio of peak area (MBZ/ABZ) (y) as a 

function of MBZ concentration (x) from 2 to 12 µg mL-1 using six concentration levels (Fig. 

2. and Table 2). 

 

 

 

Fig 2. Calibration graph of mebendazole stock solution 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Calibration parameters of MBZ stock solution 

 

Compound Calibration function Linear range 

(µg/mL) 

SD 

Mebendazole y=0.702 (0.013) xa+0.383 (0.102)b 2-12 0.110 

 

The linear range of MBZ calibration graph was 2-12 μg mL-1. The regression equation MBZ 

calibration curve was found as 𝑦 = 0.702𝑥 + 0.383 with regression coefficient (r) value of 

y = 0,7022x + 0,3832
r = 0,999
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0.999. The standard deviation (SD) values of slope and intercept of calibration function were 

0.013 and 0.102, respectively. The result showed that an excellent correlation between peak 

area and concentration of MBZ standard solution within the concentration range of 2-12 

μg/mL. 

 

The RSD% values for 4 and 10 μg/mL MBZ stock solution for intra-day precision were found 

to be 0.429% and 0.601%, respectively. These values for inter-day precision were 1.491% and 

1.738% for 4 and 10 μg/mL, respectively. Limit RSD% <2%, therefore the proposed RPLC 

method is precise. The obtained results are shown in Table 3. 

 

Table 3. Precision data of mebendazole 

 

Compound Concentration 

(µg/mL) 

Intra-day precision Inter-day precision 

Found 

(µg/mL) 

RSD (%) Found 

(µg/mL) 

RSD (%) 

Mebendazole 4 4.040 0.429 3.639 1.491 

10 9.845 0.601 9.055 1.738 

 

To check the applicability of the proposed RPLC method, MBZ was determined in the tablet 

dosage form. In these chromatographic analyses, standard addition method was used to 

compensating to errors. Fig. 3 showed us, the first peak in the chromatogram belongs to 

MBZ, the second peak belongs to IS (ABZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. The representative chromatogram of the mebendazole containing Vermazol tablet (1-MBZ, 2-ABZ (IS)) 
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The recovery% of a 100 mg MBZ containing Vermazol tablet was found to be 103.0 with 

RSD% value of 0.927. The high percentage of recovery of MBZ indicates that the proposed 

RPLC method is highly accurate. The result of accuracy study of MBZ was shown in Table 4. 

 

Table 4. %Recovery analysis result of mebendazole in tablet formulation 

Compound Manufacturer’s claim, 

mg 

Found (mg)± RSD (%) Recovery (%) 

MBZ 

(Vermazol tablet) 

100 103±0.927 103% 

 

Conclusion 

An isocratic RPLC method has been developed for the determination of MBZ in 

pharmaceutical dosage forms for the first time. The proposed method has been validated 

according to ICH [30] and applied for controlling of commercial MBZ tablet formulations 

containing a 100 mg active substance. Method validation studies showed that good results for 

linearity, precision, accuracy, LOD, and LOQ and is recommended for the routine analysis of 

MBZ in tablet formulations.  

 

Acknowledgments 

 

The authors acknowledge the financial support of Süleyman Demirel University ÖYP project 

(Project number: Ö YP-05234-Dr-2013) and the Institutional Research Fund (Project number: 

5020-ÖYP-D2-17). 

 

References: 

[1] WHO, 2001. ATC Classification and DDD Assignment, fourth edition. Oslo, WHO Collaborating Centre for 

Drug Statistics Methodology. 

[2] McKellar, Q.A., Scott, E.W. (1990). The benzimidazole anthelmintic agents - a review. Journal of Veterinary 

Pharmacology and Therapeutics, 13, 223-247. 

[3] Danaher, M., De Ruyck, H., Crooks, S.R.H., Dowling, G., O’Keeffe, M. (2007). Review of methodology for 

the determination of benzimidazole residues in biological matrices. Journal of Chromatography B, 845 (2007) 1–

37. 

[4] Xia, X., Wang, Y., Wang, X., Li, Y., Zhong, F., Li, X., Huang, Y., Ding, S., Shen, J. (2013). Validation of a 

method for simultaneous determination of nitroimidazoles, benzimidazoles, and chloramphenicol in swine 



 

338 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
tissues by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry Journal of Chromatography 

A, 1292, 96–103. 

[5] Velı́k, J., Baliharová, V., Fink-Gremmels, J., Bull, S., Lamka, J., Skálová, L. (2004). Benzimidazole drugs 

and modulation of biotransformation enzymes. Research in Veterinary Science, 76(2), 95-108. 

[6] Al-Kurdi, Z. I., Al-Jallad, T.A., Badwan, A.A., Abdel-Mottaleb, J. (1999). High-performance liquid 

chromatography method for determination of methyl-5-benzoyl-2-benzimidazole carbamate (mebendazole) and 

its main degradation product in pharmaceutical dosage forms Talanta, 50, 1089–1097. 

[7] Eskandari, M., Yamin, Y., Fotouhi, L., Seidi, S. (2011). Microextraction of mebendazole across supported 

liquid membrane forced by pH gradient and electrical field. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 

54, 1173–1179.  

[8] Sivakumar, R., Pradeepchandran, R., Jayaveera, K. N., Kumarnallasivan, P., Vijaianand, P.R., 

Venkatnarayanan, R. (2011). Benzimidazole: An Attractive Pharmacophore in Medicinal Chemistry. 

International Journal of Pharmaceutical Research, 3 (3), 19-31. 

[9] WHO, 2015. 19th WHO Model List of Essential Medicines (April 2015). 

https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML2015_8-May-15.pdf.  

[10] Martarelli, D., Pompei, P., Baldi, C., Mazzoni, G. (2008). Mebendazole inhibits the growth of human 

adrenocortical carcinoma cell lines implanted in nude mice. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 

2008, 61, 809–817.  

[11] Pinto, L.C., Soares, B.M., Pinheiro Jde, J, Riggins, G.J., Assumpção, P.P., Burbano, R.M., Montenegro, 

R.C. (2015). The anthelmintic drug mebendazole inhibits growth, migration, and invasion in a gastric cancer cell 

model. Toxicology in Vitro, 29, 2038–2044. 

[12] Nygren, P.,·Mårten Fryknäs, M., Ågerup, B. (2013). Rolf Larsson Repositioning of the anthelmintic drug 

mebendazole for the treatment for colon cancer. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 139, 2133–

2140. 

[13] De Witt, M., Gamble, A., Hanson, D., Markowitz, D., Powell, C., Dimassi, S.A., Atlas, M., Boockvar, J., 

Ruggieri, R., Symons, M. (2017). Repurposing Mebendazole as a Replacement for Vincristine for the Treatment 

of Brain Tumors. Molecular Medicine, 23, 50-56. 

[14] Zimmermann, S.C., Tichy,́ T., Vavra, ́J., Dash,R.P., Slusher, C.E., Gadiano, A.J., Wu, Y., Jancaří̌k, A., 
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ÖZET 

Hastaneler için kalite göstergelerinin önemli bir parametresi olan basınç yaraları sekonder 

enfeksiyonlara yatkınlığı arttıran, hastanın hayatını tehdit eden komplikasyonlara neden olan, 

hastanede kalış süresini uzatan, sağlık bakım maliyetini arttıran ve yaşam kalitesini olumsuz 

etkileyen önemli bir problemdir. Beslenme yetersizliği, solunum problemleri ya da kronik 

hastalıklar basınç yarası oluşma riskini arttırmaktadır. Diğer yandan bu faktörler oluşan 

basınç yaralarının iyileşmesini de olumsuz etkilemektedir. Basınç yarası tedavisinde pasif ve 

aktif tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada basınç yaralarının tedavisinde 

kullanılan aktif kapama yöntemlerinden negatif basınçlı yara tedavisi ve hiperbarik oksijen 

tedavisinin etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Negatif basınçlı tedavi; fazla eksudayı 

kontrol ederek optimal nemi sürdürmekte; granülasyon ve epitelizasyonu hızlandırarak yara 

iyileşmesini hızlandırmakta, antiseptiklerle birlikte kullanıldığında bakteriyosidal etkiyi 

arttırarark ve yaradaki büyüme faktörlerini uyarmaktadır. Yara tedavisinde kullanılan 

hiperbarik oksijen tedavisi ise, doku hipoksisini gidererek, inflamatuar sitokinlerin üretimini 

azaltmakta, antibiyotiklerin etkisini güçlendirmekte, çeşitli büyüme faktörlerinin üretimini ve 

etkinliklerini arttırmaktadır. Bu etkiler sonucunda, neovaskülarizasyon sağlanarak, 

fibroblastik proliferasyon artar, granülasyon dokusu gelişir, epitelizasyon hızlanır. Sonuç 

olarak basınç yaralarının tedavisinde bir yöntemin diğer yöntemden üstün olduğunu gösteren 

kanıtlar mevcut değildir. 

Anahtar Kelime: Basınç Yarası, Topikal Negatif Basınç Tedavisi, Hiper Barik Oksijen 

Tedavisi 
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SUMMARY 

Pressure wounds, which are an important parameter of quality indicators for hospitals, are 

an important problem that increases the susceptibility to secondary infections, causes life-

threatening complications, prolongs hospital stay, increases health care costs and adversely 

affects quality of life. Malnutrition, respiratory problems or chronic diseases increase the risk 

of pressure ulcers. On the other hand, these factors negatively affect the healing of pressure 

ulcers. Passive and active treatment methods are used in pressure wound treatment. The aim 

of this study was to investigate the effectiveness of negative pressure wound treatment and 

hyperbaric oxygen therapy in the treatment of pressure ulcers. Negative pressure treatment; 

maintains optimal moisture by controlling excess exudate; It accelerates wound healing by 

accelerating granulation and epithelization, increases bacteriocidal effect when used with 

antiseptics and stimulates growth factors in the wound. Hyperbaric oxygen therapy used in 

wound treatment reduces tissue hypoxia, reduces the production of inflammatory cytokines, 

strengthens the effect of antibiotics and increases the production and efficacy of various 

growth factors. As a result of these effects, fibroblastic proliferation increases, granulation 

tissue develops and epithelization is accelerated by neovascularization. As a reselt, there is 

no evidence of a method superior to the other method in the treatment of pressure ulcers. 

Keyword: Pressure Wound, Topical Negative Pressure Therapy, Hyper Baric Oxygen 

Therapy 

GİRİŞ 

Basınç yarası, tek başına basınç ya da yırtılma ile basıncın bir arada sebep olduğu, genellikle 

kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve / veya deri altı doku hasarıdır (1). 

İnsidansı 7.0-8.3\100.000 civarında olan basınç yarasının hastanede yatan hastalarda görülme 

oranı ise %2.7-%29.5 arasında seyretmektedir (2).Basınç yarası oluşumunda;  doku toleransı, 

basınç süresi, yoğunluk, sürtünme, yırtılma, derinin nemli olması, maserasyon gerilme gibi 

dış etmenler ile yaşlılık, hareketsizlik, dehidratasyon, duyusal algıda ve doku perfüzyonunda 

bozulma, malnütrisyon, anemi, vücut ısısı gibi iç etmenler hipotermi, postoperatif dönemde 

inmobilizasyon, ağızdan beslenmede yetersizlik, vazokonstrüksiyona neden olan ilaçlar, 

hipotansif ataklar, hemoglobin, hematokrit, düşük albümin düzeyi, diyabet ve periferal damar 

hastalığı, sigara içme gibi ilave etmenler de yer almaktadır(3). Basınç yarasının en sık 

görüldüğü bölge sakrum olup, ikinci sırada da topuk bölgesi yer almaktadır (4). Avrupa Bası 

Ülserleri Tavsiye Paneline göre yara 4 derecede olabilir. Evre 1’de sağlam deride basıyla 

solmayan eritem bulunup, deride renk değişikliği, ısı artışı, ödem ve indurasyon özellikle 

koyu derili bireylerde oluşabilir. Evre 2’de ise epidermis ve/veya dermiste hasar bağlı kısmi 

doku kaybı olup, ülser yüzeyel olarak abrazyon veya bül şeklinde gözlenir. Evre 3’te ise hasar 

içeren tam kat epidermal ve dermal kayıp veya fasyaya uzanabilen subkutanöz nekroz oluşur. 
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Son evre olan evre 4’te ise kas, kemik ve destek yapılara uzanabilen yaygın doku nekrozu 

bulunmaktadır (1). Hastaneler için kalite göstergelerinden önemli bir parametre olan basınç 

yarası sekonder enfeksiyonlara yatkınlığı arttıran, hastanın hayatını tehdit eden 

komplikasyonlara neden olan, hastanede kalış süresini uzatan, sağlık bakım maliyetini arttıran 

ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir problemdir (4, 5, 6).  Bu nedenle basınç 

yaralarının önlenmesi hemşirelerin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Ancak 

oluşan basınç yaralarının da komplikasyon gelişmeden tedavi edilmesi ve diğer basınç 

noktalarında yara gelişmesinin önlenmesi önemli hedeflerdendir. Bireylerin basınç yarası 

risklerinin belirlenmesinde, basınç yarasını önleyici girişimlerin planlanmasında ve basınç 

yarasının tedavi sürecinde güvenilir ve etkili ölçeklerin kullanılması kanıta dayalı 

uygulamalarda bildirilmektedir (1). Yaraların büyük bir kısmı uygun tedavi ile herhangi bir 

gecikme olmaksızın iyileşir. Ancak bazı yaraların iyileşme süresi, iyileşmeyi olumsuz 

etkileyen faktörler (lokal ve sistemik faktörler) nedeniyle uzamakta ve “kronik yara” olarak 

adlandırılmaktadır. Yara tedavisinde amaç semptomları ortadan kaldırmak, komplikasyonu 

önlemektir (7).  

Yara oluşumunun önlenmesi ve tedavisinde öncelikle yara iyileşmesini olumsuz etkileyen 

faktörler ortadan kaldırmalı, iyileşmeyi destekleyen faktörler de bakımda yer almalıdır. Bu 

nedenle hastanın Diyabetes mellitusu (HbA1c <%6) iyi yönetilmeli ve malnütrisyon (serum 

albümin >2gr/dl) durumu düzeltilmelidir. Hastanın diyeti protein bakımından 

zenginleştirilmeli (1,5 -3 gr/kg/gün protein), multivitamin preparatları ile (özellikle C vitamini 

1000 mg/gün) ve çinko ile takviye edilmelidir (15,16). Havalı yatak kullanımı ve pozisyon 

değişikliği konservatif tedavilerin merkezindedir. Yara üzerinde basıncın kaldırılması ile 

mevcut yarada nekrozun ilerlemesi önlenir. İki saatte bir yapılan pozisyon değişiklikleri aynı 

zamanda hastada yeni yara açılmasını da engeller (8).  Yara iyileşmesinin hızlı ve 

komplikasyonsuz olarak sağlanabilmesi için yara yatağının hazırlanması önemlidir. Yara 

yatağının hazırlanmasının amacı, iyi damarlanmış, stabil, optimum eksudalı, uygun yara 

iyileşmesi ortamını sağlamaktır (9). Yaraların çoğunluğu korunabildiği takdirde kendiliğinden 

iyileşme gösterebilir. Ancak iyileşmeyen yaralar için iyileşmeyi teşvik eden daha aktif bir 

tedaviye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla yara bakımı, yaranın tipine ve tedavinin amacına bağlıdır. 

İyileşmeyen yaralar için mevcut bakım standardı gerekli sıklıkta pansuman değişiminin 

sağlanması, yara debridmanı, enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotik kullanımı ve yaralı 

bölgede artan basıncın azaltılmasıdır (10). Bakteri yükü ve nekroz yara iyileşme sürecini 

olumsuz etkiler. Bu nedenle yaradaki bakteri yükü azaltılmalı ve nekrotik doku debrite 
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edilmelidir. Fazla yara eksudası da yara iyileşmesini yavaşlatabilir veya durdurabilir. Yaranın 

çok kuru olması da iyileşme sürecini olumsuz etkileyen bir faktördür. Bu nedenle yarada 

optimal nem dengesi sağlanmalıdır. Enfeksiyon belirtileri varsa uygun antimikrobiyal tedavi 

başlanmalıdır. İmkân varsa fotoğraflanarak yara iyileşmesi gözlenmelidir (8). Basınç yarası 

tedavisinde kanıta dayalı öneriler doğrultusunda uygun pansuman malzemesi kullanılmalıdır. 

Öncelikle basınç yarası her pansuman değişiminde değerlendirilmeli ve uygulanan pansuman 

tipinin uygunluğu kontrol edilmelidir (Kanıt Gücü= C). Yara yatağını nemli tutan bir yara 

örtüsü seçilmelidir (Kanıt Gücü= C) Seçilen yara örtüsü aynı zamanda yaranın çevresini kuru 

tutarak deriye bariyer oluşturmalı ve maserasyonu önlemelidir  (Kanıt Gücü= C) Seçilen ürün 

kullanılırken başta pansuman değiştirme sıklığı olmak üzere, üretici firmanın önerilerine 

uyulmalıdır (Kanıt Gücü= C). (1) Basınç yaralarının tedavisinde pasif ve aktif yara kapama 

ürünleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada aktif yara kapama yöntemlerinden topikal negatif 

basınçlı yara tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisi ele alınmıştır.  

Topikal Negatif Basınçlı Yara Tedavisi (T.N.P) 

Yara tedavisinde negatif basınç uygulaması (Topical Negative Pressure, T.N.P.) ilk kez 2003 

Mayıs’ında Salzburg’da Alman ve Avusturya yara dernekleri ortak toplantısında bugün 

kullandığımız şekliyle ve VAC adıyla kullanıma girmiştir. VAC akut ve kronik yaralarda, 

yaraların üzerine kontrollü lokalize negatif basıncın uygulandığı invaziv olmayan bir 

pansuman yöntemidir VAC tedavisinin; eksudayı kontrol ettiği; granülasyon ve 

epitelizasyonu hızlandırarak yara iyileşmesini hızlandırdığı, antiseptiklerle birlikte 

kullanımlarda bakteriyosidal etkiyi arttırdığı, yaradaki büyüme faktörlerini arttırdığı 

bildirilmektedir. (11).  

Uygulanacak basınç seviyesi yaranın karakterine ve hasta toleransına bağlı olmakla beraber 

genel olarak 75-125 mmHg’dır. Daha düşük basınçlarda etkinlik azalırken, daha yüksek 

basınçlar kan akımının durmasına neden olabilir. Tedavi devamlı veya aralıklı olarak 

uygulanabilir. Aralıklı tedavide granülasyon gelişiminin daha iyi olduğu rapor edilmişse de, 

basıncın uygulanmadığı zamanlarda yarada eksuda birikimi ile yarı geçirgen kapamanın 

açılmasına ve sızıntıya neden olabilir(8). Akut travma vakalarında (doku kaybı, yanıklar), 

ameliyat sonrası yaralarda (sternal ayrışma, açık batın vb.) ve kronik yaralarda kullanılabilen 

VAC tedavisi, malignite,  tedavi edilmemiş osteomyelit, organ yada vücut boşluklarına açılan 

fistüller, eskarla  birlikte nekrotik doku varlığı, çıplak arter ve ven üzeri bölgelerde kullanımı 

ise kontraendikedir (12). Yarada aktif kanama varlığında, antikoagülan kullanan ve yarada 

hemostazın zor sağlandığı hastalarda VAC uygulaması rölatif olarak kontraendikedir. VAC’ın 
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klinik kullanıma girmesi ile yarası olan hastaların hastanede yatış süresinin kısaldığı ve 

cerrahi alan enfeksiyonu görülme oranının azaldığı bildirilmektedir. (8,13). VAC tedavisinin 

yara iyileşme sürecine olumlu etkilerinin yanı sıra istenmeyen sonuçlara da neden olduğu 

belirtilmektedir. Araştırmacılar, VAC ile tedavi edilen yaralarda; enfeksiyon, ağrı, 

hemoglobin ve serum albümin düzeylerinde düşüş gibi problemlerin olabildiğini 

belirtmişlerdir. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin yarası olan hastalarda VAC yönteminin 

uygunluğunun değerlendirilmesi ve uygulama sonrası da gelişebilecek komplikasyonların 

yakından izlenmesi önemlidir(14). Uçar ve Korkmaz (2014) tarafından 14 tane  III. ve IV. 

evre basınç yarasına Topikal Negatif Basınç Terapisi uygulanmıştır. Alan genişliği, eksuda 

miktarı ve derinlik değişkenleri, başlangıç ve bitiş puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01) (6).  VAC, iyileşmeyen yaralar da olduğu 

kadar travmatik yaralar, kısmi kalınlıkta yanıklar, cilt greftleri ve cerrahi yaralarda da 

etkinliği değerlendirilmiştir. VAC’ın diyabetik ayak ülserleri ve bacak ülserleri için yara 

iyileşmesini desteklediğine dair kanıtların hala zayıf olduğu ve basınç yaraları, kısmi 

kalınlıkta yanıklar, cerrahi ve cilt greftlerinde ise kanıtların yetersiz kaldığı bulunmuştur (15). 

Basınç yarası olan hastalarda VAC kullanımına yönelik kanıta dayalı öneriler belirtilmiştir. 

III. ve IV. evre basınç ülserlerinin tedavisinde ek tedavi olarak NBYT düşünülebilir (Kanıt 

Gücü= B), VAC’ı uygulamadan önce basınç ülserindeki nekrotik doku debride edilmelidir 

(Kanıt Gücü= C). Her pansuman değişiminde basınç ülseri değerlendirilmelidir (Kanıt Gücü= 

C).  Eğer ağrı bekleniyorsa ya da bildirilmişse, yara yatağına süngerin altına yapışkan 

olmayan bir yara örtüsü yerleştirilebilir, basınç düzeyi azaltılabilir ve/veya basınç çeşidi 

(sürekli ya da aralıklı) değiştirebilir, köpük yerine nemli gazlı bez dolgusu kullanılabileceği 

bildirilmektedir(Kanıt Gücü= C) (1). Ancak basınç ülserlerinin tedavisi için alternatiflerle 

karşılaştırıldığında VAC’ın üstünlüğüne ilişkin kesin bir randomize kontrollü çalışma kanıtı 

mevcut değildir(16). 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) 

HBO tedavisi 1 ATA’dan daha yüksek (1 ATA=760 mmHg) basınç altında aralıklı olarak 

%100 oksijen solutma yolu ile yapılan tedavidir. Hastalara bu tedavi için özel olarak 

üretilmiş, tek veya çok kişilik basınç odalarında genellikle 2.0-2.4 ATA basınçta 1-2 saat 

aralıklı (MSS toksisitesini engellemek için)  olarak %100 oksijen solutulur. Bir gün içinde 

uygulanacak seans sayısı ya da toplam seans sayısı endikasyona ve hastaya bağlı olarak 

değişmesine rağmen toplam ortalama 20-30 seans uygulanabilir (8,17).  
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Kronik hipoksi yara iyileşmesini bozar ve enfeksiyon olasılığını artırır. Özellikle kronik 

yaranın iyileşmesinde yeterli perfüzyon ve oksijen sunumunun sağlanması kritik rol oynar. 

Kanda ve dokularda oluşan hiperoksijenasyon HBO tedavisinin temel etki mekanizmasını 

oluşturmaktadır. Fibroblastların replikasyonu ve kollajen sentezlenmesi, angiogenez, 

enfeksiyonun önlenmesi ve lökositlerin fonksiyonlarını sürdürebilmeleri oksijen varlığı ile 

gerçekleştirilebilecek yara iyileşme basamaklarındandır. HBO tedavisi özellikle büyüme 

faktörlerini arttırarak (vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) ve Platelet-derived growth 

factor receptor (PDGFR)) angiogenezi ve granülasyon doku oluşumunu artırır. Hiperoksi 

vazokonstriksiyon yaparak dokularda ödem oluşmasını engeller. Bunun yanı sıra yara 

sıvısında nitrik oksit (NO) miktarını ve dolayısıyla granülasyon dokusunu artırarak yara 

kapanmasını hızlandırdığı bildirilmiştir (8). HBOT’nin kontrendike olduğu durumlar: Tedavi 

edilmemiş pnömotoraks, obstrüktif akciğer hastalığı, kulak ameliyatı geçirenler, üst solunum 

yolu infeksiyonu, ateş, katarakt ve optik nörit, idiyopatik konvulsiyonlu hastalar, hipoglisemi 

ve steroid, amfetamin, katekolamin, insulin ve tiroid hormonlarının kullanıldığı hastalar 

olarak bildirilmiştir(18). Görülebilen yan etkileri ise orta kulak baro travması, oksijen 

toksisitesi, katarakt, ilerleyici miyopi olduğu bildirilmektedir. Sadece kronik bir yaranın 

varlığı HBOT endikasyonu için yeterli değildir. HBOT uygulanmasına karar verilmeden önce 

uygulamanın kontrindikasyonlarıda gözönünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra hastalarda 

var olan arteriyel daralmalar, anemi, malnütrisyon ve venöz staz gibi durumlarda öncelikle 

altta yatan nedenin tedavisi gerekir (18). Andrade ve Santos (2016) tarafından yapılan 

çalışmada HBO tedavisinin en sık venöz ülser, travmatik yaralanma, diyabetik ayak 

yaralarında kullanıldığı ve kronik yaraları olan hastalar için etkili bir tedavi yöntemi olduğu 

bildirilmiştir (19).  HBOT, konvansiyonel standart tedavi veya diğer tedaviler ile kombine 

olarak kullanıldığında, çeşitli nedenlerden dolayı kronik yaraları olan hastalar için etkili bir 

tedavi yöntemi olduğu bildirilmektedir (20).  Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT), özel bir 

oda da basınç altına girdikten sonra saf oksijenin solunmasını kapsar ve tedavi, yaraya oksijen 

girişini artırmayı amaçlar. Bir Cochrane incelemesinde yazarlar, HBOT'un diyabetik ayak 

ülserli hastalarda kısa vadeli iyileşme sağladıklarını ancak uzun süreli iyileşme yapmadıkları 

sonucuna varmışlardır. (21). Basınç yaralarının tedavisinde HBOT’nin kullanımını 

destekleyen veya çürüten mevcut kanıtların yetersizliği nedeniyle, rutin kullanımı 

önerilmemektedir. (Kanıt Gücü = C) (1). Ancak cerrahi debridman uygulanan iskemik basınç 

yaralarında doku canlılığını artırmak amacıyla HBOT’ni, granülasyon dokusu gelişimi 

beklenen hastalarda VAC tedavisinin düşünülmesi, ödemin başlıca patoloji olması halinde ise 

her iki tedavi yönteminin birlikte kullanılabileceği bildirilmektedir (22). 



 

347 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak basınç ülserleri günümüzde hemşirenin mücadele etmesi gereken önemli bir 

sağlık problemidir. VAC tedavisinin III. ve IV. evre basınç yaralarının iyileşmesinde etkili bir 

yöntem olduğu söylenebilir. Cerrahi debridman uygulanan iskemik basınç yaralarında da 

doku canlılığını artırmak amacıyla HBOT’nin kullanılabileceği de bildirilmektedir. Ancak 

basınç yarasının tedavisinde bir yöntemin diğerinden daha üstün olduğunu gösteren kanıtlar 

mevcut değildir. Basınç yarasının önlenmesi ve tedavisinde kanıta dayalı hemşirelik 

uygulamalarının sağlanabilmesi için hemşirelerin uygun eğitim ve hizmet içi eğitim 

programlarına katılmaları sağlanmaları önerilmektedir. 
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ÖZET 

Dans terapisi, antik çağlardan günümüze kadar uzanan iyileştirici bir terapi yöntemidir ve 

bireylerin beden hareketleriyle kendini ifade etmesini, iletişimin, fiziksel, psikolojik ve sosyal 

bütünlüğün desteklenmesini, baş etmeyi, benlik saygısının artırılmasını, ağrının giderilmesini, 

stres ve anksiyetenin azaltılmasını sağlar. Ayrıca dans ritmiyle solunum ve kardiyak 

fonksiyonların düzenlenmesini de destekler. Dans terapisi, günümüzde giderek artış gösteren 

bir terapi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalar, dans terapisinin geleneksel 

egzersiz müdahaleleri kadar kardiyovasküler fonksiyonların, fonksiyonel kapasitesinin 

artırılmasında etkili olduğu ve daha yüksek düzeyde tolerans sağladığı, yorgunluk hissini 

azalttığı, motivasyonu artırdığı, metabolik parametreleri olumlu yönde etkilediği, serum 

trigliserid ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeylerini iyileştirdiği, kalp yetersizliği 

hastalarında yaşam kalitesini artırmada diğer egzersizler kadar etkili olduğu da 

bildirilmiştir. Ayrıca, yüksek performansla yapılan dansın, beden kitle indeksi, vücut yağ 

oranı, bel çevresi ve vücut ağırlığının düzenlenmesini sağlayarak kardiyovasküler risk 

faktörleri arasında yer alan obezitenin azaltılmasında da etkili olabileceği gösterilmiştir. 

Klasik derleme niteliğinde olan bu derlemenin amacı, dans terapisinin kardiyovasküler 

fonksiyonların iyileştirilmesi ve kardiyovasküler riskin azaltılmasındaki etkisinin incelenmesi 

ve kalp sağlığının geliştirilmesi amacıyla uygulanabilecek yaklaşımlar arasında yer alan dans 

terapisi yönteminin farkındalığının artırılmasıdır.   

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler Fonksiyon, Dans Terapi, Hemşirelik. 
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ABSTRACT 

Dance therapy is a remedial therapy method came from ancient times to the present day, and 

helps individuals to express themselves through body movements, to promote communication, 

physical, psychological and social integrity, to cope, to improve self-esteem, to relieve pain, 

to reduce stress and anxiety. It also supports the regulation of respiratory and cardiac 

functions with dance rhythm. Dance therapy is currently being used as an increasing therapy 

method. Studies have shown that dance therapy is effective as traditional exercise as 

interventions in increasing functional capacity and provide high levels of tolerance of 

cardiovascular functions and decreasing fatigue, increasing motivation, improving metabolic 

parameters, decreasing serum triglyceride and high density lipoprotein levels, It has also 

been reported to be as effective as other exercises. It has also been shown that high 

performance dance can be effective in reducing obesity among cardiovascular risk factors by 

providing body mass index, body fat ratio, waist circumference and body weight 

regulation.The purpose of this compilation which a classic compilation is to investigate the 

effect of dance therapy on improving cardiovascular function and reducing cardiovascular 

risk and increase awareness of dance therapy method which can be applied to improve heart 

health. 

Key words: Cardiovascular Function, Dance Therapy, Nursing 

 

GİRİŞ 

Amerikan Dans Terapi Birliği, dans terapiyi bireylerin duygusal, bilişsel, fiziksel ve 

sosyal bütünlüğü artırmak amaçlarıyla dans ve hareketin terapötik kullanımı olarak 

tanımlamaktadır (1). Bireyin oluşturduğu, bedenlerden yayılan güçtür. Geçmişten 

günümüze kadar, duygu, düşünce, deneyim ve bilgilerin aktarılmasında, bireylerin 

kendini ifade etmesinde kullanılabilen bir iletişim ve eğitim aracı olarak da 

nitelendirilmektedir. İlk olarak 1940’da Marian Chace isimli dansçı tarafından 

geliştirilmiş, psikolojik problemleri olan bireylerde kullanılmış ve olumlu sonuçlar elde 

edilmiştir (2).  

Dans terapide uygulanan dans çeşitleri beş farklı şekilde gruplandırılabilir. Bunlar: bale, 

modern dans, latin dansları (samba, chacha, rumba, paso doble, jive), standart danslar 

(tango, vals, foxtrot, quikstep) ve sosyal danslar (arjantin tango, salsa, merenge, bachata, 

swing, roc’n roll) olarak gruplandırılabilir (3).  
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Dans terapisinde amaç, dansın öğretilmesi değil, hareket kapasitesinin arttırılarak 

bireylerin iyiliğinin sağlanması, unutulmuş duygularının uyandırılması ve ortaya 

çıkarılması, içinde bulunduğu ruh halinin değiştirilmesi ve sağlıklı yaşama şartlarına 

adaptasyonun sağlanmasıdır (2). Ayrıca, kasların hareketi ile, fizyolojik süreçlerin 

aktivasyonu sonucu bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi, bireylerin stres 

düzeylerinin azaltılması, kronik yorgunluk, gerginlik ve diğer olumsuz duyguların 

azaltılmasını da kolaylaştırmaktadır (4).  

Dans terapisinin kişisel ve sosyal yararları: Yaşanılan olumsuz olayların bilişsel olarak 

kavranmasını, sorunların analiz edilmesini ve çözüm bularak üstesinden gelinmesini 

sağlar. Beden imajını ve benlik algısını geliştirir, yeni hareket mekanizmalarını 

oluşturur. Genel ve psikolojik iyilik halini arttırır, duygularda ve sözel iletişimde yeni 

mekanizmalar geliştirir, kalabalık ortamlarda sosyalleşmeyi destekler, dışlanmayı 

azaltır, duyguların sözel olmayan iletişim ile ifade edilmesini sağlar, uyku ve yaşam 

kalitesini iyileştirir ve öfke kontrolünün sağlanmasını destekler (5–7). 

Dans terapisinin fiziksel ve ruhsal yararları: Uygulanan müzik ve ritim çalışmaları 

özellikle kas katılığı ve eklem rahatsızlığını, denge bozukluklarını giderir, akciğer ve kalp 

sağlığını geliştirir, kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır, bağışıklık sistemini 

güçlendirir, kronik yorgunluk ve gerginliği azaltır, gevşeme sağlayarak anksiyete ve 

depresyonu azaltır, koordinasyonu düzenler, çeviklik ve esneklik sağlar, çevreye 

farkındalığı geliştirir, fiziksel görünüme güven kazandırır, zihinsel fonksiyonları 

geliştirir ve enerji tüketiminin artışını sağlayarak kilo kontrolünü destekler (5–7). 

Dans terapisinin kardiyovasküler fonksiyonlar açısından yararları: Serum lipit düzeylerini 

azaltır, bu sayede ateroskleroz gelişimini engelleyerek koroner arter hastalıklarını ve 

hastalıklar ile ilişkili ani ölümleri önler, fonksiyonel kapasiteyi arttırır, kan basıncını 

düzenler, kardiyorespiratuar zindeliği sağlar, egzersizde tüketilen ve kasların çalışması 

ile doğru orantılı olarak artış gösteren tepe oksijen miktarını (VO2) arttırır ve tüm bu 

etkiler ile kardiyovasküler risk faktörlerini azaltır (8,9). Rodrigues ve arkadaşları 

tarafından 2016 yılında yapılan çalışmada ise dans terapinin,  kardiyorespiratuar 

zindeliği sağladığı, yaşlanma ile birlikte gelişen lipit profilleri, insülin duyarlılığı gibi 

kardiyovasküler riskle ilişkili faktörleri azalttığı bildirilmiştir (10). 

Stokić ve arkadaşlarının 2005 yılında yapmış oldukları çalışmada 30 balerin ve 30 

sedanter yaşam süren kadın bireylerin beden kitle indeksi ve vücut yağ oranları 
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incelenmiş, balerinlerin BKİ ve vücut yağ oranı değerlerinin (18,56 + 1,53 kg/m2 ve 

%18,85 + 4,50), sedanter yaşam süren kadınların BKİ ve vücut yağ oranlarından (19,96 

+ 2,12 kg/m2 ve %23,41 + 4,34) istatistiksel anlamda önemli düzeyde düşük olduğu 

belirlenmiş ve vücut yağ oranları ile BKİ düzeylerinin neden olabileceği özellikle 

kardiyovasküler sistem ile ilişkili olmak üzere gelişebilecek komplikasyonların 

azaltılmasında dansın olumlu etkisi bildirilmiştir (11).  

Shimamoto ve arkadaşları tarafından 60 kadın bireyle yürütülen benzer nitelikteki diğer 

bir çalışmada ise, 3 ay boyunca diyet, koşu ve bisiklete binme programları ile basit 

seviye aorobik dans programı karşılaştırılmış, her iki grupta da BKİ ve vücut yağ 

oranlarının azaldığı belirlenmiş ve dans terapinin kilo kontrolünü sağlama ve vücut yağ 

oranını düzenlemede alternatif bir egzersiz programı olarak önerildiği bildirilmiştir 

(12). 

Kalp yetersizliği olan bireylerde, Kaltsatou ve arkadaşları tarafından 2013 yılında 

yapılan çalışmada, dans terapi ve geleneksel egzersiz yaklaşımlarının etkileri 

kıyaslanmış, tepe oksijen tüketimi artışının dans grubunda %33,8, egzersiz grubunda ise 

%32,3 ve koşuya ilişkin egzersiz toleransı artışının ise dans grubunda %48,5, egzersiz 

grubunda ise %46,4 olduğu belirlenmiştir. Buna ilişkin dans terapinin uygulanan 

geleneksel egzersizlerden daha yüksek oranda egzersiz kapasitesini arttırdığı 

bildirilmiştir (13).  

Hipertansiyon hastaları ile yürütülen bir başka çalışmada ise dans terapisinin kontrol 

grubuna kıyasla sistolik kan basıncında ortalama 7,94mmHg, diyastolik kan basıncında 

ortalama 3,38mmHg düşüş olduğu ve egzersiz kapasitesinde de anlamlı düzeyde bir 

artış görüldüğü bildirilmiştir (14). Benzer şekilde Kaholokula ve arkadaşları tarafından 

2017 yılında yapılan randomize kontrollü çalışmada ise, katılımcılara 3 aylık kültürel 

Hula (Tai Chi’ye benzer nitelikte) dansı ile dans terapi uygulanmış, çalışma sonucunda 

müdahale grubundaki bireylerin %72’sinde sistolik kan basıncında 10mmHg ve üzeri 

düzeyde düşüş sağlandığı bildirilmiştir (15). Sadece 5mmHg’lık sistolik kan basıncı 

azalması ile serebrovasküler olay riski %34, iskemik kalp hastalıkları riski %21 ve tüm 

nedenlerle ilişkili ölüm riskinin %7 oranında azalmaların sağlanabileceği yapılan 

çalışmalarda gösterilmiştir (16,17).  
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SONUÇ 

Kardiyovasküler hastalıkların giderek artış göstermesi ve başlıca ölüm nedenleri arasında yer 

alması nedeniyle, kardiyak fonksiyonların geliştirilerek hastalığın önlenmesi ve 

komplikasyonların kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu aşamada en büyük rol 

hemşireler başta olmak üzere sağlık profesyonellerine düşmektedir. Bireylerin risk faktörleri 

açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle serum lipit düzeyleri, vücut yağ oranları, 

yaşlanma ile azalan kas kütlesi ve metabolizma hızı kardiyovasküler hastalıklar arasında yer 

alan miyokard infarktüsü ve vasküler hastalıklar için risk oluşturmakta, bu nedenle bireylere 

egzersiz programları önerilmektedir. Dans terapisinin geleneksel egzersizler kadar 

kardiyovasküler fonksiyonları düzenleyerek risk faktörlerinin azaltılmasında etkililiği 

bildirilmesine rağmen, bu konuda yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır ve prospektif 

çalışmaların artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, kardiyovasküler fonksiyonların 

desteklenebileceği ve risk faktörlerinin azaltılabileceği öngörülmektedir.  
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ETIDRONIK ASIT’ IN DÖRT FARKLI KONSANTRASYONUNUN E.faecalis, 

C.albicans ve P. aeruginosa ILE ENFEKTE EDILMIŞ DIŞLER ÜZERINE 

ANTIMIKROBIYAL ETKINLIĞININ INCELENMESI 

 

Investigation of the antimicrobial activity of four different concentrations of Etidronic Acid on 

teeth infected with E.faecalis, C.albicans and P. aeruginosa 

Cevat Emre ERIK1, Murat MADEN1 

1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilimdalı, ISPARTA, TÜRKİYE 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Etidronik asit (HEBP)’ın farklı konsantrasyonlarının enfekte 

kök kanalında sıklıkla bulunan mikroorganizmalar üzerindeki antimikrobiyal aktivitesini 

belirlemektir. Çalışma için seçilen Yüz yetmiş dört kök rastgele üç kontaminasyon grubuna 

bölündü ve Enterecoccus faeacalis (ATCC29212), Candida albicans (ATCC10231) ve 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC15442) tarafından enfekte edildi. Enfekte dişler, tedavi 

tiplerine göre şu şekilde ayrıldı: G1: Steril salin; G2: % 5 HEBP; G3: % 7 HEBP; G4: % 9 

HEBP; ve G5: % 18 HEBP. Yayma tekniği kullanılarak hayatta kalan mikrobiyal koloniler 

sayıldı. C.albicans ve P.aeruginosa  gruplarında, %18’lik HEBP diğer gruplara ve kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek antimikrobiyal etkiye sahipken, E. 

faecalis ile enfekte edilen grupta %7, %9 ve %18 konsantrasyona sahip HEBP grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Tüm gruplar içinde antimikrobiyal 

olarak en etkin konsantrasyon %18 lik HEBP konsantrasyonu olduğu görülmüştür. Bu 

çalışmanın sınırları dahilinde HEBP’in antimikrobiyal etkinlik gösterdiği söylenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: antibakteriyel, antifungal aktivite, etidronat, dezenfeksiyon, 

endodontik irrigasyon 

Abstract 

The aim of this study was to determine the influence of etidronate (HEBP) 

concentration on its antimicrobial activity on the microorganisms that are frequently found 

inside the infected root canal. One hundred seventy-four roots were randomly divided into 

three contamination groups and infected by ATCC29212 Enterecoccus faeacalis, 

ATCC10231 Candida albicans or ATCC15442 Pseudomonas aeruginosa. Infected teeth 

were divided according to the treatment types as follows: G1: Sterile saline; G2: 5% HEBP; 

G3: 7% HEBP; G4: 9% HEBP; and G5: 18% HEBP. Survival microbial colonies were 
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counted using the spread plate technique. HEBP treatments did not show completely 

decontamination. In the C.albicans group; 18% HEBP treatment significantly reduced cfu 

values than other treatments and control (p<0.05). In P.aeruginosa group; the lowest cfu was 

in 18% HEBP treatment (p<0.05). In E. faecalis group; the cfu values were no significant 

differences among 7%, 9% and 18% HEBP treatments. There was no significant difference 

among the tested concentrations of HEBP for E.facealis. C.albicans and P.aeruginosa results 

show more efficacy in the highest tested concentration of 18% only. HEBP showed 

antimicrobial properties. 

Keywords : Antibacterial, antifungal activity, etidronate, disinfection, endodontic 

irrigation. 

 

Giriş 

Mikroorganizmalar pulpal ve periapikal enfeksiyonların gelişimine sebep 

olmaktadırlar (1). Kök kanal tedavisi sırasında yapılan Kemo-mekanik preperasyonun asıl 

amacı kök kanal sisteminden mikroorganizmaları ve onların ürünlerini elimine etmektir (1). 

Mekanik enstrümentasyon sırasında smear tabakası olarak tanımlanan organik ve inorganik 

artıklar açığa çıkmaktadır (1). Bu tabaka irrigasyon solüsyonlarının dentin üzerindeki etkisini 

azaltması sebebiyle kemo-mekanik preperasyon sırasında mutlaka kaldırılmalıdır (1,2). 

Sodyum Hipoklorit, organik doku çözücü ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı kök 

kanal tedavisinde sıklıkla tercih edilen yıkama solüsyonudur (1). Antimikrobiyal etkisi 

kullanılan konsantrasyon ile doğru orantılıdır (1). Çeşitli solüsyonlarla kombine olarak 

kullanımı antimikrobiyal etkinliğini ve smear tabakasının inorganik doku çözücü özelliğini 

arttırmaktadır (3-4). 

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) kök kanal duvarlarındaki smear tabakasını 

uzaklaştırmak için yaygın olarak kullanılan yıkama solüsyonudur (1). NaOCI ile kombine 

olarak kullanıldığında sütlü beyaz renkte bir çökelti meydana gelmektedir (5). 

1-Hidroksietilidin-1 1-bifosfanat içeren etidronat (HEBP) endodontik tedavi de 

şelasyon ajanı olarak 2005 yılında kullanılmaya başlanmıştır (6). EDTA’ya kıyasla dentin 

üzerinde daha az yıkıcı ve EDTA ile karşılaştırıldığında benzer smear kaldırma etkinliğine 

sahip olduğu görülmüştür (7) . 
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HEBP’in NaOCI ile birlikte kullanıldığında NaOCI’in antimikrobiyal etkinliği ve 

doku çözücü etkinliği üzerine negatif herhangi bir etki göstermediği yapılan çalışmalarda 

gözlenmiştir (8-11). Ancak HEBP’in farklı konsantrasyonlarda antimikrobiyal etkinliğinin 

(12) olup olmadığını bildiren herhangi bir çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır. Bu sebeple 

bu çalışmanın amacı, kök kanal sisteminde sıklıkla izole edilen farklı tür mikroorganizmalar 

üzerine HEBP’in dört farklı konsantrasyonun antimikrobiyal etkinliği olup olmadığını 

belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem 

Örneklerin preperasyonu 

Çalışma protokolü Süleyman Demirel Üniversitesi tıp fakültesi insan çalışmaları etik 

kurulu tarafından onaylandı. Bu çalışma için ortodontik amaçla çekilmiş 174 insan 

mandibular premolar dişi kullanıldı. Dişlerin tek köklü ve tek kanallı olup olmadıkları hem 

mezio-distal hemde bukkal-lingual bölgeden alınan periapikal filmler ile belirlendi. Köklerin 

boyları standart olarak 14mm olacak şekilde dekoronalize edildi. Çalışma boyları eğenin 

görüldüğü apikal kısımdan 1mm kısa olacak şekilde ayarlandı ve tüm kökler apikal genişliği 

F4 olacak şekilde ProTaper Universal sistem kullanılarak üretici direktifleri doğrultusunda 

genişletildi. Herbir eğe değişiminde tüm kökler 2ml %2,5 luk NaOCI kullanılarak yıkandı. 

Final yıkama solüsyonu olarak sırasıyla 5ml %2,5 NaOCI, 5ml distile su ve 5ml %17 lik 

EDTA solüsyonu kullanıldı. Tüm köklerin uçları siyanoakrilat kullanılarak kapatıldı. 

Köklerin Sterilizasyonu  

Preperasyonları tamamlanan tüm kökler 121°C de 25 dakikada otoklav kullanılarak 

steril edildi. Otoklavdan sonra rastgele seçilen 10 örnekten kültür alınıp mikrobiyal gelişim 

olup olmadığı control edildi ve bu örneklerin hiçbirinde mikrobiyal gelişim gözlenmedi.  

C.albicans ile kök kanallarının kontaminasyonu 

Sabouraud dextrose broth (SDB) (SDB, LabM Co., Lancashire, UK) içerisine 1ml saf 

C. Albicans (ATCC 10231) eklenerek her 48 saatte bir 10 ml taze SDB elenerek süspansiyon 

hazırlandı (5,95 log cfu mL-1) (13). 

E.faecalis ile kök kanallarının kontaminasyonu 

Trypticase soy broth (TSB) (TSB, LabM Co., Lancashire, UK) içerisine 1ml E.faecalis 

(ATCC 29212) eklenerek her 48 saatte bir 10ml taze TSB eklenerek süspansiyon hazırlandı 

(7,45 log cfu mL-1)(14). 
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P.aeruginosa ile kök kanallarının kontaminasyonu 

Trypticase soy broth (TSB) (TSB, LabM Co., Lancashire, UK) içerisine 1ml 

P.aeruginosa (ATCC 15442) eklenerek her 48 saatte bir 10ml taze TSB eklenerek 

süspansiyon hazırlandı (7,01 log cfu mL-1)(15). 

Sterilizasyonları tamamlanan herbir kök kanalı eşit olarak 3 ana grup halinde rastgele 

yukarıdaki mikroorganizmalar ile enfekte edildi (n=58) ve herbir grup örnekler %100 nemli 

ortamda 370C de 60 gün boyunca beslenerek biyofilm oluşturmaları sağlandı. Biyofilm 

oluşumunun gözlenmesi için herbir ana gruptan 3 örnek taramalı elektron mikroskop 

kullanılarak (SEM) incelendi ve biyofilm oluşumları gözlendi.  

60 gün sonunda Enfekte edilen örnekler kullanılacak konsantrasyonlara göre bir tanesi 

kontrol grubu olmak üzere 5 alt gruba ayrıldı. 

Grup 1(steril salin): Kontamine edilen dişler 3 dakika boyunca 3ml steril salin ile 

yıkandı. 

Grup 2(%5 HEBP): Kontamine edilen dişler 3 dakika boyunca 3ml %5 HEBP ile 

yıkandı. 

Grup 3 (%7 HEBP): Kontamine edilen dişler 3 dakika boyunca 3ml %7 HEBP ile 

yıkandı. 

Grup 4 (%9 HEBP): Kontamine edilen dişler 3 dakika boyunca 3ml %9 HEBP ile 

yıkandı. 

Grup 5 (%18 HEBP): Kontamine edilen dişler 3 dakika boyunca 3ml %18 HEBP ile 

yıkandı. 

Yıkama işlemleri tamamlanan tüm kök kanalları steril salin ile dolduruldu ve sonra F4 

paper pointler kullanılarak örnekler alındı. Ve bu işlem herbir kök kanalı için 2 kez 

tekrarlandı alınan örnekler ependorf tüpler içerisine konuldu her bir diş için bir ependorf tüp 

kullanıldı. Ependorf tüpler 60 sn vortekslendi ve inkübasyon periyodunu takiben direk yayma 

yöntemi kullanılarak mikrobiyal sayım yapıldı. 

İstatistiksel analiz 

The D'Agostino & Pearson omnibus normallik testi yapılarak örneklerin normal 

dağılıma uyup uymadığı belirlenmiştir. Hem C.albicans hemde P.aeruginosa dan elde edilen 

verilerin normal dağılıma uyduğu ancak E.faecalisten elde edilen verilerin normal dağılıma 
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uymadığı belirlenmiştir. E.faecalis grubundan elde edilen veriler Kruskal walis ve dunn test 

kullanılarak analiz edildi. C.albicans ve P.aeruginosa dan elde edilen veriler One way 

ANOVA ve Tukey test kullanılarak belirlendi. İstatistiksel analizler için önem seviyesi %5 

olarak belirlendi. 

Bulgular 

C.albicans, E.faecalis ve P.aeruginosa ile enfekte edilen dentin duvarlarının apikal, 

orta ve koronal bölgedeki mikrobiyal kontaminasyonları SEM görüntüleri alınarak 

belirlenmiştir (Resim 1). 

C.Albicans eliminasyonları açısından Tukey test sonucuna göre SS, 5% HEBP, 7% 

HEBP, and 9% HEBP grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark 

gözlenmezken (P>0,05), %18 lik HEBP’in bulunduğu grup diğer gruplardan anlamlı derecede 

daha etkin bulunmuştur (P<0,05) (Resim 2). 

P.aeruginosa eliminasyonunda %18 HEBP grubu diğer gruplar a göre etkin grup iken 

% 9 luk HEBP ile %18 lik HEBP arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır 

(P>0,05).  Ancak %9 ve %18 lik Hebp control grubu ve %5 ve %7 lik HEBP’ ten anlamlı 

derece de daha etkindir (P<0,05) (Resim 3). 

%18 lik HEBP grubu E. faecalis’e, karşı en etkili antimikrobiyal özelliğe sahipken %9 

ve %18 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (P>0,05). Ancak %9 ve 

%18 lik HEBP grubu control grubu ve diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede 

daha etkindir (P<0,05) (Resim 4). 

Tartışma 

Literatüre bakıldığında HEBP in antimikrobiyal etkinliği ile ilgili çalışmalar sadece 

özellikle %9 luk konsantrasyonun NaOCI ile birlikte kullanıldığındaki etkinliği olduğu 

görülmüştür (8-12). Ancak literatürde HEBP’in çeşitli konsantrasyonlarının tek başına 

antimikrobiyal etkinliğine dair herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. %18’ lik HEBP 

konsantrasyonu p. Aeruginosa ve C. Albicans için önemli ölçüde mikrobiyal etkinlik 

gösterirken daha düşük konsantrasyonlarda bile mikrobiyal etkinlik gözlenmiştir. Ancak 

E.faecalis için %9 ve %18 lik HEBP konsantrasyonunun etkinliği açısından herhangi bir fark 

bulunamamıştır. 

Biz bu çalışmada mikrobiyal etkinliğin belirlenmesi için kültür metodunun yerine real 

time PCR yöntemini tercih edebilirdik real time PCR metodu ile hem canlı hemde ölü 
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mikroorganizmların DNA ları saptanabilmektedir. Kültür metodunu seçme sebebimiz bizim 

için sadece canlı mikroorganizma sayısının önemli olmasından dolayıdır. 

Kök kanal irrigasyonu, sadece debirisin organik kısmının uzaklaştırılmasını değil 

organik kısım ile birlikte inorganik kısmın uzaklaştırılması ve kök kanal sisteminden 

mikroorganizmaların eliminasyonunuda içermelidir (1). İrrigasyon ajanı olarak kullanılan 

salin inorganik veya organik doku üzerinde çözücü etkisi bulunmamaktadır (1). NaOCI ise 

dentin üzerindeki inorganik yapıyı uzaklaştıramamaktadır. Bu yüzden NaOCI ile birlikte 

dekalsifiye edici ajan (1) kullanımı önerilmektedir. Bu amaçla günümüzde en yaygın 

kullanılan dekalsifiye edici ajan EDTA dır. Enstrümentasyondan sonra kanalların EDTA ile 

yıkanması smear tabakasının kaldırılmasına yardımcı olur final irrigasyon ajanı olarak da 

NaOCI kullanılmalıdır. Ancak EDTA distile su olmadan NaOCI ile birlikte kullanılırsa 

NaOCI in içerisinde bulunan klorin konsantrasyonunu azaltmaktadır. Bu nedenlerle son 

yıllarda NaOCI ile kombine olarak kullanılabilen HEBP kullanılmaya başlanmış bu kombine 

solüsyon hem smear tabakasının uzaklaşmasını sağlarken hemde NaOCI in antimikrobiyal 

özelliği üzerine herhangi bir etkisi olmamasını sağlamıştır (8-12). 

Bu çalışmada HEBP in kontamine kök kanalındaki antimikrobiyal etkinliği ilk kez 

gösterilmiştir. HEBP konsantrasyonlarının hiçbirinde tam bir dekontaminasyon 

gözlenmemiştir. Bununla birlikte tüm mikrobiyal türlerde HEBP in farklı konsantrasyonları 

mikrobiyal sayıyı azaltmayı başarmıştır. EDTA nın sulu çözeltisi gibi dekalsifiye edici 

ajanların hiçbiri NaOCI gibi biyofilm yapısının içine dağılmayı başaramamıştır (6). Bu 

nedenle, kimyasal reaksiyonlar sadece enfekte olmuş dentinin yüzeysel inorganik tabakası ile 

şelasyon ajanları arasında sınırlıdır (7). Mikroorganizmaların oluşturduğu biyofilm yapının 

antimikrobiyal ajanlara karşı direnci planktonik yapıya göre 1000 kat daha fazladır (15,16). 

Bu direncin nasıl olduğu ile ilgili mekanizmalar literatürde tam olarak açık değildir (17). 

HEBP uygulanması sonrası mikrobiyal sayının azaltılması iki olası nedenle 

açıklanabilir; 

1- HEBP uygulaması sonrası bu mikroorganizmların etkili olabileceği inorganik 

yapıyı uzaklaştırdı (15). 

2- HEBP uygulaması sonrası oluşan alkalin şokuna tepki ile mikroorganizmalar 

üzerindeki antimikrobiyal etki göstermesidir (18). 

Literatürde bir taramalı elektron mikroskop çalışmasında %18 lik HEBP ile NaOCI in 

smear tabakasını tam olarak kaldırdığı (15), %9 ve %18 lik HEBP in 3 dakika 

uygulanmasının dentin üzerinde minör dekalsifikasyonları neden olduğu bildirilmiştir (19). 
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Önceki çalışmalarda sadece %9 luk HEBP in antimikrobiyal etkinliği ile NaOCI ile 

kombine kullanıldığındaki antimikrobiyal etkinliği kontrol grubu olarak kullanılan %1 lik 

NaOCI (9) ile ve %2.5 luk NaOCI (8) ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma invitro koşullar 

altında gerçekleştirilmiştir bundan dolayı direk klinik sonuçlar bu çalışmalardan 

çıkarılmamalıdır. Klinik olarak bakıldığında HEBP in kullanımında eğer antimikrobiyal 

aktivitede göstermesi isteniyorsa HEBP en az %18 lik konsantrasyonda kullanılmalıdır. Bu 

çalışmanın sınırları dahilinde E.faecalis üzerinde HEBP’in farklı konsantrasyonlarda 

kullanımın anlamlı bir etki yapmadığı ancak C.albicans ve P.aeruginosa üzerinde 

antimikrobiyal etkinlik için %18 HEBP konsantrasyonunun anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

sonucuna varabiliriz. HEBP, klinik koşullar altında farklı antimikrobiyal performans 

gösterebilir. HEBP'nin antimikrobiyal performansını değerlendirmek için farklı maruz kalma 

süresi ve farklı hacim senaryolarında yeni çalışmaların tasarlanması gerekmektedir.  
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Resimler 

 

Resim 1: SEM görüntüleri E. faecalis ile mikrobiyal kontaminasyon:  

a; 2000X büyütme altında apikal bölgedeki dentin duvarı 

b;  5,000X büyütme,  

c; 25,000X büyütme,  

d; SEM görüntüleri C. albicans ile mikrobiyal kontaminasyon apical bölgede  2000X 

büyütme , 

e; 5,000X büyütme,  f; 25,000X büyütme, 

g; SEM görüntüleri P. aeruginosa ile mikrobiyal kontaminasyon apical bölgede 2000X 

büyütme  

h; 5,000X büyütme, i; 25,000X büyütme 
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Resim 2: C.albicans için farklı konsantrasyonlarda HEBP uygulaması sonrası kalan 

cfu değerleri 
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Resim 3: P.aeruginosa için farklı konsantrasyonlarda HEBP uygulaması sonrası kalan 

cfu değerleri 

 

 

 

Resim 4: E.faecalis için farklı konsantrasyonlarda HEBP uygulaması sonrası kalan cfu 

değerleri 

 

 



 

366 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

 

  



 

367 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
PLATELET RİCH FİBRİNİN DİŞ HEKİMLİĞİ VE PERİODONTOLOJİ’DE 

KULLANIM ALANLARI VE ETKİLERİ 

 

THE USE AND EFFECTS OF PLATELET RICH FIBRIN IN DENTISTRY AND PERIODONTOLOGY 

Alper KIZILDAĞ1 

1Pamukkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Denizli, Türkiye, 

alperkizildag@hotmail.com 

ÖZET 

Diş hekimliğinde rejeneratif tedavi, herhangi bir nedenden dolayı fonksiyonu bozulan 

dokuların değiştirilmesini ve/veya yenilenmesini hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda 

yumuşak doku greftleri, sert doku greftleri (otojen, insan, hayvan ve sentetik kaynaklı 

olanlar), biyolojik moleküller ve otojen hücreler gibi birçok materyal kullanılmaktadır. 

Ayrıca çeşitli büyüme faktörleri de rejenerasyonu artırmak için diş hekimliğinde geniş bir 

alanda uygulanmaktadır. Ancak bu büyüme faktörleri hastalar için oldukça pahalı 

materyallerdir. Bu nedenle son yıllarda büyüme faktörü kaynağı olan trombositlerden 

yararlanılmaktadır. Bu derlemede, içerisinde büyüme faktörü barındıran ve hastanın kendi 

kanından elde edilen platelet rich fibrinin diş hekimliği ve periodontolojideki kullanım 

alanlarından ve etkilerinden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Periodontoloji, Platelet rich fibrin, Rejenerasyon 

ABSTRACT 

In dentistry, regenerative therapy aims the replacement and/or regeneration of tissues with 

impaired function as a result of any reason. In accordance with this purpose, several 

materials such as soft tissue grafts, hard tissue grafts (autogenous, human, animal and 

synthetic sources), biological molecules and autogenous cells, are used. In addition, various 

growth factors are applied to enhance the regeneration in a wide area in dentistry. However, 

these growth factors are very expensive materials for patients. Therefore, platelets, which are 

the source of growth factors, have been used in recent years. In this review, the usage areas 

and effects of platelet rich fibrin, which contains growth factors and derived from the patient's 

own blood, in dentistry and periodontology will be discussed. 

Key Words: Periodontology, Platelet rich fibrin, Regeneration 
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GİRİŞ 

Herhangi bir hastalık veya travma sonucunda fonksiyonu kaybolan oral dokuların yenilenmesi 

ve/veya yer değiştirilmesi işlemlerine rejenerasyon denir. Geçmişten günümüze kadar 

rejenerasyonu sağlamak amacıyla birçok biyomateryal kullanılmıştır. Bu materyaller 

içerisinde yönlendirilmiş doku/kemik rejenerasyonunu sağlamak amacıyla bariyer 

membranlar, çeşitli greft materyalleri (insan, hayvan ve sentetik kaynaklı olanlar), biyoaktif 

büyüme faktörleri ve mine matriks türevleri yer almaktadır. Bununla birlikte çeşitli 

araştırmacılar hastanın kendi kanından elde edilen trombositleri kullanmaya yönelmişlerdir.  

1. TROMBOSİT KONSANTRASYONLARI 

Esasında ilk olarak 1970 yılında Matras tarafından yapılan çalışmada trombosit 

konsantrasyonu yara iyileştirmesini geliştirmek amacıyla kullanılmıştır. Ancak son yıllara 

kadar bu konu üzerinde yeterli çalışma yapılmamıştı. Ardından ilk olarak trombositlerden 

yararlanmak amacıyla platelet rich plasma (PRP) ve plasma rich in growth factors (PRGF) 

geliştirildi. PRP, %95 oranında trombositlerden oluşur. Trombositler, hücre yapışmasını, 

çoğalmasını ve çeşitli hücre tiplerinin göçünü arttırmaktan sorumlu olan faktörleri ve çeşitli 

büyüme faktörlerini salgılayarak yara iyileşmesine katkıda bulunurlar (1, 2). Bu iki trombosit 

konsantrasyonunun hazırlanmasında koagülasyonu engellemek amacıyla antikoagülan 

uygulanması gerekmektedir. Bunun sonucunda ise fibrin polimerizasyonu hızlı bir şekilde 

meydana gelmekte ve zayıf bir fibrin ağı oluşmaktadır (3). Bunlara sığır trombini ve kalsiyum 

klorit eklendikten sonra sıvı çözelti veya jel formunda kullanılmaktadırlar. Ancak PRP 

büyüme faktörlerini kısa süre salgılar ve bu yüzden kemik rejenerasyonuna katkısı sınırlıdır 

(4-6).  Ayrıca hazırlanmasındaki zorluklar ve ilave maliyet gereksiniminden dolayı 

Choukroun ve ark. tarafından platelet rich fibrin (PRF) geliştirilmiştir (3, 7).   

2. PLATELET RICH FIBRIN 

PRF ikinci nesil trombosit konsantrasyonudur ve hazırlanması esnasında herhangi bir ilave 

maddeye gerek yoktur. PRF’nin PRP ve PRGF’ye göre çeşitli avantajları vardır: 

1- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır. 

2- Herhangi bir ilave maddeye gerek olmadığı için daha kısa sürede ve daha az maliyete 

hazırlanabilmektedir (7). 

3- Lifli yapısından dolayı içerisinde çok sayıda sitokin ve büyüme faktörü barındırır (8).  

PRF PRP’ye göre dokuda daha yavaş çözündüğü için içerisinde barındırdığı sitokinler 

ve büyüme faktörlerini kademeli olarak daha uzun sürede salgılar (6, 9, 10). 
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Hastadan alınan kan pıhtılaşmayı önlemek için hızlı bir şekilde, herhangi bir antikoagülan 

içermeyen tüpe aktarılır ve santrifüj edilir. Santrifüj sonrasında tüp içerisinde üç tabaka 

meydana gelir; alt kısımda kırmızı kan hücrelerinin olduğu tabaka, üst kısımda trombositten 

fakir tabaka ve orta kısımda ise trombositlerin ve lökositlerin yoğun olduğu tabaka (Şekil 1.). 

Şekil 1. Santrifüj sonrası oluşan tabakalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. PRF’NİN UYGULAMA ALANLARI 

2.1.1. Dişeti Çekilmelerinde PRF’nin Etkisi 

PRF’nin dişeti çekilmelerinde koronale kaydırma (KK) operasyonunda kullanımının etkisi 

incelenmiş. Çalışmaların bir kısmı KK işlemlerinde PRF kullanımının kök yüzeyini 

kapatmada istatistiksel farklılık oluşturduğunu belirtmişken (11), bir kısım çalışmalar ise PRF 

kullanımının istatistiksel olarak herhangi bir farklılık oluşturmadığını belirtmişlerdir (12). 

Yapılan diğer çalışmalarda da dişeti çekilmelerinde PRF ile emdogain (EMD) ve bağ dokusu 

greftinin kullanımını karşılaştırmışlar. Bu çalışmalarda dişeti çekilmelerinde PRF 

kullanımının EMD ve bağ dokusu grefti kullanımına göre farklılık göstermediği belirtilmiş 

(13, 14). Bu çalışmalar dişeti çekilmelerinin cerrahi tedavisinde PRF kullanımının iyileşmeyi 

desteklediğini ve cerrahi işlemlerin başarısını artırdığını göstermiştir. 

2.1.2. Kemik Kayıpların Tedavisinde PRF’nin Etkisi 

Periodontal yıkım sonucunda meydana gelen kemik kaybını durdurmak amacıyla sıklıkla 

periodontal cerrahi işlemler yapılmaktadır. Son yıllarda iyileşmeyi artırmak amacıyla 

rejeneratif materyaller kullanılmaktadır. PRF de kullanılan bu rejeneratif materyallerden 

biridir. Kemik içi defektlerin tedavisinde PRF kullanımının, PRF kullanmadan yapılan flep 

tedavilerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde cep derinliğini (CD) azalttığını ve 

Kırmızı kan hücre tabakası 

Trombositten zengin tabaka 

Trombositten fakir tabaka 
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klinik ataşman seviyesini (KAS) artırdığını belirtmişlerdir (15, 16). Yapılan diğer 

çalışmalarda kemik defektlerinin tedavisinde PRF kemik greftleri ile birlikte kullanıldığında 

sadece kemik grefti kullanımına göre kemik dolumunu anlamlı bir şekilde artırdığı 

belirtilmiştir (17, 18). Literatürde horizontal kemik kayıplarında PRF’nin etkisini 

değerlendiren çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalarda horizontal kemik kayıplarında açık 

flep cerrahisinde PRF kullanımın CD’yi azaltıp KAS seviyesini artırarak periodontal 

iyileşmeyi artırdığı belirtilmiştir. Bu iki çalışmada da PRF’nin büyüme faktörlerini uzun 

dönem salgılayarak periodontal iyileşmeyi desteklediği vurgulanmıştır (9, 10). Bunların 

dışında furkasyon bölgesindeki kemik kayıplarının tedavisinde açık flep cerrahisi ile birlikte 

PRF kullanımının sadece açık flep cerrahisi ile tedavi edilen vakalara göre KAS seviyesini 

anlamlı bir şekilde artırarak kemik iyileşmesine katkıda bulunduğu ifade edilmiştir (19, 20). 

2.1.2. Sinüs cerrahisi, implant tedavisi ve alveolar soketin korunmasında PRF’nin etkisi 

Sinüs cerrahisi ile ilgili çalışmalarda PRF çeşitli şekillerde uygulanmıştır. PRF’yi tek başına 

dolgu materyali olarak kullanan çalışmalarda PRF’nin kemik iyileşmesini uyardığı ve kemik 

kazancını artırdığı belirtilmiştir (21, 22). Bu çalışmalardan farklı olarak PRF’nin kemik grefti 

ile kullanıldığı çalışmalarda kemik grefti ile birlikte PRF kullanımının sinüs cerrahisinde 

kemik kazancı anlamlı olarak artırdığını ve iyileşme zamanını kısalttığı vurgulanmıştır (23-

25). PRF’nin kemik grefti ile birlikte kullanımının greft partiküllerini bağladığını ve ayrıca 

osteoprogenitör hücrelerin greft merkezine göçünü ve kök hücrelerin o bölgede tutulmasını 

sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca sinüs membran perforasyonlarında PRF yara bölgesini 

kapatmak amacıyla kullanılabilmektedir (26). Olgu sunumu çalışmasında fraktürlü üst keser 

dişin yerine yapılan immediyat implant tedavisinde PRF kullanılmış ve ideal bir estetik ve 

iyileşme elde edildiği ifade edilmiştir (27).  

PRF’nin kemiğin greftlenmesi esnasında kullanımının avantajları 4 madde halinde 

sıralanmıştır: Fibrin pıhtı kemik greftlerini bir arada tutarak biyolojik bir bağlantı görevini 

üstlenir. Böylece greftin dağılmasını önleyerek uygulandığı bölgedeki devamlılığını korur. 

Fibrin ağ neoanjiyogenezis ve vaskülarizasyon için gerekli olan hücresel migrasyonu 

(özellikle endotelyal hücrelerin) uyarır. Fibrin matriks rezorbe olurken trombositlerin 

salgılanan sitokinler o bölgede daimi bir iyileşme süreci oluştururlar. Fibrin ağındaki 

lökositler ve sitokinler greft materyali içerisindeki enflamatuvar ve enfeksiyöz olayların 

düzenlenmesinde önemli rol oynar (3, 28, 29). 
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SONUÇ 

PRF düşük maliyetli, hazırlanması ve uygulanması kolay ve içerisinde sitokinler, büyüme 

faktörleri ve immün hücreler barındıran bir biyomateryaldir. Ayrıca PRF’nin postoperatif 

semptomları azalttığı, kemik kaybını azaltarak alveolar soketin korunmasını desteklediği ve 

doku iyileşmesini hızlandırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (30-32). Bu bahsedilen 

avantajlarından dolayı PRF periodontal dokuların tedavisinde sıklıkla tercih edilebilecek bir 

materyal olduğunu düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

Nowadays, nutrition is as important as treatment given to the patient. In both children and 

adults, nutritional requirements vary according to the health status of each age and 

individual. However, the age group in which nutrition is most important is infants with the 

fastest growth, especially premature infants. Many short and long term negative 

consequences of malnutrition in infants are known. The fact that infants with very low birth 

weight have started to live in recent years and these infants have not been able to enteral feed 

in the early period have led to an increase in the need for parenteral nutrition and changing 

approaches in this regard. Total parenteral nutrition (TPN) is one of the most important 

applications used in modern neonatal intensive care units (NICU). Babies should never be 

fasted after birth. Especially in infants born with very low birth weight and unable to be fed 

enterally, TPN is started immediately after birth and continued until the infant is easily fed by 

the enteral route. TPN provides liquid, energy, macro (protein, carbohydrate, fat) and 

micronutrients (electrolytes, minerals, trace elements, vitamins) that are essential for basal 

metabolism and growth. This process, which is of great importance in the development and 

health of premature infants, should be known and followed by neonatal nurses with all stages 

and aspects. In this way, premature neonates will be prevented from complications and 

damages of total parenteral nutrition. As a result, premature infants need the support of the 

neonatal nurses to show healthy development. 

Key words:  Total Parenteral Nutrition, Preterm Infant, Nursing Care 
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ÖZET 

Günümüzde yenidoğanlara verilen tedaviler kadar beslenmenin de önem taşıdığı 

anlaşılmıştır. Yenidoğan döneminde, çocukluk çağınd, erişkinlikte ve her yaşta bireyin sağlık 

durumuna göre besin gereksinimleri değişkenlik göstermektedir. Fakat beslenmenin en 

önemli olduğu grup, en hızlı büyüme seyri gösteren yenidoğanlar, özellikle prematürelerdir. 

Bu grupta yetersiz beslenmenin birçok olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Son dönemlerde 

çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanların mortalitelerinin azalmaya başlaması ve bu enteral 

beslemelerinin erken dönemde mümkün olmaması, parenteral yoldan beslenme 

gereksinimlerinin artmasına sebep olmaktadır.Total parenteral nütrisyon (TPN), gelişmiş 

yenidoğan yoğun bakım üniteleri (YYBÜ)’nde kullanılan en önemli uygulamalardan biridir. 

Yenidoğanların doğumdan sonra aç kalmamaları esasından hareketle, özellikle çok düşük 

doğum ağırlıklı ve enteral yoldan beslenmesi olanaksız olan yenidoğanlarda TPN doğumdan 

sonra başlanmaktadır. Yenidoğan enteral olarak etkin bir şekilde beslenmesine geçilene 

kadar devam ettirilmektedir. TPN bazal metabolizma ve yeterli büyüme için gerekli olan 

enerji, sıvı, mikro (elektrolit, mineral, eser elementler, vitamin) ve makro (protein, 

karbonhidrat, yağ) besin öğelerini sağlar. Prematüre yenidoğanlar gelişiminde ve sağlığında 

önemi büyük olan bu sürecin hemşireler tarafından tüm aşamalarıyla ve yönleriyle bilinmesi 

ve izlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu sayede prematüre yenidoğanların TPN'nin 

komplikasyonlarından ve zararlarından korunması sağlanacaktır. Sonuç olarak yenidoğanın 

sağlıklı bir gelişim göstermesi konusunda yenidoğan hemşiresinin desteğine ihtiyacı vardır.  

Anahtar Kelimeler: Total parenteral Beslenme, Preterm Yenidoğan, Hemşirelik Bakımı 
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Intraduction 

Nowadays, nutrition is as important as treatment given to the patient. In both children and 

adults, nutritional requirements vary according to the health status of each age and individual. 

However, the most important age group in which nutrition is most important is the newborns 

with the fastest growth, especially premature babies (1,2). Many short and long term negative 

consequences of malnutrition in newborns are known. The fact that babies with very low birth 

weight have started to live in recent years and these infants have not been able to enteral feed 

in the early period have led to an increase in the need for parenteral nutrition and changing the 

approaches in this regard. (3,4). 

Early Intensive Nutrition and Its Importance in Premature Infants 

 Total parenteral nutrition (TPN) is one of the most important applications used in modern 

neonatal intensive care units (NICU). On the basis of the fact that babies are never left hungry 

after birth, especially in babies born with very low birth weight and unable to be fed enterally, 

TPN is started immediately after birth and continued until the baby is fed easily by the enteral 

route (1,2). 

Total Parenteral Nutrition (TPN) is a difficult and demanding procedure in which infants enter 

the feeding period to start feeding or enter the feeding period, by using central or peripheral 

vascular access, by mixing the liquid, electrolyte, energy, fat, protein and vitamin-minerals of 

the child (Behrman et al, 2008). TPN was first successful in 1944 by Helfrick and Abelson. 

However, endothelial damage and volume loading were encountered because of the high 

osmalisation of the initial concentration of glucose concentrates or the inability to prepare 

other solutions at the appropriate concentration. To prevent these complications, higher 

calorie and isotonic lipid solutions were introduced by Wretlind in 1962. Although amino acid 

solutions in total parenteral nutrition have been used since the early 1900s, crystalline amino 

acid solutions with less allergic effects have replaced the solutions prepared from casein and 

protein hydrants. In the beginning, TPN, which was applied from the peripheral veins, was 

applied to Dudrick et al. in the form of more concentrated liquids by the use of central veins, 

thus providing higher calories without volume loading (5). 

Early intensive parenteral nutrition of prematurity has emerged in recent years is a very new 

application. Until recently, nutrition was started with dextrose fluid for a few days and then 

protein was added to lipid, and its amounts were not increased until today (3). This method 

was used to determine the desired growth rates in small premature babies, protein catabolism 
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and negative nitrogen balance. It was observed. Nutritional requirements of fetuses and 

newborns are better understood by the studies. It was determined that the growth rate target 

for premature infants should be as close to or as close to the growth rate of the fetus of the 

same gestational age. The increase in survival rates of small premature babies and the 

inability to start enteral feeding at an early and adequate level due to the immaturity of the 

gastrointestinal tract and / or concomitant diseases increased the duration and importance of 

parenteral nutrition. Early intensive parenteral nutrition is of great importance especially for 

small premature babies with very low birth weight (<1500 g) or extremely low birth weight 

(<1000 g). Early intense nutrition, 2.5-3 g / kg / day protein in the first hour of life, glucose at 

an infusion rate of 68 mg / kg / day, parenteral nutrition fluid consisting of 1 g / kg / day lipid 

and 3-3.5 g / kg following a day / day protein, 2-3 g / kg / day lipid, the average is to increase 

to 90-100 kcal / kg / day energy (2). Parenteral nutrition is replaced by old intense level of 

initial growth and rapid increase of nitrogen balance, protein catabolism and postnatal growth 

retardation are prevented and growth rate close to intrauterine growth rate is provided. In 

terms of growth rate, babies catch their peers more quickly and easily. Better results are 

obtained in terms of neurological development. It has been shown that this approach does not 

have clinical or metabolic (metabolic acidosis, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, 

etc.) side effects, accelerates growth in the early neonatal period and shortens the length of 

hospitalization (4). However, although there is concern that fast weight gain may increase the 

risk of cardiovascular disease or metabolic syndrome in adulthood, early intensive parenteral 

nutrition is used in neonatal units all over the world because premature babies are known to 

have better head circumference and neurological scores (6). 

Nutritional Requirements of Premature Babies 

The fetus is fed intravenously (IV) through the placenta and the umbilical vein just before 

birth. Metabolic and nutritional requirements do not end in childbirth. Furthermore, the 

nutritional requirements of newborns are equal to or greater than that of the fetus. Therefore, 

in infants weighing less than 1500 g, IV feeding should be started in the first hours after birth. 

In the early postnatal period, IV nutrition provides fast and safe nutrition that can maintain 

normal metabolism and growth rates. Recent studies have shown that switching to full IV 

feeding in the first 24 hours is safe and effective even in very small preterm infants (Table 2) 

(2,7). 

The indications for parenteral nutrition are as follows (2,4): 

1. premature birth weight less than 1500 g, 
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2. premature infants weighing more than 1500 g and presumed not to have enough enteral 

feeding, 

3. Newborns with surgical problems such as necrotizing enterocolitis, gastroschisis, 

omphalocele, tracheo-esophageal fistula, intestinal atresia, malrotation, short bowel 

syndrome, meconium ileus. 

Preparation of total parenteral nutrition solutions, vascular and infusion properties to be 

selected 

Total parenteral nutritional solutions should be prepared in special center or unit, under 

laminar flow, under aseptic conditions, with special mixing systems. Special sets and filters 

should be used for newborns. Total parenteral feeding bags and sets should be changed daily 

(8,9). 

Central roads in newborns; umbilical artery / vein catheter or peripheral central catheters. 

After insertion of the catheter, the location of the catheter should be checked with direct X-ray 

before starting the fluid infusion. The tip of the central catheter should be in wide veins, 

preferably superior or inferior vena cava, with the exception of the heart. Single lumen 

catheters should be preferred to multi-lumen catheters due to lower risk of infection and 

sepsis. Catheters should be placed under full asepsis conditions. Arterial catheters 7, vein 

catheters should not be longer than 14 days. If total parenteral feeding is to be continued, a 

peripheral central catheter (PICC) should be inserted before the umbilical catheter is 

withdrawn (8,9,10). 

The initiation and duration of total parenteral nutrition 

Intensive TPB is initiated immediately after birth in order not to interfere with the growth and 

development of the baby in the transition from intrauterine life to extrauterine life and not to 

give the baby catabolism and lack of energy. Enteral nutrition should be started from the first 

days with total parenteral nutrition. Total parenteral nutrition is progressively reduced until 

complete enteral nutrition is achieved. 

When total protein and energy are enterally met, parenteral nutrition is discontinued. Enteral 

nutrition It is recommended to cut TPB when 100 mL / kg / day is reached. However, 

nowadays, there is a tendency for TPB to continue to increase the caloric and protein intake in 

infants with extremely low birth weight. When the amount of enteral feeding is 80 ml / kg / 

day, the lipids are cut first and the amino acids are cut when 100 mL / kg / day is reached 

(11,12,13,14). 
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TPN Components 

   TPN provides nutrients to the liquid, energy, macro (protein, carbohydrate, fat) and micro 

(electrolytes, minerals, trace elements, vitamins) which are essential for basal metabolism and 

growth (3). 

Energy 

The energy requirement of parenterally-fed infants is lower than that of enteral-fed infants and 

75-85 Kcal / kg / day until the end of the first week. Caloric intake of 50-60 Kcal / kg / day is 

sufficient to prevent catabolism initially, but higher calories are needed to achieve growth. 

The neutral energy balance is around 70 Kcal / kg / day (11,14). 

For the metabolic requirements of healthy premature babies and the average daily energy 

required to maintain growth close to the intrauterine growth rate, the average daily energy is 

90-120 kcal / kg, and the parenteral requirement is 80-90 Kcal / kg / day (11). The daily 

energy requirement of babies born in time is 100-120 kcal / kg. Parenteral energy requirement 

is calculated as 88% of enteral protein and 85% of energy (16). In parenteral nutrition, 

carbohydrates and fats are the main source of energy. It is ideal for 50% of calories to come 

from carbohydrates, 30% from proteins and 20% from fat (11,12,13,14,15). The maximum 

energy required for protein accumulation is 70-80 Kcal / kg / day, while more fat is required 

for proper fat accumulation (11). 

Amino acid 

The introduction of amino acids from the first day in prematurity; It has been shown that it 

provides positive nitrogen balance, inhibits protein catabolism, increases protein 

accumulation, albumin, and intracellular main antioxidant glutathione, provides early access 

to birth weight and can be used safely (16,17). However, the beneficial effect of early onset 

(first 24 hours) amino acid on mortality, early and late growth and neurodevelopment could 

not be demonstrated (18). 

For protein accumulation to be appropriate, approximately 30 non-protein calories per gram 

of amino acid are required. When calculating the amount of amino acids, the non-protein 

calorie / nitrogen ratio should also be calculated. This ratio should be between 150-250. When 

calculating nitrogen, the protein is usually multiplied by 0.16 (12,16). 
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Glucose 

Although there is no consensus on the lower and upper limits of the safe plasma glucose 

concentration, it is intended to be between 60-150 mg / dL. Glucose infusion is started at 4-6 

mg / kg / min, increased by 2 mg / kg / min with blood glucose monitoring to 10-12 mg / kg / 

min. Excessive glucose infusion has many negative effects such as increased energy use, 

increased oxygen consumption, increased serum osmolality, osmotic diuresis, fatty infiltration 

in the liver and excessive fat storage. The administration of appropriate levels of amino acid 

concentrations reduces the frequency of hyperglycemia by increasing the endogenous 

secretion of insulin (11, 12, 13,19). 

Lipids 

In premature infants who cannot be fed by the enteral route, essential fatty acid (EFA) 

deficiency develops in 3-7 days when the parenteral route is not administered. In very low 

birth weight infants, it is well tolerated to start 2 g / kg of lipid within the first day; death, 

BPD, sepsis. It has been reported that it is safe to reach 3-4 g / kg / day in Adda babies and 3g 

/ kg / day in SDPA infants by starting lipid in the first day ≥2 g / kg / day by increasing the 

dose by 0.5-1 g / kg daily (20,21,22). 

Parenteral-fed baby's follow-up 

Both the growth indicators and some biochemical values of the infant receiving total 

parenteral nutrition should be monitored at regular intervals. In the first days of parenteral 

nutrition, when a more stable metabolic state is obtained, usually a weekly laboratory 

examination should be performed. Blood glucose should be measured once a day when the 

rate of glucose infusion is increased 2-3 times a day, when the rate of fixed glucose infusion is 

increased. Serum Na, K, Cl, Ca, P, Mg and BUN values; The first week should be taken 2-3 

times, then once a week. Complete blood count should be monitored 2-3 times in the first 

week, then once a week, and once a week for liver function tests. Serum triglyceride levels 

should be increased or monitored when necessary (11). 

The aim of nutrition is to obtain a growth level close to intrauterine growth rates in the last 

trimester of pregnancy. This means 15-20 g / kg weight gain per day, 0.5-0.8 cm head 

circumference per week and 0.81.1 cm height increase per week. Body weight should be 

checked every day, height and head circumference (11,12,13,19). 
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Complications of total parenteral nutrition 

The most important complications of total parenteral nutrition are parenteral nutrition-related 

cholestasis (PCA) and catheter related problems. Acute-metabolic complications of total 

parenteral nutrition include hypoglycemia, hyperglycemia, metabolic acidosis, 

hypophosphatemia, and other electrolyte imbalances and hyperlipidemia and nitroemia. 

Mechanical complications include penetration into tissues, organs, cavities, tissue necrosis, 

infiltration, thrombosis, pleural / pericardial effusion and catheter malposition. Infectious 

complications include bacterial and fungal infections (candida species, Malassezia furfur) 

(11,12,19,23). 

cholestasis; It is defined as a direct bilirubin height of 2 g / dL in two consecutive weeks, with 

no other liver disease receiving TPB for more than two weeks (12). The frequency is variable, 

up to 50% in TPB up to two months has been reported (13,19). The etiology is multifactorial. 

Even small amounts of enteral nutrition reduce the risk in patients who have to take TPB for a 

long time. Although ursodeoxycholic acid or phenobarbital has been reported to be useful in 

children and adults in some studies, it is not recommended to use routine therapy in premature 

infants (11). 

Catheter - related sepsis development The smaller the baby and the longer the parenteral 

nutrition is, the more frequent it is. In addition, the rate of sepsis increases in patients with 

PAP. Staphylococci, candida species and Malassezia furfur are the main factors. Coagulase 

negative staphylococcal bacteremia and Malassezia furfur fungemia have been associated 

with the use of intravenous lipid. In order to reduce the risk of sepsis, care should be paid to 

catheter care, the catheter should be removed and the enteral feeding should be started rapidly 

when the need is lost (11, 23). 
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ÖZET 

Giriş  

Sarsılmış bebek sendromu (SBS), bebeğin ilk aylarda sık olan ağlama krizlerinin ebeveynde 

oluşturduğu hayal kırıklığı ve kızgınlık sonucu ebeveynin bebeği sarsmasıyla ortaya çıkan bir 

durumdur. 

Amaç 

Bu bildirinin amacı, bebeklerdeki SBS’nin belirtilerine ve risk faktörlerine dikkat çekmektir. 

Yöntem 

Derlemede, “Google Akademik, PubMed, Web of Science” veri tabanlarından “çocuk 

istismarı, sarsılmış bebek sendromu, kaza dışı kafa yaralanmaları” anahtar kelimeleri 

kullanılarak Türkçe-İngilizce olarak taranmış, 2009-2019 yılları arasındaki yayınlar 

çalışmaya alınmıştır. 

Bulgular  

SBS ebeveynin, bebeği kollarından ya da gövdesinden tutarak sertçe sarsmasıyla gelişen 

fiziksel istismarın ölümcül bir tipidir. Çocuklarda belirti ve bulgular; huzursuzluk, titreme, 

kusma gibi basit belirtilerden laterji, konvülsiyon, koma, stupor ve ölüme kadar geniş bir 

dağılım göstermektedir. Hayatta kalanlar öğrenme güçlüğü, davranış sorunları, ileri bilişsel 

ve gelişimsel gerilik, paralizi ve körlük gibi sekellerle yaşama devam etmektedirler. SBS’nin 

risk faktörleri; 1) Bebek ile ilgili faktörler (prematürelik, çoğul gebelik, düşük doğum ağırlıklı 

olma, 1 yaşın altında olma, erkek cinsiyet, engelli olma, ağlaması şiddetli olanlar) 2) Ebeveyn 

ve bakımdan sorumlu kişi ile ilgili risk faktörleri (erkek cinsiyet, boşanmış yada tek ebeveyn, 

düşük eğitim düzeyi, işsizlik, genç yaşta anne baba olma, madde kullanma, kişisel istismar ya 

da aile öyküsü, bebekten gerçeğe uygun olmayan beklentiler, psikiyatrik sorunlar, geç doğum 

öncesi bakım alma) 3) Çevresel ve sosyal risk faktörleri ( düşük gelir düzeyi, sosyal izolasyon, 

sosyal destek olmaması, hamilelik boyunca yetersiz bakım, kötü aile ilişkileri, sosyal ve 

kültürel davranış şekli)’dir.  

Tartışma ve Sonuç 

Hemşireler, çocuk ile iletişim halinde olduklarından SBS’nin risk faktörlerini ve belirtilerini 

erken dönemde saptayarak korumada ve önlemede aktif rol alabilirler. 

Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, sarsılmış bebek sendromu, kaza dışı kafa yaralanmaları 

 

ABSTRACT 

Introduction 

Shaken baby syndrome (SBS) is a condition that occurs when the parents 'frustration and 

resentment caused by the parents' frequent crying crises in the first months is caused by the 

parents shaking the baby. 

Aim 

The purpose of this paper is to draw attention to the symptoms and risk factors of SBS in 

infants. 
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Method 

In this review, Google Scholar, PubMed, Web of Science databases were scanned in Turkish-

English using the keywords child abuse, shaken baby syndrome, non-accident head injuries 

and the publications between 2009-2019 were included in the study. 

Results  

SBS is a lethal type of physical abuse that develops when a parent shakes the baby with his 

arms or body. Symptoms and signs in children; simple symptoms such as restlessness, 

shivering, vomiting, laterji, convulsion, coma, stupor and death. Survivors continue to live 

with sequelae such as learning disabilities, behavioral problems, advanced cognitive and 

developmental retardation, paralysis and blindness. Risk factors of SBS; 1) Infant related 

factors (prematurity, multiple pregnancy, low birth weight, under 1 year of age, male gender, 

disability, severe crying) 2) Risk factors associated with the person responsible for parental 

care and care (male gender, divorced or single parent, low education level, unemployment, 

parenting at a young age, substance abuse, personal abuse or family history, unrealistic 

expectations from infants, psychiatric problems, late prenatal care receiving) 3) 

Environmental and social risk factors (low income level, social isolation, lack of social 

support, insufficient care during pregnancy, poor family relations, social and cultural 

behavior). 

Discussion and Conclusion 

Since nurses are in contact with the child, they can take an active role in the prevention and 

prevention of early detection of risk factors and symptoms of SBS. 

Keywords: child abuse, shaken baby syndrome, non-accidental head injuries 

 

GİRİŞ 

Sarsılmış bebek sendromu (SBS), bebeklerde sonuçları yıkıcı ve ölümcül olabilen fiziksel 

istismarın bir tipidir. Literatürde SBS için ‘istismara bağlı kafa travması’ veya ‘kaza dışı kafa 

travması’ tanımları kullanılmaktadır. Kaza dışı kafa travmalarının bir alt grubu olarak 

tanımlanan SBS, küçük çocuklarda tekrarlayan “akselerasyon” ve ”deselerasyon” 

mekanizması sonucu oluşan kapalı kafa travmasıdır. Akserelasyon ve deserelasyon;  çarpma 

veya künt travma ile birlikte hipoksi, iskemi ve metabolik süreçlerden kaynaklanan ikincil 

beyin hasarına neden olmaktadır (1-4). SBS’nin mağduru olan çocuklar en çok 3-8 ay 

arasındaki çocuklardır. Ayrıca yenidoğanlarda ve 4 yaşına kadar çocuklarda da görüldüğü 

bildirilmektedir. SBS’yi teşhis etmek zordur. Bu nedenle görülme sıklığı belirsizdir. Ne yazık 

ki, kapsamlı araştırmalara rağmen, kesin istatistikler yoktur. İnsidans tahminleri, ülkeden 

ülkeye değişmekle birlikte 1 yaşın altındaki bebekler için 100.000 canlı doğumda 14-32 vaka 

arasında değişmektedir (4-9). Ülkemizde de istismarın bu tipine ilişkin yapılan çalışmalar 

mevcut olsa da güvenilir istatistikler bulunmamaktadır (10-11).  

YÖNTEM 

Bu derlemenin amacı, bebeklerdeki SBS’nin erken belirlenmesi ve müdahale edilmesinde 

önemli olan risk faktörleri ve belirtilerine dikkat çekmektir. Derleme, konu ile ilgili 

literatürün incelenmesine dayanmaktadır. Literatür, “çocuk istismarı, sarsılmış bebek 



 

386 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
sendromu, kaza dışı kafa yaralanmaları” anahtar kelimeleri kullanılarak, 1 Ocak- 30 Şubat 

2019 tarihleri arasında “Google Akademik, PubMed, Web of Science” veri tabanlarından 

Türkçe-İngilizce olarak taranmıştır. Çalışma kapsamına 2009-2019 yılları arasındaki yayınlar 

dahil edilmiştir.  

BULGULAR 

SBS, en çok bebeğin ilk aylarda sık olan ağlama krizlerinin ebeveynde oluşturduğu hayal 

kırıklığı ve kızgınlık sonucu ortaya çıkmaktadır. Son araştırmalar, ağlamanın 2-3 haftalık 

yaşta artmaya başladığını ve 6- 8 haftalık yaşta zirveye ulaştığını göstermektedir. Daha sonra 

ise ağlamaların sıklığı azalmakta ve bebek 3-4 aylıkken genellikle bitmektedir (12-14).  

                           Şekil 1. Bebeklerin ağlama süreleri (12-14) 

 

 

Doğum sonrasında bir bebeğe sahip olmak bakım verenlerin hayatlarını ve ailelerini 

değiştirmektedir. Bu nedenle bir uyum süreci gerektirir. Bu süreçte bebeğin aşırı ağlaması 

doğum sonrası dönemde yorgun ve uykusuz olan anne-babayı çaresiz ve öfkeli hale 

getirebilir. Bu durumda önemli bir nokta ağlamanın normal olduğunun kabul edilmesidir ve 

bu duygularla başedilmesidir. Aksi takdirde bebek ağladığında bebeği kollarından ya da 

gövdesinden tutularak sertçe sarsılması, fırlatılması, bebeğe vurulması veya yaralanması SBS 

tablosunu oluşturur. Bu nedenle ebeveynler ve bakıcılar bebeğin ağlamasından rahatsız 

olduklarında ağlama ile nasıl başa çıkacaklarını bilmelidirler (12-14). Ayrıca bebeğin 

ağlaması ile başedebilmek için ebeveynler bebeği muayeneye götürebilmektedirler. Klinik 

olarak ağlama, klinisyenler tarafından “kolik” olarak değerlendirilmektedir. Kolik için en çok 

Wessel'in “üçler kuralı” kullanılmaktadır. Bir bebek 3 saatten fazla, 3 günden fazla ve 3 

haftadan fazla ağladığında kolik olarak kabul edilmektedir. Ancak koliklerin tümünde normal 

bebeklerde olduğu gibi patolojik olmayan mekanizmalar bulunmaktadır. Bebeklerde organik 

bir durum varsa, hastalık durumu ağlama miktarını daha da artıracaktır, daha fazla 

ağlayacaklar ancak bunlara diğer hastalık\organik semptom da eşlik edecektir. Bu nedenle 
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SBS’de en temel nokta bakıcıların bebeğin ağlamasını nasıl değerlendirdiği ve nasıl yanıt 

verildiğidir (12).  

 

 

Risk Faktörleri    

SBS’de risk faktörleri bebek ile ilgili, ebeveyn\bakıcı ile ilgili risk faktörleri ve çevresel risk 

faktörleri olarak ele alınmaktadır (15-26).  

Tablo 1. SBS’de risk faktörleri 

Bebek ile ilgili risk 

faktörleri 

Ebeveyn\bakıcı ile ilgili risk 

faktörleri 

Çevresel ve sosyal risk 

faktörleri 

 

➢ Cinsiyeti erkek 

olan, 

➢ Prematüre olan, 

➢ Çoğul gebelik 

sonucu doğan, 

➢ Düşük doğum 

ağırlıklı olan, 

➢ 1 yaşın altında olan, 

➢ Kolikli olan, 

➢ Engelli olan, 

➢ Ağlaması şiddetli 

olan bebekler 

 

➢ Baba, annenin erkek arkadaşı ya 

da üvey baba 

➢ Boşanmış ya da tek ebeveyn 

olma 

➢ Düşük eğitim düzeyi  

➢ Genç yaşta anne baba olma 

➢ Madde kullanma 

➢ Kişisel istismar ya da aile öyküsü  

➢ Bebekten gerçeğe uygun 

olmayan beklentiler 

➢ Katı ebeveyn tutumları, 

➢ Psikiyatrik sorunlar  

➢ Düşük gelir düzeyi, 

yoksulluk  

➢ Sosyal izolasyon,  

➢ Sosyal destek 

olmaması,  

➢ Hamilelik boyunca 

yetersiz bakım almak,  

➢ Kötü aile ilişkileri,  

➢ Güvenli olmayan 

çevrede oturma, 

➢ İşsizlik 

 

 

Patofizyoloji 

Bebekler ve küçük çocuklar, büyük çocuklara göre kafa travmasına daha yatkındır. Çünkü 

bebeklerde beyin olgunlaşmaya devam eden ve gelişen bir organdır, kafatası henüz gelişimini 

tamamlamamış, suturlar kapanmamış ve fontaneller açıktır. Vücudun geri kalanıyla orantılı 

olarak, kafa daha büyük ve ağırdır. Çocuğun baş / vücut oranı büyük, boyun kemikleri tam 

gelişmemiş ve kasları güçsüzdür.  Miyelin kılıfları ince ve immatürdür, sinir miyelinizasyonu 

tam değildir. Glial hücreler, sinaptik ve dendritik bağlantılar doğumda az sayıdadır ve 1 yaşın 
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sonunda gelişimlerini tamamlamaktadır. Beynin su içeriği yüksek, subaraknoid aralık geniş ve 

beyin omurilik sıvısı (BOS) miktarı erişkine göre daha fazladır (9). 

Bebek genelde kollarından ya da omzundan, daha nadir olarak da bacaklarından tutularak 

sarsıldığında zayıf olan boyun kasları baş kontrolünü sağlayamaz ve baş öne-arkaya doğru 

savrulur. Bu durumda boyun sabit kalırken, bebek hızlı ekstansiyon, fleksiyon ve rotasyon 

gibi hareketleri ardı ardına yapmış olur.  Beyin, durameter ve kafatası içinde hareket eder. 

Kafatasının hareketi ile içeriğinin hareketi arasındaki zaman farkı doğrudan travmaya, hasara 

ve kan damarlarında yırtılmasına neden olur. Kan damarlarında zedelenme kafa içi 

kanamalarına yol açar ve hematom oluşur. Subdural kanamalar ve hematomlar, köprü 

venlerin yırtılması ile oluşur ve SBS ’de en sık rastlanan kafa içi bulgusudur. Durameter altı 

kanama sonucu, beyin ödemi ve beyin hasarına ikincil olarak, kafa içi basınç artışı olur.  

Bunlara bağlı olarak beyinde hipoksi, iskemi ve metabolitlerle birlikte oksidatif prosesler 

gelişir, inflamasyon, aksonal ve nöronal hasar meydana gelir. Oluşabilen diğer kanama da 

subaraknoid kanamadır. Subaraknoid kanama sonucu; sık olarak tekrar kanama, vazospazm, 

parankimal hematom, intraventriküler hemoraji, hidrosefali ve intrakranial basınç artışı 

görülür. SBS’de beyin ödemi, retina kanaması ve subdural hematom tipik bulgulardır (21-43).  

Şekil 2. SBS’de kafa travmasının mekanizmasını açıklayan 7 adım  (44) 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi bebeğin gövdesinde, gövde dinamikleri sarsıntı hareketiyle başlar. 

Bu hareket, boynundan başa aktarılır. 3. adımdaki kafatası dinamikleriyle sonuçlanan 

dinamikler, 4. adımda, kafatası içindeki her şeyin nasıl hareket ettiğini ve deforme olduğunu 

ve 5. Adımdaki iç dinamiklere neden olur.  6. adımda yaralanmaya neden olan eşikler 

aşıldığında bebekte hasar ve yaralanmalara neden olacaktır (Şekil 2).  Bu yaralanmalar 

sonrasında bebekte bazı belirti ve bulgular görülmektedir (44).  

Belirti ve Bulgular 
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Sarsılmış bebek sendromunun klinik bulguları hafif ve non-spesifik bulgulardan, ciddi ve ani 

başlangıçlı klinik bulgulara kadar değişen geniş bir yelpaze göstermektedir. Bulgular, 

sarsılmanın şiddeti, süresi ve çarpmanın şiddeti ile ilişkilidir. SBS’de orta ve ağır vakalarda 

ilk belirti ve semptomlar; etkileşimin azalması, sosyal gülümsemenin olmaması, yetersiz 

beslenme, kusma, hipotermi, uykuya eğilimde artma, büyüme ve gelişmede gecikme 

sayılabilir. En ciddi travma vakalarında hayatı tehdit edici belirti ve semptomlarla ortaya 

çıkmaktadır. Sorumlu olan kişi veya bireyler, bebeği veya çocuğu yasalardan korkmaları 

nedeniyle tedavi ettirmemekte, bebeğin veya çocuğun zaman içinde iyileşeceğini ümit 

etmektedirler. Maalesef, gecikmiş bakımın çoğu zaman kısa ve uzun vadeli prognoz üzerinde 

yıkıcı etkileri olmaktadır. Bebek veya çocukta, hafif grip benzeri belirti ve semptomlar veya 

apne, şiddetli solunum sıkıntısı, bradikardi, fontanellerde şişme, bilinç kaybı, nöbetler ve 

kardiyovasküler kollaps gibi hastalık bulguları ile birlikte görülebilmektedir. Vakaların 

yaklaşık % 20'si travmadan sonraki ilk birkaç gün içerisinde kaybedilebilmektedir.  Hayatta 

kalanlar ise öğrenme güçlüğü,  davranış sorunları, ileri bilişsel ve gelişimsel gerilik, paralizi 

ve körlük gibi sekellerle yaşama devam etmektedirler. SBS bulguları özgül olmadığı için 

ayırıcı tanıda birçok hastalık ile karıştırılabilmekte ve tanı konulamamaktadır. Çoğunlukla 

kafa travması olarak değerlendirilmekle birlikte viral enfeksiyonlar, beslenme problemleri ve 

infantil kolik atakları vb tanılar almaktadır (21-43). 

Dikkatli bir fizik muayene, bazı durumlarda SBS belirtilerini ortaya çıkarabilir. Bu bulgular 

(21-43): 

• Dört aydan küçük bir bebekte herhangi bir yerde morarma 

• Özellikle 4 yaş altı çocuklarda kulaklarda, boyunda veya gövdede ekimozlar olması 

• Şişkin fontanel 

• Serebral atrofi 

• Frenulum yaralanmaları 

• Hidrosefali 

• Dıştan yaralanmanın olmaması 

• Ligatür bulguları 

• Retina kanamaları 

• Uzun kemik, metafizik ve kaburga kırığı 

• Subdural hematom 

• Çocuğu doktora getirmede gecikme 

• Bakım veren tarafından şüpheli öykü verilmesi 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

SBS bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği gibi başta fark edilmeden ileri yaşlarda 

görülebilecek sağlık problemlerine hatta ölümüne neden olabilmektedir. Ancak hem ailenin 

hem de sağlık profesyonellerinin eğitimi ile hem önlenebilir hem de erken dönemde fark 

edilmesi sağlanabilir. Özellikle sağlık profesyonelleri arasında hemşireler bu konuda önemli 

konumdadırlar. Hemşireler, hem ebeveynlere bu konuda eğitim yapabilir hem risk 

grubundakileri belirleyebilir hem de belirti bulgularını erken dönemde tespit ederek 

müdahalede bulunulmasında yardımcı olabilir. Bu nedenle özellikle çocuk ile çalışan 

hemşireler SBS’nin risk faktörleri ve belirti bulgularını bilmelidirler.  
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ÖZET: 

Giriş ve amaç: Dünya genelinde yaşlı nüfus oranı ve nüfusun yaşlanma hızı gün geçtikçe 

artmaktadır. Toplumumuzda yaşlı nüfusunun giderek artmasıyla sağlık hizmeti almak için 

başvuran yaşlı sayısı artmakta, dolayısıyla sağlık profesyonelleri yaşlılara daha fazla hizmet 

vermektedir. Diş hekimlerinin yaşlılarla sık etkileşimde bulunduğunu göz önüne alındığında, 

öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle 

bu çalışmadaki amacımız diş hekimliği öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını 

belirlemektir. 

Yöntem: Çalışmamız tanımlayıcı nitelikte olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Süleyman 

Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören ve çalışmaya katılmaya 

gönüllü olan 177 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından 

hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) ile toplanmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin YATÖ puan ortalaması 84,6± 9,3 puan olup, yaşlı ayrımcılığına 

ilişkin olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin, kardeş sayısı 3 ve 

altında olanların, yaşamının en uzun süresini Köy/Kasaba’da geçirenlerin YATÖ puanlarının 

daha yüksek olduğu fakat bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir 

(p˃0,05). 

Sonuç: Diş hekimliği öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu 

belirlenmiştir. Lisans eğitimi sürecinde geriatri ilgili konulara yer verilmesinin ve kliniklerde 

öğrencilerle yaşlı bireylerin etkileşiminin artırılmasının, öğrencilerin yaşlılara yönelik 

tutumlarının daha da olumluya dönmesinde katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
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 Anahtar Sözcükler: Diş Hekimliği Öğrencileri, Yaşlılık, Yaşlı Ayrımcılığı 

 

ABSTRACT 

Introduction and aim: The rate of elderly population and the aging rate of the population are 

increasing day by day. With the increasing number of elderly people in our society, the 

number of elderly people applying for health services increases, so health professionals 

provide more services to the elderly. Considering that dentists frequently interact with older 

people, the attitudes of the students towards older discrimination are becoming more 

important. Therefore, the aim of this study is to determine the attitudes of dentistry students 

towards the elderly discrimination. 

Method: Our study was descriptive and it was carried out with 177 students who were 

educated in Süleyman Demirel University Faculty of Dentistry and volunteered to participate 

in the study in 2018-2019 academic year. The data of the study were collected by Personal 

Information Form prepared by the researchers.and Elder Discrimination Attitude Scale. 

Results: The mean score of the Elder Discrimination Attitude Scale of the students were 84.6 

± 9.3 points and they showed positive attitudes towards elderly discrimination. Female 

students, the students in those; the number of siblings 3 and under, lived the longest duration 

of life of the village / town had higher Elder Discrimination Attitude Scale scores, but these 

differences were not statistically significant (p ˂0.05). 

Conclusion: It was determined that dentistry students' attitudes towards elderly 

discrimination were positive. It is thought that the inclusion of geriatric issues in the 

undergraduate education process and increasing the interaction of students with elderly 

individuals in clinics will contribute to the return of the attitudes of the students to positive 

towards the elderly. 

  Keywords: Dentistry Students, Elderly, Elderly Discrimination 
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1.GİRİŞ 

Yaşlılık; insanın bedensel ve ruhsal olarak zayıfladığı, vücut sistemlerinin yapısında 

değişikliklerin olduğu,  vücut fonksiyonlarında yetersizliklerin gözlemlendiği ve yaşanan 

kayıpların çok az geriye dönebildiği durumdur (1). Günümüzde yaşlı nüfusu, birçok ülkede ve 

bölgede belirgin bir şekilde artmaktadır. 2015 ile 2030 yılları arasında 60 yaş ve üzeri kişi 

sayısının % 56 oranında artacağı ve 2050 yılında dünyada yaşlı nüfusun yaklaşık 2,1 milyara 

ulaşacağı tahmin edilmektedir (2). Ülkemizde de yaşlı nüfusu hızla artmaktadır. Yaşlı nüfusun 

toplam nüfus içerisindeki oranı son beş yılda yaklaşık %11 oranında artış göstermiştir (3).  

 Bilimsel literatüre 1969 yılında Robert Butler tarafından kazandırılan yaşlı ayrımcılığı 

terimi bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tutum, önyargı, davranış ve eylemleri 

ifade etmektedir. Yaşlılara yönelik tutumlar toplumlara göre farklılık gösterebilmekte ve 

olumlu, olumsuz ya da karma olabilmektedir. Bu tutumlar yaşlı bireylerin aldıkları hizmet 

kalitesini etkileyen temel etmenlerden biridir (4).  

Yaşlı ayrımcılığının yaşandığı alanlardan birinin de sağlık hizmetleri olduğu 

bilinmektedir. Yaşla birlikte meydana gelen fizyolojik değişikliklere bağlı olarak gelişen 

problemler ve kronik hastalıklar yaşlıların sağlık hizmetlerine olan ihtiyacını arttırmaktadır. 

Dolayısıyla sağlık profesyonelleri yaşlılarla daha fazla çalışma olanağı bulmaktadır. Sağlık 

çalışanlarının yaşlanma ve yaşlı hakkındaki yanlış inanışları, olumsuz tutumları, yaşlılara 

sunulan hizmetlerin etkinliğinin ve kalitesinin azalmasına neden olabilmektedir (5).  

Diş hekimliği yaşlılarla bireylerle en sık etkileşimde bulunan bölümlerden biridir. Bu 

nedenle Diş Hekimi adayı olan Diş Hekimliği Öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığı konusundaki 

tutumları büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı Diş Hekimliği 

Öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlemektir. 

 

2. YÖNTEM 

Diş hekimliği öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlemek 

amacıyla yapmış olduğumuz çalışmamıza Süleyman Demirel Üniversitesi Diş hekimliği 

Fakültesi’nde öğrenim gören 174 (95 kadın, 79 erkek) öğrenci gönüllülük esasıyla katılmıştır. 

Çalışma öncesinde çalışmaya katılan bireylere çalışmanın amaç ve prosedürleri açıklanmış ve 

onamları alınmıştır. Diş hekimliği Fakültesi’nde aktif öğrenim hayatını sürdürüyor olmak ve 

çalışmaya katılmaya gönüllü olmak dâhil edilme kriterini oluştururken; çalışmaya katılmayı 

istemeyen kişiler çalışma dışında tutulmuştur.   
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2.1.Veri Toplama Araçları: Araştırmanın verileri, literatür taraması yapılarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yaşlı Ayrımcılığı Tutum 

Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.  

2.2.Kişisel Bilgi Formu: Öğrencilerin yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi 

sosyodemografik özellikleri kaydedilmiş, ayrıca yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları 

etkileyebilecek olan doğum yeri, aile tipi, kardeş sayısı, uzun süre yaşanılan yer, yaşlılarla 

aynı evde yaşama durumu ve süresi gibi değişkenler sorgulanmıştır. 

2.3.Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ): 23 maddeden ve üç boyuttan (yaşlının 

yaşamını sınırlama, yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık, yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık) 

oluşan ölçek Vefikuluçay tarafından geliştirilmiş, geçerli ve güvenir bir testtir. Ölçek 5’li 

likert tip tipte olup, olumlu ve olumsuz tutum maddeleri barındırmaktadır. Olumlu ifadelere 

verilen yanıtlara “tamamen katılıyorum” için 5, “katılıyorum” için 4, “kararsızım” için 3, 

“katılmıyorum” için 2, “kesinlikle katılmıyorum” için 1 puan verilir. Olumsuz ifadelere 

verilen yanıtlarda ise tam tersi puanlama yapılır. Puan aralığı 23 ile 115 arasında olan 

ölçekten alınan puanların yüksekliği yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumların bir o kadar olumlu 

olduğunu göstermektedir (6,7). 

2.4.İstatistiksel Analiz: Katılımcılardan elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizleri 

IBM SPSS Statistics versiyon 20.0 programı ile yapılmıştır. Grupların karşılaştırılması için 

bağımsız gruplarda t testi, oneway anova testi, diğer değişkenler için ortalama ve yüzdelik 

değerler kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR:  

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,6± 1,7’dır. Öğrencilerin %54,6’sı 

kadın, %45,4’si ise erkektir. Katılımcıların büyük kısmının (%36,2) doğum yerinin ilçe 

merkezi olduğu, %36,2’lik kısmının yaşamının büyük kısmını büyükşehirde geçirdiği 

belirlenmiştir. Öğrencilerinin %87,4’ü çekirdek aile yapısına sahip olup, %89,7’sinin üç veya 

daha az kardeşi bulunmaktadır. Yaşlılarla aynı evde yaşayan 70 (%40,2) öğrenci olduğu, 100 

(%57,4) öğrencinin mezun olduktan sonra yaşlılarla çalışmayı istediği, 74’ünün (%42,6)’ü ise 

istemediği tespit dilmiştir.  

Çalışmamızda kadın öğrencilerin YATÖ puanı erkeklere göre yüksek bulunmuştur. 

Doğum yeri değişkenine göre YATÖ puanları incelendiğinde en yüksek puanların doğum yeri 

köy olan öğrencilerde olduğu gözlenmiştir. Ayrıca hayatının en uzun süresini köyde 

yaşayarak geçiren öğrencilerin, kardeş sayısı 3 ve altında olanların ve çekirdek aile yapısına 
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sahip olanların YATÖ puanları yüksek bulunmuştur. Fakat bu farklar istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (p˂0,05) (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Bazı sosyodemografik değişkenlere göre YATÖ puanları değişimi  

 

N (sayı) %(yüzde) 

 

YATÖ 

puanı 

 

P 

Cinsiyet Kadın 95 54,6 85,9±9,3 

0,053* Erkek 79 45,4 83,1±9,2 

Toplam 174 100,0 84,6±9,3 

Doğum yeri Köy 22 12,6 86,8±7,9 

0,438** 

İlçe 47 27,0 86,1±8,7 

Şehir 63 36,2 83,4±9,6 

Büyükşehir 38 21,8 83,6±10,6 

Yurtdışı 4 2,3 84,5±3,8 

Toplam 174 100,0 84,6±9,3 

En Uzun Süre 

Yaşanılan Yer 

Köy 21 12,1 87,1±7,5 

0,193** 

İlçe 49 28,2 86,3±9,3 

Şehir 63 36,2 82,6±9,1 

Büyükşehir 40 23,0 84,4±10,3 

Yurtdışı 1 0,6 83,0±3,8 

Toplam 174 100,0 84,6±9,3 

Aile Tipi Çekirdek aile 152 87,4 85,0±9,6 

0,206* Geniş aile 22 12,6 82,2±6,0 

Toplam 174 100,0 84,6± 9,3 
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Kardeş sayısı 3 kardeş ve altı 156 89,7 85,0±9,4 

0,160* 4 kardeş ve altı 17 9,8 81,7±8,5 

Toplam 173 99,4 84,6± 9,3 

Yaşlılarla aynı evde 

yaşama 

durumu 

Evet 70 40,2 84,4±9,8 

0,831* 
Hayır 103 59,2 84,8±9,0 

Toplam 173 99,4 84,6± 9,3 

   *: bağımsız gruplarda t testi, **: oneway anova testi 

 

Öğrencilerin YATÖ toplam puan ortalaması 84,6± 9,3 puan olup, yaşlı ayrımcılığına 

ilişkin tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. YATÖ Yaşlının Yaşamını Sınırlama, 

Yaşlıya Yönelik Olumlu Ayrımcılık ve Yaşlıya Yönelik Olumsuz Ayrımcılık alt ölçek 

puanları cinsiyete göre farklılık göstermemektedir (p˃0,05). 

 

Tablo 1: YATÖ alt ölçek puanlarının cinsiyete göre değişimi 

 Kadın Erkek p* Tüm gruplar 

Yaşlının Yaşamını Sınırlama 32,9±4,3 32,0±4,0 0,522 32,5±4,2 

Yaşlıya Yönelik Olumlu Ayrımcılık 29,7±4,3 29,4±5,0 0,132 29,6±4,8 

Yaşlıya Yönelik Olumsuz Ayrımcılık 19,1±3,8 18,1,±2,8 0,676 18,7±3,4 

Toplam YATÖ puanı 85,9± 9,3 83,1,±9,2 0,054 84,6±9,3 

*: bağımsız gruplarda t testi 

 

 

 4.TARTIŞMA ve SONUÇ 

 Diş Hekimliği öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlemek 

amacıyla yapmış olduğumuz çalışmamızın sonuçlarına göre; Öğrencilerin YATÖ puan 

ortalaması 84,6± 9,3 puan olup, yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum sergiledikleri 

belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin, kardeş sayısı 3 ve altında olanların, yaşamının en uzun 

süresini Köy/Kasaba’da geçirenlerin YATÖ puanlarının daha yüksek olduğu fakat bu 
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farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. YATÖ alt ölçek puanlarının 

cinsiyete göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.  

 Kronik hastalıkların tedavisindeki gelişmeler ve sağlık ve teknolojik ilerlemelere 

paralel olarak doğuşta beklenen yaş ortalaması artmaktadır. Dünyanın birçok yerinde olduğu 

gibi ülkemizde de yaşlı nüfusu hızla artmakta ve toplumdaki yaşlı oranı da artmaktadır. 

dolayısıyla sağlık profesyonellerinin hizmet verdiği yaşlı sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Yaşlı ayrımcılığına yönelik çalışmalar da genellikle sağlıkla ilgili eğitim veren bölümlerde 

yapılmıştır (8,9). Bu çalışmalarda YATÖ puan ortalamalarının genellikle 51-100 puan 

arasında olduğu, YATÖ puanlarının bölümlere göre farklılık gösterdiği hatta aynı bölümlerde 

yapılan farklı çalışmalarda bile farklı sonuçlarla karşılaşıldığı görülmektedir (8-11). Bizim 

çalışmamızda ise öğrencilerin ortalama YATÖ puanları 84,6 olarak bulunmuştur. Literatür 

verileri ile karşılaştırıldığında bizim çalışmamızdaki puanların ortalamanın biraz üzerinde 

olduğu, Diş Hekimliği Öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumlarının olumlu olduğu 

belirlenmiştir. Bölümler arasındaki bu farklılığın öğrencilerin sosyokültürel özelliklerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Yaşlılara yönelik tutumu etkileyen etmenlerden biri de mezuniyet sonrası yaşlılarla 

çalışma isteğidir. Ayoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında öğrencilerin% 66,6'sının mezuniyet 

sonrası yaşlılarla çalışmak istediği belirtilmiştir (12). Darling ve arkadaşlarının çalışmasında 

ise öğrencilerin % 55’inin mezuniyet sonrasında yaşlılarla çalışmaya istekli olduklarını ifade 

etmişlerdir. Bizim çalışmamızda da yaşlıların %59,6’sı mezuniyet sonrası yaşlılarla çalışmak 

istediğini belirtmiş ve bunun sebebi olarak da ‘’Yaşlıların bedensel ve psikolojik desteğe daha 

çok ihtiyaç duyması’’nı göstermişlerdir (13). Yaşlılarla çalışmak istemeyen grup ise bunun 

sebebinin iletişim güçlükleri olduğunu ifade etmiştir.  

 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları yaşlıların büyük bir kısmının çocukları 

ile beraber yaşadığını göstermiştir. Literatür incelendiğinde 65 yaş ve üzeri yaşlı/yaşlılar ile 

birlikte aynı evi paylaşan öğrencilerin yaşlılara bakış açısının daha olumlu yönde olduğu, 

yaşlının yaşamını sınırlama alt boyut puan ortalamaları ve yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık 

alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir (14,15). Bizim 

çalışmamızda ise yaşlılarla aynı evde kalma durumunun YATÖ puanlarını etkilemediği tespit 

edilmiştir.   

Çalışmamızın sonuçlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Lisans eğitimi sürecinde geriatri ilgili konulara yer verilmesinin ve kliniklerde öğrencilerle 

yaşlı bireylerin etkileşiminin artırılmasının, öğrencilerin yaşlılara yönelik tutumlarının daha 
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da olumluya dönmesinde katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Sadece bir üniversitenin Diş 

Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ile yapılaması çalışmamızın kısıtlılıkları arasındadır. 

Sonuçların genellenebilmesi için farklı üniversitelerde ve daha çok katılımcının yer aldığı 

çalışmalar gereklidir.   
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berfinvsari@hotmail.com  

ÖZET 

Giriş: Erasmus+, öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler arasındaki 

iş birliğini artırmak, eğitimin niteliğini yükseltmek, farklı kültürler ve yaşam biçimleriyle 

beraber yaşamaya olumlu yaklaşmak, karşılıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla 

oluşturulmuştur.  

Amaç: Bu araştırma, çok kültürlü ortamda eğitim fırsatı veren Erasmus+ hareketlilik 

programına katılmış olan iki hemşirelik öğrencisinin akademik yaşantılarına katkısını ve 

verilen hemşirelik eğitiminin Türkiye’deki hemşirelik eğitimiyle karşılaştırılması amacıyla 

yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılmış iki farklı ülkeye giden (Portekiz ve Polonya) iki 

hemşirelik öğrencisinin staj uygulamalarında ve eğitimlerinde edindikleri bilgiler 

Türkiye’deki aldıkları eğitimlerle karşılaştırılarak avantaj ve dezavantajlarından 

bahsedilmiştir.  

Bulgular: Öğrenciler, Erasmus+ hareketliliğinin akademik, dil, sosyal, kültürel gelişmede 

kendilerine büyük fayda kazandırdığını, Avrupa'da geçerli olan sağlık sisteminin içinde 

bulunmaktan memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin, Erasmus+ deneyimi 

sayesinde çok kültürlü ortamda farklı ülkelerin eğitim sistemleri, klinik uygulamaları ve diğer 

kültürden gelen öğrencilerin farklı bakış açıları hakkında bilgi sahibi oldukları, Türkiye’deki 

hemşirelik eğitimiyle karşılaştırdıklarında artı ve eksikleri yönünden  farklı kazanımlar elde 

ettikleri saptanmıştır.  

Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, Erasmus+ hareketliliği öğrencilere sosyal, kültürel ve 

akademik olarak katkı sağlamıştır.  Bu kazanımların artması için; üniversitelerin yapmış 

mailto:sibelsenturk@mehmetakif.edu.tr
mailto:efegencler@hotmail.com.tr
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olduğu ikili anlaşmaların artırılması, fakültelerde öğrenciler için bilgilendirme konferansları 

verilmesi, program ile ilgili rehberlik hizmetlerinin iyileştirilmesi, bölümler için verilen 

kontenjanların artırılması sağlanarak daha çok öğrencinin faydalanabilmesi amacıyla 

programların daha da yaygın hale getirilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Erasmus+ Hareketliliği, Hemşirelik Eğitimi, Deneyim Paylaşımı.   

  

1. Giriş  

Yirminci yüzyılın sonlarına kadar ulusal hükümetlerin sorumluluğu altında düşünülen eğitim 

sistemleri küreselleşme süreciyle birlikte özellikle yükseköğretim basamağında uluslararası 

örgütlerin politikalarının etkisi altında kalmaya başlamış ve yükseköğretimde 

uluslararasılaşma, ulusal hükümetlerin temel politikası haline gelmiştir (1,2). Bu sürecin 

temel odaklarından biri de uluslararası öğrencilerdir. 2025 yılına kadar yükseköğretimde yer 

alan uluslararası öğrencilerin sayısının 15 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (3). 

Yükseköğretimde uluslararası öğrencilerin bu artış seyrinin arkasında ülkelerin küresel 

yükseköğretim pazarından daha fazla gelir elde etme ve nitelikli insan kaynaklarından 

yararlanarak rekabetçi yükseköğretim pazarında yerini koruma isteği gibi temel etmenler 

yatmaktadır (4). Bölgesel olarak değerlendirildiğinde özellikle 1990’ların ikinci yarısından 

itibaren Avrupa Birliği (AB), yükseköğretimde uluslararasılaşma süreçlerindeki Kıta 

Avrupası’nda politika belirleme süreçlerinin en temel aktörü haline gelmiş ve yapısal reform 

politikalarıyla başta öğrenci değişimi olmak üzere yükseköğretimin yönetimine ilişkin birçok 

sürece yön vermeye başlamıştır (5,6). Bu süreçlerin temel amacı Avrupa Yükseköğretim 

Alanı’nın (AYA) oluşturulmasıdır. Erasmus öğrenci değişim programları da bu alanın 

oluşturulmasında temel bir katalizör olarak kabul edilmektedir (7). Bu programdan pek çok 

üniversite öğrencisi gibi hemşirelik öğrencileri de akademik, dilsel, sosyal, kültürel, işsel ve 

kişisel açıdan yararlanmaktadır (8). 

Küreselleşen dünyada hemşirelik mesleği dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın tüm bireylere 

bakım vermenin gerekliliğini ve sorumluluğunu benimsemektedir. Bu nedenle, toplumun 

kültürel gereksinimlerine yanıt verecek kültürel bilgi ve becerilere sahip hemşirelerin 

yetiştirilmesi giderek önem kazanmaktadır (9). Öğrencilerin farklı ortamlarda kültürlerarası 

uygulama fırsatı bulabilmeleri için hemşirelik okullarında değişim programlarının, kültürel 

farkındalık ve duyarlılık kazandırmada önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin 

değişim programına katılmaları multikültürel bir çevre içinde etkileşimini ve öğrenmeyi 

sağlamakta olup bu programlardan bir tanesi de Erasmus+ Hareketlilik programıdır (10).  
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2. Yöntem  

Bu çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında Erasmus+ Öğrenim 

Hareketliliğine katılmış iki farkı ülkeye giden (Portekiz ve Polonya) iki hemşirelik 

öğrencisinin deneyimlerini paylaşmaları sonucu oluşturulmuştur. Erasmus+ Öğrenim 

hareketlilikleri boyunca Avrupa’da alınan teroik ve uygulamalı derslerin içerikleri, ülkelerin 

sağlık sistemleri ve hemşirelik eğitimleri, Türkiye ile Avrupa arasında göze çarpan sistemsel 

farklılıklar, Erasmus+ hareketliliğinin akademik, sosyal, kültürel anlamdaki katkıları gibi 

konular hakkında deneyimleri içermektedir. 

3. Bulgular  

3.1 Efe GENÇLER, 20 yaş, III. ncü Sınıf Hemşirelik Öğrencisi (Portekiz Deneyimi)  

“2.sınıf bahar döneminde Universidade de Evora'da hareketliliğimi gerçekleştirdim. 

Portekiz’deki üniversitelerin hemşirelik eğitiminde Türkiye’den farklı olarak teorik dersler 

güz döneminde, klinik dersler ise bahar döneminde yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı bahar 

dönemi boyunca gitmiş olduğum şehrin devlet bünyesinde bir hastanesi olan Hospital Esprito 

Santo’da Hemşirelik sistemini 4 aylık bir süre boyunca klinik derslere katılarak yakından 

inceledim. 

Klinik derslerin her biri 6 hafta yapılmaktadır. Türkiye’de aynı gün ve saatte grup olarak 

çıkılan klinik ugulamalar ve her grup başına verilen bir görevli hemşire/öğretmen yerine; her 

öğrenciye hastanede görev yapan bir hemşire verilmektedir. Öğrenci kendi hemşiresiyle 

hemşirenin tüm nöbetlerine katılmaktadır. Nöbetler 08-16, 16-24, 24-08 zaman dilimlerinde 8 

saatlik sürelerle sınırlıdır. Haftasonları ve diğer tatil günleri farketmeksizin öğrenci 

hemşireler, kendilerinden sorumlu hemşireleriyle birlikte kliniğe gelir. Nöbet sırasında 

serviste 1 ya da 2 öğrenci hemşire bulunur. Her 6 haftalık rotasyon sonunda profesörün 

servise ziyaretiyle birlikte öğrenciden sorumlu hemşire, öğrenciye klinik notunu verir. Bu 

sistemin üniversitede uygulanabiliyor olmasının sebebi oradaki hemşirelik fakültelerinin 

öğrenci sayısının Türkiye’deki fakültelerin yarısından daha az öğrenciye sahip olması olarak 

düşünmekteyim. Üniversite kampüsünden bağımsız fakat hastaneyle aynı alanda olan 

hemşirelik fakültesinde simülasyon sistemlerine sahip, ameliyathane, diyaliz, doğumhane, 

yoğun bakım vb. bir çok farklı tema üzerine kurulmuş geniş kapsamlı laboratuvarlara 

sahipler.  

Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak Portekiz'de Nanda hemşirelik modeli 

yerine günlük yaşam aktivitelerine dayalı Roper Logan Tierney hemşirelik modeli 

uygulanmaktadır. Hastane sarf malzemelerinde Türkye’de tek kulanımlık olarak 

kullandığımız bazı gereçler (sürgü, böbrek küvetler, idrar boşaltım amacıyla kullanılan 
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ördekler vb.) Portekiz’de metal malzemeden üretilmiş olup sterilizasyon sonrası tekrar 

kullanılmaktadır. Servislerin içerisinde bu malzemelerin sterilizasyonu için odalar ayrılmıştır. 

Hemşirelik mesleğinde sıklıkla kullandığımız I.V. kateterler Portekiz hastanelerinde 

Türkiye’de kullandığımız kelebek kateterlerden faklıdır. Kan alma işlemi sırasında da 

vacutainer veya enjektör yerine farklı bir kelebek kateter şekli kullanmaktadırlar. Türkiye’de 

kullanmış olduğumuz bu malzemeleri kullanım kolaylığı açısından daha avantajlı 

bulmaktayım. Orada ki personelde birçok kez kataterlerden memnun olmadıklarını ifade etti. 

3 kişilik olan hasta odalarında tuvalet ve banyo bulunmamakta olup her serviste ortak 

banyo/tuvalet bulunmaktadır. Her hasta odasında tıbbi atık kovası bulunmakta olup kovalar 

üzerinde herhangi bir tıbbi atık uyarısı bulunmamaktadır. Bu kovalara evsel atıklarda 

karışmaktadır. Bunun hastalar için tehlikeli olduğunun ve atık yönetimi konusunda 

Türkiye’de yapılan uygulamaların çok daha iyi durumda olduğu düşüncesindeyim.  Çocuk 

hastalıkları kliniği ve her gün yapılan 2 saatlik hasta ziyaret saati dışında hiç bir kliniğe 

refakatçi/ziyaretçi alınmamaktadır. Bu durum sebebiyle hemşireler hasta bakımı konusunda 

daha yoğun çalışıyorlar. 2 saatte bir pozisyon değişimi, yatağa bağımlı hastanın yatak 

banyosu ve perine bakımı, yemek saatlerinde hastaların serviste bulunan ortak alana alınıp 

beslenme boyunca gözetim altında tutulması hemşirelerin günlük iş yaşamında en çok vakit 

ayırdıkları sorumluluklarıdır. Ülkemizden farklı olarak gözlemlediğim bir diğer husus 

tedavilerin enfeksiyon riski sebebiyle mümkün olduğunca I.V. yolla verilmemesidir. Nöbet 

değişim saatlerine kadar hemşireler bilgisayardan hastalarının durumları, gün içinde vermiş 

oldukları bakımlar hakkında yaklaşık yarım sayfalık yazılar hazırlar. Nöbet değişim 

saatlerinde gelen ve giden ekip toplanarak hastalar hakkında yaklaşık 45 dakika nöbet teslimi 

yapılır. Bu teslim vaktinde hemşirelere doktorlar da katılır. Doktorlar ülkemizdeki gibi 

hastaları vizite çıkmamaktadır. 

Hareketlilik sürecimde ‘Klinik Psikiyatri, Klinik İyileştirme, Klinik Cerrahi’ olmak üzere 3 

ders aldım. Bu alanlarda hemşirelik uygulamaları ve eğitimler konusunda yapılan işleri daha 

detaylı olarak şu şekilde açıklayabilirim: 

Psikiyatri kliniğinde kapıları her an kilitli, ortak alanın havalandırmalı bölümünde hastaların 

sigara içmesine izin verilmektedir. Yatağa bağımlı olmayan hastalar gün içerisinde diğer 

hastalarla birlikte ortak alanda oturtulur, gerekli olmadığı sürece yatağa geçmelerine izin 

verilmez. Ortak alanda bir çok oyun, yapılabilecek aktivite, televizyon ve meditasyon alanı 

mevcuttur. Hastalar genelde her sabah kahvaltıdan önce duş alır, hastanın duş sıklığına 

hemşire karar verebilir ve hemşireler öğrenci hemşirelerle birlikte duş sırasında hastalara 

yardımcı olur. Öğün sırasında tüm hemşireler ve yardımcı hemşireler yemek odasında 
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hastaları gözlemler. Öğünlerin ardından ilaçlar genellikle oral şekilde verilir. Her akşam 

yemeğinden sonra hemşireler ortak alanda meditasyon seansı yapmaktadır. Katılımda hastalar 

tamamen gönüllüdür.  

İyileştirme kliniğinde bir fizyoterapi odası mevcuttur, hemşirelerle birlikte 2 adet fizyoterapist 

görev yapmaktadır. Kliniğin amacı felç ya da herhangi bir kaza sonrası mobilitesinde 

bozulmalar yaşayan hastayı iyileştirmektir. Dahiliye kliniğiyle benzer ilaçlar ve tedaviler 

kullanılmasıyla birlikte ek olarak serviste sürekli olarak görev yapan fizyoterapistler hastaları 

gün içinde sırayla egzersize alır. Bu serviste bir çok hastanın hareket sorunlarını daha iyi bir 

düzeye getirerek taburcu ettik. Nazogastrik ve idrar kateterleri, stoma bakımı sıklıkla hastalara 

uygulanmaktadır. Bunların uygulanması tamamen hemşire ve öğrenci hemşireler tarafından 

yapılmaktadır. Bu uygulamalar konusunda iyi bir tecrübe edindiğimi düşünmekteyim. 

Ortopedi-KBB kliniğinde de psikiyatri ve iyileştirme kliniklerindeki genel kurallar geçerliydi. 

KBB ve ortopedi kısmında çalışmış olduğum kliniğin KBB kısmında aspirasyon uygulaması 

ve trakeostomi bakımlarını, MRSA'lı ampute ve izole olan riskli bir hastanın bakımlarını tüm 

koruma ekipmanlarıyla uygulayarak ve ortopedi kısmında ülkemizde uygulanışını 

görmediğim “Distal femoral traksiyon” uygulamasında deneyimlerim oldu. 

Hemşireler her zaman öğretmekten yana olumlu bir tavır içindeydi. Yabancı öğrenci olmama 

rağmen eğitim konusunda herhangi bir eksiklik yaşamadım, üniversite profesörleri ve 

hemşirelerle birlikte hem pratik, hem teorik anlamda Türkiye’deki sistemi de karşılaştırarak 

bilgi alışverişi yapma fırsatım oldu. Klinik uygulamalar boyunca hastalar İngilizce bilmediği 

için iletişimde sıkıntılar yaşadığım ve birkaç hastanın ırkçı tavrına maruz kaldığım zamanlar 

olsa da bu konuda da ciddi bir problem yaşamadım. Portekizce teorik bir hemşirelik dersimin 

ve sınavımın olmayışı tüm notları klinik beceri üzerinden almam benim için Portekiz’e bahar 

döneminde gitmenin en büyük avantajıydı. Haftasonları ve geceleri hastanede bulunmak ilk 

etapta benim için zor olsa da meslek hayatım boyunca geçireceğim tempoyu şimdiden 

deneyimlemiş olmayı da kendim için bir avantaj kabul ediyorum. 

Şehirde tüm Erasmus öğrencilerini bir arada toplayan bir kulübümüz vardı. Bu sayede 

Erasmus hareketliliğim sırasında bir çok ülkeden insanı tanıdım. Erasmus+ Öğrenim 

Hareketliliğinin bana en çok sosyal ve akademik anlamda katkılarının olduğunun 

kanaatindeyim. Ayrıca hareketliliğim sırasında akademik dönemin ardından Portekiz dışında 

bir çok ülkeye seyahat edip Avrupa’da bulunan bir çok yeri görme şansım oldu, bu da benim 

için Erasmus+ Hareketliliğinin en güzel fırsatlar içerisindeydi. Avrupa'da ki yaşamı, sağlık 

sistemini, hemşirelik eğitimini yakından görebilmek mesleki ve sosyal anlamda benim için 
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güzel bir tecrübeydi. Hayatımın ileri dönemlerinde edindiğim bu tecrübelerden her zaman 

yararlanacağıma inanıyorum.” 

3.2. Berfin Vesile SARI, 20 Yaş, III.ncü sınıf Hemşirelik Öğrencisi (Polonya Deneyimi) 

“2.sınıf bahar döneminde Nicolaus Copernicus University’de hareketliliğimi gerçekleştirdim. 

Hemşirelik öğrencileri Türkiye’de teorik ve uygulama derslerinin birlikte yapılmasının aksine 

ilk olarak teorik ders alıp uygulama sınavlarına girdikten sonra kliniğe çıkmaktadır. Kampüse 

bağlı hemşirelik fakültesindeki hemşireliğin bir çok alanında kurulmuş simülasyon merkezleri 

mevcut. Öğrenciler bu simülasyon merkezlerinde uygulama derslerini alıyor ve sınavlara 

burada katılıyor. Öğrenciler klinik dersler için Türkiye’deki sisteme benzer şekilde gruplara 

ve rotasyonlara ayrılarak kliniklere dağıtılıyor. Öğrenciler, her zaman hemşirelerin gözetimi 

altında uygulama yapıyorlar. Enfeksiyon riski ve ülkemizdeki eğitim sisteminin farklılığından 

dolayı doğabilecek sorunlar sebebiyle invaziv işlemleri daha az uyguladık ve genellikle 

gözlemler yaparak, Türkiye ve Polonya hastanelerindeki sistemsel farklılıkları inceleyerek 

klinik çalışmalarımı tamamladım. Hemşireler hastaları doktorlara göre paylaşırlar, hasta 

odalarının ve hastaların isimlerinin olduğu bir tahtaya her hemşire ismini yazar ve hasta ile 

ilgili gün içinde tahtaya not düşer. Türkiye’de olduğu gibi hasta dosyaları kullanılmamaktadır, 

Bunun yerine vital takipleri, laboratuvar bulguları vb. şeyler bilgisayar sisteminden takip 

edilmektedir. İlaçlar genellikle ülkemizde olduğu gibi I.V. yolla verilir. Pansumanlar için 

antiseptik spreyler, I.V. kateterler için şeffaf flasterler kullanılmaktır. Bu spreylerin ve şeffaf 

flasterlerin kullanım kolaylığı ve hastanın konforu açısından bizim kullandığımız materyallere 

göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Serum setleri sarı renktedir, serum setinin bu 

yapısı ışık geçirmemesi olarak tanımlanıyor ve serum paketleri ülkemizden tamamen farklı bir 

şekilde şeffaf olmayan plastik bidonlarda muhafaza edilmektedir. Steril olmayan eldivenler 

vitaminli mor eldivenler ve pudralı eldiven olarak çeşitlendirilmektedir. Personelin sıklıkla 

eldiven kullanım sebebiyle yaşamış olduğu problemler en aza indirilmeye çalışılıyor. Atık 

yönetimi konusunda ülkemizle benzer uygulamaları yapmaktadırlar fakat atıkların geri 

dönüştürülmesi konusunda daha titiz davrandıklarını gözlemledim. Buna en önemli örnek 

olarak kliniklerde bulunan geri dönüşüm cihazlarını verebiliriz. Cihaz içerisine atılan geri 

dönüştürülebilir materyalden yapılmış olan böbrek küvet vb. malzemeleri geri dönüştürerek 

yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Türkiye ve Polonya hastanelerinde gözlemlediğim en 

önemli farklardan biri ise hastaların yanında günlük belli saatte yapılmasına izin verilen hasta 

ziyaret saati dışında refakatçi bulunmamasıdır. Bu sebepten dolayı hemşire ve hekimler hasta 

bakımı konusunda daha yoğun çalışırlar.  Buna bir örnek olarak hastanın banyo sıklığının 

istemi ve hemşirenin bu isteme göre hastaya yardım etmesi verilebilir. Türkiye’de bu ve 
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benzeri işlerin genellikle doktor ve hemşire yerine hastanın refaktçisi tarafından yapıldığını 

görmekteyiz. Refakatçilerin servislerde bulundurulmaması her ne kadar personelin iş yükünü 

azaltsa da, refaketçinin bilinçsiz girişimleri, refakatçiyle taşınabilecek enfeksiyon riskinin 

artması gibi durumların hasta bakımında olumsuz etkiler doğurabileceğini düşünmekteyim. 

Hareketliliğimde; ‘Jinekoloji ve Jinekoloji Hemşireliği, Geriatri ve Geriatri Hemşireliği, 

Diyetetik, Uluslararası Hemşirelik ve Klinik Beslenme, Palyatif Bakım, Fiziksel İnceleme ve 

Diyet Önerileri, Hastalıkların Klinik Açıklaması ve Sağlığı Yükseltme’ olmak üzere 8 ders 

aldım. Türkiye’den farklı olarak beslenme içerikli derslerin ağırlıklı olduğu bir programdı. Bu 

alanlarda hemşirelik uygulamaları ve eğitimler konusunda ele alınan konuları  daha detaylı 

olarak şu şekilde açıklayabilirim: 

Jinekoloji ve Jinekoloji Hemşireliği: Genellikle kanser hastalarına bakım verilen bir klinik. 

Gelen hastaların fiziksel muayenesinin yapılması, operasyondan sonra hastaların gözlenmeleri 

ve  pansumanlarının yapılması  konusunda olumlu tecrübeler edindim.  

Geriatri ve Geriatri Hemşireliği: Yaşlı bireylerin bakımını kapsayan bölümde pozisyon 

değişiminin önemini daha iyi anladım. Ülkemizde bu konuda daha dikkatli olunması gerektiği 

kanısındayım. 

Diyetetik: Hastaların geneli yaşlı bireyler olmakla birlikte normal beden kitle indeksinin 

altındalardı. Klinikte enteral ve parenteral beslenme yolları hakkında daha detaylı tecrübeler 

edindim. 

Fiziksel inceleme ve gastroenteroloji servisinde klinik derse katıldım. Endoskopi ve 

kolonoskopi hakkında tecrübeler edindim. Türkiyeden farklı olarak gördüğüm bir uygulama 

vardı. Bu uygulamada hastalara endoskopi uygulaması sırasında kapsül şeklinde bir hap 

veriliyor ve bu kapsülün içerisinde mikro kamera bulunuyor. Hasta bunu yutuyor ve 

görüntüleme işlemi gerçekleşiyor. Bu işlemin klasik görüntüleme yöntemlerine göre daha 

ağrısız ve güvenilir olduğunu düşünmekteyim. 

Klinik uygulamalar boyunca hastalar İngilizce bilmediği için sorun yaşadık ve ne yazık ki 

hastaların çoğu ırkçı bir tutum içerisindelerdi. Hemşirelerinde büyük bir kısmı İngilizce 

bilmiyorlardı fakat diğer öğrenci hemşirelerin yardımıyla iletişim sorunumuzu büyük ölçüde 

giderebildik. Profesörler, yüksek lisans öğrencileri, hemşireler ve öğrenciler bilgi alışverişi 

konusunda olumlu tutum içerisindelerdi. Eğitim konusunda yabancı öğrenci olmama rağmen 

herhangi bir eksiklik hissetmedim. Bulunduğum şehir ve ülke Erasmus+ hareketlilikleri 

bakımından popüler olduğu için sosyal ortam, iletişim ve adaptasyon konusunda herhangi bir 

sorun yaşamadım. Bu süreçte hareketlilik için gittiğim ülkeden farklı olarak başka ülkelere de 

seyahat etme fırsatını yakaladım. Bu sayede bir çok kültürü ve milleti tanıdım, bunu kendim 
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için iyi bir şans olarak nitelendiriyorum. Erasmus+ Hareketliliği bana akademik, sosyal, 

kültürel yönlerden önemli tecrübeler kattı. Erasmustayken edindiğim bilgileri ve uygulamaları 

şuan Türkiye’de uygulamak, anılarımı ve deneyimlerimi paylaşmak beni onurlandırıyor ve 

mutlu ediyor.” 

4. Tartışma   

Polonya ve Portekiz’e Erasmus+ hareketliliğinden faydalanarak gitmemiz bize değerli 

kazanımlar elde etmemize imkan sağladı. Hemşirelik öğrencileri olarak Erasmus+ 

hareketliliğini bir artı olarak kabul etmekteyiz, programın ve yurt dışına çıkmış olmanın bizi 

diğer hemşirelik öğrencilerinden ayrıcalıklı bir pozisyona sokacağını, iş ve akademik 

yaşantımıza olumlu katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Kendimizi diğer hemşirelik 

öğrencilerinden avantajlı görmekteyiz bu durum ise programın bize özgüven kazandırdığını 

işaret etmektedir.  Erasmus deneyiminin geleceğe yönelik planlarımızın iyi yönde değişikliğe 

uğramasına ve geleceğe dair umutlarımızın artmasın sağladı. Çok değişik ülkelerden 

arkadaşlıklar edindik, program esnasında fırsat buldukça bu arkadaşlarımızın ülkelerine 

seyahat ettik ve böylece başka pek çok ülke ve o ülkeye ait kültürü tanıma fırsatı bulduk, bu 

sayede kendimize ait bazı eksiklerin farkına varabildik. Erasmus+ Hareketliliği sayesinde 

edindiğimiz deneyimleri akademik, profesyonel ve özel yaşantılarımızda bir avantaja 

dönüştüreceğimize inanıyoruz. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalarda da bizim bulgularımıza 

paralel olarak Erasmus+ Hareketliliğinin, öğrencilerde bağımsız olma, bireysel gelişim, 

özgüven geliştirme, kişilerarası ilişkiler açısından iletişim becerileri kazanma, farklı ülkelerin 

sağlık sistemleri ve hemşirelik uygulamalarını inceleme, hemşirelik bakım becerisi geliştirme, 

yabancı dil öğrenme, güzel dostluklar kurma gibi pek çok yarar sağladığı vurgulanmaktadır 

(8, 11, 12, 13, 14). 

Sonuç  

Sonuç olarak Erasmus+ Öğrenci Değişim Programına katılan hemşirelik öğrencileri, ilk başta 

Avrupa’daki hemşirelik eğitimini yakından tanıyarak birçok tecrübe edindiklerini, farklı 

kültürlerde, farklı dili konuşan hemşireler eşliğinde yabancı hastalara, yabancı bir hastanede, 

farklı bir sistemde, farklı kurallar ve yöntemlerle bakım vermenin onlar için en önemli bir 

tecrübe olduğunu, Erasmus+ hareketliliğinin diğer bir parçasını oluşturan sosyal ve kültürel 

anlamda edindikleri tecrübeleri ve kazanımlarından dolayı da kendilerini şanslı hissettiklerini, 

eğitim görmüş oldukları ülkeler dışında farklı ülkelerde görme şansı yakaladıkları ve 

İngilizcelerini ciddi anlamda geliştirdikleri için hareketliliklerinin verimli olduğunu 

belirtmişledir. Öğrenciler, “daha fazla sorgulayan”, “kendi yorumunu yapan”, “daha bilinçli”, 

“daha bağımsız”, “daha fazla saygı gören”, “kendini daha çok tanıyan” “geleceğe daha umutla 
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bakan”, “daha farklı bakış açısına sahip” bireyler haline geldiklerini düşünmektedirler. Bu 

çalışma, eğitimlerinin bir kısmını Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı ile yurtdışında 

geçiren iki hemşirelik öğrencisinin, gittikleri ülkelerde ve bulundukları üniversitelerde 

edindikleri deneyimlerini tespit ederek, programın ve aldıkları eğitimin katkılarını 

değerlendirmek üzerine oluşturulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 

genel bir değerlendirme yapıldığında, kültürlerarası eğitim ortamı sağlayan Erasmus+ Öğrenci 

Değişim Programı’nın amacı ile doğru orantılı olarak öğrencilerin kültürlerarası bilinç ile dil 

becerilerinin geliştiği ve özgüvenlerinin arttığı gözlenmiştir. 
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PREMENSTURAL SENDROMDA BAŞETMEDE HEMŞİRENİN ROLÜ 

Yasemin Turgut 

Akdeniz Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı, 

yaseminturgut83@gmail.com 

ÖZET 

Premenstural sendrom (PMS), yanlızca kadını değil, aynı zamanda ailesini ve 

etkileşimde bulunduğu topluluğu da etkileyen, yaşam kalitesini ve başarısını düşüren önemli 

bir halk sağlığı problemidir. Fertil çağdaki kadınların yaklaşık beşte birinde PMS 

görülmektedir. PMS’nin tedavi yaklaşımları semptomların şiddetine bağlıdır; hafif ile orta 

düzeydeki semptomlara yönelik genellikle yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri sıklıkla 

önerilirken, şiddetli semptomlar için de tıbbi tedavi önerilebilmektedir. Hemşireler, PMS 

tedavisinde kadınların yaşam şekilleri ve diyet değişiklikleri üzerine danışmanlık yaparak baş 

etmelerini sağlayabilir. Bu nedenle kadınlara bilgi vermede ve destek olmada hemşireler en 

önemli kişidir. 

Bu derlemenin amacı güncel literatür ışığında PMS ile başetmede hemşirenin rolüne 

ilişkin teorik bilgi sunmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Baş etme, Hemşire, Mensturasyon, Premenstural sendrom.  

GİRİŞ 

Premensturel sendrom (PMS), ‘menstruasyondan yaklaşık beş gün önce ortaya çıkan, 

menstruasyonun başlamasıyla birkaç gün içinde son bulan, fiziksel ve psikolojik 

semptomların eşlik ettiği tablo’ olarak tanımlanmaktadır (ACOG, 2015). PMS, yanlızca 

kadını değil içinde yaşadığı topluluğu ve iletişimde olduğu kişileri de etkileyebilecek bir 

problemdir. Moghadam ve arkadaşlarının (2014) yaptığı PMS epidemiyoloji üzerine 

metaaanaliz çalışmasında, dünyada PMS prevelansının %47.8 olduğu, en düşük % 12 ile 

Fransa ve en yüksek %98 ile İran olduğunu bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından (2014) 

yapılan Türkiye kadın sağlığı çalışmasında da 15-65 yaş aralığındaki kadınlarda PMS ‘nin 

%56,91 oranında olduğu belirlenmiştir. PMS, otuzlu yaşlarda daha çok görüldüğü ileri 

sürülmesine rağmen, son. Ülkemizde öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalarda PMS 

prevelansı %33 ve %57.4 arasında yıllardaki çalışmalarda ergenlik döneminde menarştan 

sonraki birkaç yıl içinde de görüldüğü belirtilmiştir saptanmıştır (Kısa ve ark, 2012; Kaya ve 

Gölbaşı, 2016). 

PMS GÖRÜLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

PMS’nin ortaya çıkmasında sosyodemografik özellikler, yaş, genetik faktörler, 

psikolojik etkenler, sigara ve alkol kullanımı, beslenme biçimi, stres yaşama durumu, yaşam 
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tarzı, menstruasyona yönelik kişisel algısı ve kültürel tutumunun neden olabileceği 

belirtilmektedir (Yazıcı, 2014; Işık ve ark, 2016; Zendehdel ve Elyasi, 2018; Aba ve ark, 

2018). 

Yapılan çalışmalarda PMS görülme durumunu yaşam tarzlarının etkilediği 

belirlenmiştir. Bu yaşam tarzlarından biri sigara kullanımıdır. Kaya ve Gölbaşı (2016) 

öğrencilerde PMS ile sigara içme davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yaptıkları 

çalışmada yaşamında hiç sigara denemeyenlerde PMS yaygınlığı en düşük düzeyde (%28,7) 

iken sigara içenlerde bu oran %52,9 olduğunu belirlerken Çatakoğlu (2016)’nun yetişkin 

kadınlarla yapılan çalışmada da PMS görülen kadınlarda sigara içme oranını %8.8 olduğu 

saptanmıştır.  

ETYOLOJİSİ 

Etyolojisi tam olarak açıklanamamaktadır. Artan veya azalan östrojen ve progesteron 

seviyelerinin aldesteron, renin anjiotensin ve beyinde serotonin seviyesini etkilediği 

belirtilmektedir. Bununla birlikte kişide troid fonksiyon bozukluğu, tanısı konulmuş 

psikolojik hastalığının varlığı, genetik yatkınlık, stres gibi faktörlerin varlığının da PMS 

semptomlarına neden olabileceği belirtilmektedir (Ryu ve Kim, 2015; Kaya ve Gölbaşı, 

2016).  

PMS BELİRTİLERİ VE TANILAMASI 

Premenstural sendrom belirtileri, fiziksel belirtiler (ağrı, vücudun çeşitli yerlerinde 

ödem, cilt problemleri, göğüslerde hassasiyet, konstipasyon veya diyare gibi gastrointestinal 

sistem rahatsızlıkları vb.), psikolojik belirtiler (depresyon, anksiyete, sinirlilik, gerginlik, 

cinsel istekte azalma vb.) ve davranışsal belirtiler (iştah değişiklikleri, iletişim kurmama, içe 

kapanıklık, konsantrasyon bozukluğu, ağlama isteği, yalnız kalma isteği vb.) şeklinde 

görülebilir (Yazıcı 2014; ACOG, 2015).    

Keskin ve ark. (2016)’nın öğrencilerle yaptığı çalışmada %97,3’ünde adet 

dönemlerinde en az bir semptom yaşadıkları ve en sık yaşanan semptomların karın ağrısı 

(%94,5), sinirlilik (%92,2) ve yorgunluktur (%89,3) olduğu saptanmıştır.  

 PMS tanısı için iyi bir ekip çalışması gerekmektedir. PMS tanılaması için laboratuvar 

testleri yoktur bu nedenle kişiden tıbbı, üreme ve menstural öyküsüne yönelik ayrıntılı bir 

anamnez alınmalı ve varsa diğer rahatsızlıkları dışlanması gerekmektedir. Bununla birlikte 

yaşanan semptomların PMS ile ilişkilendirilebilmesi için kadında görülen semptomların 

menstruasyondan yaklaşık beş gün önce ortaya çıkması, bu semptomların menstruasyonun 

başlangıcından dört gün sonra sona ermesi, ard arda en az üç menstrual siklus boyunca devam 

etmesi, normal aktivitelerini etkilemesi gerekmektedir (ACOG, 2015).  
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PMS TEDAVİSİ 

PMS tedavisi dört aşamada ele alınmaktadır.  

Birinci aşamada: Amaç kişiye PMS semptomları hakkında bilgi vererek kişinin 

kendini gözlemlemesini ve yaşadığı semptomların farkına varmasını sağlamaktır. Bu 

bakımdan gerekirse kişiden kendisine yönelik olarak semptom günlüğü tutması istenebilir. Bu 

günlükte kişi yaşadığı semptomların şiddetini ve normal aktivitelerini nasıl etkilediğini 

değerlendirmelidir. Bu günlük en az iki veya üç menstural siklus boyunca tutulmalıdır 

(Yazıcı, 2014; ACOG 2015; RCOG, 2016). 

Genellikle kadınlar mensturasyon dönemleri ile ilgili başkaları ile konuşmanın 

yadırganması ve bu dönemde yaşadıkları semptomların tedavi edilmesini gerek görmemeleri 

nedeni ile sağlık kuruluşuna başvurmamaktadırlar. Bu nedenle sağlık çalışanları sağlık 

kuruluşuna başvuran mensturasyon gören tüm kadınları PMS açısından değerlendirmeleri, 

PMS yönetimi konusunda bilgilendirme yapmaları önerilmektedir (Hacıveziroğulları, 2015).  

Sağlık çalışanları PMS yaşayan kadınlara ilk olarak yaşam ve beslenme tarzında 

değişiklik yapması ile ilgili rehberlik etmesi sağlanmalıdır. Rehberlik edilecek konular 

arasında; 

-Çeşitli fiziksel aktiviteleri içeren egzersizler akciğer işlevlerini, kalp atımlarını, uyku 

kalitesini ve vücuttaki endorfin düzeyini arttırırken, yorgunluğu ve depresif duygulanımı 

azaltmaktadır. Bu rehberlikte düzenli olarak egzersiz yapmaları önerilmelidir (Tambing 

,2017; Mishra ve Marwaha, 2018).  

-Sigara kullanımının sonlandırılması önerilmektedir, çünkü nikotin premenstrual 

semptomların görülme durumunu artırmaktadır.   

- Kadın iletişim kurması konusunda desteklenmeli.  

-Kadında ödem ile ilgili bir durum varsa rahat kıyafetler tercih edilmesi, ödem ayaklarda ise 

destekleyici ayakkabı giyilmesi, göğüslerde ise destekleyici iç çamaşırı kullanması 

sıralanabilir (Mishra ve Marwaha, 2018; Reid ve Soares, 2018). 

 Diyetle ilgili önerilerde; 

-Günde üç ana öğün ile birlikte üç ara öğün eklemesi, 

- Daha az tuz, şeker, yağ, alkol tüketilmesi ve daha fazla lif, kompleks proteinden ve 

karbonhidrattan zengin besinler (tam tahıllı ekmek, arpa, esmer pirinç, fasulye, mercimek vb.) 

ile sebze ve meyve tüketilmesi, 

-Uyku kalitesini arttırmak için kafein (çay, kahve, kola) alımının azaltılması, 

-Demirden zengin besinlerin emilimini arttırabilmek için C vitamini kaynaklarıyla birlikte 

tüketilmesi,   



 

414 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
- Omega-3 açısından zengin olan ceviz, chia tohumu, keten tohumu (1 kaşık/gün) ve yağlı 

balıkların diyete eklenmesi,   

- Kalsiyum yönünden zengin gıdaların tüketilmesi, 

- Öğün aralarında sağlıklı besinlerin (tam tahıllı gevrek, kurutulmuş meyveler, fındık, yağlı 

tohumlar) tercih edilmesi yer almaktadır (Yazıcı, 2014; Ryu ve Kim, 2015; Karaca ve Beji, 

2015; Işgın ve Büyüktuncer 2017). 

Ayrıca sağlık çalışanları kadına stres ile baş edebilmesi için; 

 - Nefes ve gevşeme (meditasyon, yoga vb) egzersizleri,  

- Banyo yapmak, ilgi duyduğu bir işle uğraşmak, masaj, hipnoz ve akupressör önerilmektedir 

(RCOG, 2016). 

İkinci aşamada: Non-farmakolojik tedavi yöntemleri arasında bilişsel davranışçı 

terapi (BDT) ve tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) yer almaktadır (RCOG, 2016).    

PMS’nin tedavisinde önerilen Bilişsel davranışçı terapi ile kadının premenstrual 

semptomlara yüklediği anlamın ve olumsuz menstrual tutumunun değiştirilmesini sağlayarak 

stres yönetimi ve kadının rahatlaması amaçlanır. Yapılan çalışmalar BDT’nin PMS 

yönetiminde antidepresan tedavisi kadar etkin ve uzun süreli etki oluştursada, hızlı düzelme 

sağlamadığını göstermektedir. Özellikle iki eşe yapılan BDT müdahaleleri, davranışsal başa 

çıkma ve ilişki bağlamı ve destek algıları üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olabildiği 

belirtilmektedir. Ancak bilişsel davranışçı terapinin maliyetinin yüksek olması ve iyi eğitimli 

kişilere ulaşmadaki zorluklar kişilerin bu tedaviye erişimini kısıtlayabilmektedir (Walsh ve 

ark, 2015; Ussher ve Perz, 2017; Küçükkelepçe, 2018). 

PMS’nin yönetiminde TAT uygulamalarından sık uygulananı kalsiyum ve D vitaminin 

birlikte alınmasıdır. Günlük ortalama 1000 mg kalsiyum takviyesi önerilmektedir (Ryu ve 

Kim, 2015). Ayrıca bir diğer TAT uygulaması magnezyum takviyesidir. Günlük 400 g 

magnezyum alımının duygu durum bozukluklarını iyileştirmekte yararlı olduğunu, 

magnezyum ile birlikte B6 vitaminininde alınması PMS yönetiminde önerilmektedir. Bunun 

yanında yapılan bazı çalışmalarda E vitamini, vitex agnus castus, safran, ginkgo biloba, 

evening primrose oil, limon otu (lemon balm), curcumin, buğday tohumu, isoflavonlar, St 

Jhon’s Wort, multivitaminler, refloksoloji ve akapunkturun PMS yönetiminde etkili olduğu 

belirtilse de yeterli düzeyde kanıt bulunmamaktadır (Ataollahi ve ark, 2015; Abay ve Kaplan 

2018).  

Üçüncü aşama; Farmokolojik tedavidir. 
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Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (selective serotonin reuptake inhibitors) (SSRI); 

SSRI kullanımı ile beyinde serotonin akitivitesini arttırılarak PMS’nin düzeitilmesi 

sağlanmaktadır. SSRIs’ın kesintisiz kullanımında bulantı, uykusuzluk, uyuşukluk, yorgunluk 

ve libido azalması gibi yan etkiler görülebilir. Bu durumda kadına bilgi verilmelidir. Ayrıca 

ilacın azaltılarak bırakılması çekilme belirtilerinin yaşanmaması için önemlidir. Bu gibi 

durumlarda SSRIs’ın aralıklı kullanımı önerilebilmektedir. Aralıklı olarak SSRI kullanımı yan 

etkilerin görülmesi ve psikolojik semptomları azalması açısından etkili iken, fiziksel 

semptomların azalmasında etkisi daha azdır. Eğer SSRIs aralıklı kullanılacak ise PMS’nın 

görülmeden önce ilaç başlanmalı ve bu dönem boyunca devam edilmelidir (RCOG, 2016; 

Kaushik ve ark, 2017). 

Diğer bir farmokolojik tedavi hormanol tedavidir. Bu tedavi şiddetli PMS bulgularını 

yaşayan kadınlarda ovülasyonu durdurarak fiziksel semptomları azaltmak amacıyla uygulanır. 

Ancak psikolojik semptomlar da etkisizdir. Bu tedavi kapsamında östrojen, danazol, GnRH 

kullanılmaktadır (Mishra ve Marwaha, 2018).  

- Östrojen: Östrojen progesteron ile karşılanmazsa meme ve endometrium dokusunda 

hiperplaziye neden olmaktadır ve östrojenin güvenli dozu ile ilgili veriler yetersizdir. Sentetik 

progestestin ise PMS benzeri semptomlara neden olduğu için, minimal dozda (en fazla korpus 

luteumdan üretilen miktarda) verilmelidir (Walsh ve ark, 2015; Kaushik ve ark, 2017; Reid ve 

Soares, 2018).  

- Danazol (Cyclomen): Düşük doz danazol tedavisi göğüslerdeki hassasiyeti azaltır. 

Sadece kısa süreli kullanımı önerilir. Yüzde kıllanma ve daha derin ses, akne, kilo alımı, 

vajinal kuruluk ve ruh hali dalgalanmaları gibi erkek özelliklerinin gelişmesine neden olabilir 

(Komar ve Smith, 2019). 

-GnRH analogları: Hipofiz bezine etki ederek adet döngüsünü baskılar yani 

ovulasyonu ortadan kaldırır bu nedenle geçici menapozal semptolara neden olur. Bu nedenle 

bu ilaçlar uzun süre kullanılmalı öncelikle kemik mineral yoğunluğu gözden geçirilmelidir. 

(Walsh ve ark, 2015; RCOG, 2016; Reid ve Soares, 2018; Komar ve Smith, 2019). 

Yukarıda belirtilen farmokolojik tedaviye ek olarak görülen semptomlara yönelik 

tedavi de önerilmektedir. Bunlar; 

- Nonsteroidal Antienflamatuar İlaçlar (NSAİİ): PMS de analjezik ve antienflamatuar 

etkisi nedeniyle kramp, baş ağrısı, bel ağrısı, göğüslerdeki hassasiyeti azaltılmada 

kullanılmaktadır (ACOG, 2015; Kaushik ve ark, 2017). 
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-Diüretik: Sıvı retansiyonu ile ilişkili ciddi boyuttaki PMS semptomlarının azaltılmasında 

önerilen diüretikler, bazı ilaçlar ile aynı anda alındığında istenmeyen etkilere neden 

olabilmektedir. (ACOG, 2015; Abay ve Kaplan, 2018).   

Dördüncü aşama: Cerrahi tedaviyi içermektedir. 

Diğer tedavi seçenkelerinden yanıt alınamadığında ve ailenin kalıcı kontrasepsiyon 

istemesi durumunda premenstrual semptomlardan kalıcı bir rahatlama için cerrahi tedavi 

önerilebilir. Bu aşamada ooforektomi, histerektomi veya bilateral salfingooferektomi 

uygulanabilir. Cerrahi yöntemle ilgili kadına anestezi veya cerrahiden kaynaklanabilecek 

komplikasyonlarla ilgili bilgi verilmelidir. Cerrahi sonrası menapoz gelişme durumuna 

yönelik olarak östrojen replasmanı gerekebilir. Bu durumda ise endometrial hiperplaziyi 

önlemek için koruyucu progesteron tedavisine ihtiyaç duyulabilmektedir (Reid, 2017; Abay 

ve Kaplan, 2018).  
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada okul öncesi çocuklarda görsel algısal ve görsel-motor beceriler 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Okul öncesi dönemde 4-6 yaş aralığında ortalama 64,82±6,06 aylık (min. 54, 

max.77) 20 çocuk çalışmaya alındı. TAD Eryaman Preschool’da kreş eğitimine devam eden 

çocuklara Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi 4 ve Bruininks-Oseretsky Motor 

Yeterlilik Testi’nin 7. (Görsel-motor kontrol) ve 8. (Kol hızı ve el becerisi) alt testleri ile 

değerlendirmeler uygulandı.  

Bulgular: Spearman Korelasyon Analizi’ne göre görsel-motor kontrol ile uzaysal ilişki 

(p=0.049), görsel hafıza (p=0.033), görsel tamamlama (p=0.044) ve şekil-zemin algılama 

(p=0.020) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Kol hızı ve el becerisi ile 

görsel algılama becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(p>0.05).  

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız sonucunda okul öncesi çocuklarda motor beceriden bağımsız 

görsel algı becerileri ve görsel-motor becerilerin birbiriyle ilişkili olduğu görülmüştür. 

Görsel algılama becerilerinin kol hızı ve el becerisine etkisi için daha çok çocuğun katıldığı 

ileri araştırmaların yapılması önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Okul öncesi, Görsel algılama, Görsel motor beceri 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between visual perception 

and visual-motor skills in preschool children.  

Method: A mean of 64,82±6,06 month old children in preschool term aged between 4-6 years 

were included in the study. Children who continue kindergarten education at TAD Eryaman 

Preschool were evaluated by using Motor Free Visual Perception Test 4 and  seventh (visual-

motor control) and eighth (arm speed and manuel dexterity) subtests of  Bruininks Oseretsky 

Motor Proficiency Test. 

Results: According to Spearman Correlation Analysis, between visual-motor control and 

spatial relationship (p=0.049), visual memory (p=0.033), visual closure (p=0.044) figure-

ground perception (p=0.020) was statically significant relationship was found.  
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Discussion and Conclusion: As a result of our study, motor free visual perception skills and 

visual-motor skills were found interrelated in pre-school children. It is suggested further 

studies which include higher number of children for investigating effect of visual perception 

skills on arm speed and hand dexterity. 

Key words: Preschool, Visual Perception, Visual-motor skill 

 

1. GİRİŞ 

 

Görsel algı, bireylerin gördüklerini anlama, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğidir (1). 

Hem nesneyi tanımlama hem de nesnelerin uzaydaki konumu ile ilgilenen ve yapılan 

eylemlerle yakından ilişkisi olan karmaşık bir sistemdir (2). 

Görsel algılama becerileri beş komponent içerir: uzaysal ilişki, görsel ayırt etme, şekil-zemin 

algısı, görsel tamamlama ve görsel hafıza (3). 

Uzaysal ilişki, nesnelerin bir başka nesneye göre uzayda nasıl konumlandırıldığını algılama 

becerisidir. Görsel ayırt etme, nesnelerin pozisyonları, şekilleri, formları ve renkleri 

arasındaki farklılıkları ve birbirleri ile benzerliklerini algılama becerisidir. Şekil-zemin algısı, 

bir nesneyi arka plandaki başka bir nesneden ayırt edebilme becerisidir. Görsel tamamlama, 

yalnızca belli kısmı verilen figürün tamamını algılayabilme becerisidir. Görsel hafıza, kısa bir 

süre içinde görülen bir uyaranı algılayabilme ve hatırlayabilme becerisidir (4). Bu becerilerin 

kullanılması çocuğun topluma katılımını ve toplumdaki rollerinin (çocuk, öğrenci, arkadaş) 

devamlılığını sağlar (5). 

Çocuklarda görsel algılama yeteneği gelişen bir süreçtir. Çocukların görsel ayırt etme 

yeteneği erken çocuklukta hızla gelişir ve yaklaşık 11-12 yaş arası yetişkin seviyelerine 

yaklaşır (6, 7).  9 yaşına kadar, görsel-algısal beceriler oldukça iyi düzenlenmiştir. Şekil-

zemin algısı 3 ila 5 yıl arasında hızla gelişir ve 8-10 yaşları arasında stabilize olur; uzayda 

pozisyon algılama yeteneği 7-9 yaşları arasında tamamen gelişir; Şekil tamamlama yeteneği 

6-7 yaşları arasında hızla gelişir ve yaklaşık 8-9 yaş arasında sabit bir duruma gelirken, daha 

karmaşık bir beceri olan uzaysal ilişkileri ayırt edebilme yeteneği çocuklukta daha uzun bir 

süreçte gelişim gösterir ve 10 yaşına kadar iyice gelişir (6, 8). Tüm gelişim basamakları 

birlikte ele alındığında, görsel algı becerileri okul öncesi dönemde gelişmeye başlayıp 

yaklaşık 12 yaşta yetişkinlerdeki seviyeye ulaşır.  

Görsel-motor koordinasyon, görsel bilgiyi ince motor becerileri ile birleştirme eylemini ifade 

eder ve yazı yazma, bilgisayar kullanma, top oynama gibi motor becerilerin kazanılmasında 

önemlidir. Görsel motor beceriler genellikle ince motor beceri ve el göz koordinasyon 

becerileri olarak incelenir. İnce motor beceriler, ellerin, parmakların başarılı ve koordineli 
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hareketlerini gerektirir ve bir görevin başarılı bir şekilde tamamlanması el-göz 

koordinasyonuna bağlıdır. (9, 10). Bu becerilerdeki eksiklikler akademik beceriler, okul 

etkinliklerine katılım ve benlik kavramlarına ilişkin sorunlara yol açabilmektedir (11). 

Çocuklar 3 yaşındayken başparmak ve işaret parmağıyla nesneleri tutma yeteneği kazanmaya 

başlarlar ve 4 yaşındaki çocuklar gelişimlerinin 5 yılı içinde legolarla yüksek kuleler inşa 

etme gibi becerileri kazanmaya başlarlar. 6 yaşındaki bir çocuk artık uygun bir el-göz 

koordinasyonu ile ayakkabısı bağlayabilir ve giyinebilir (12). 

Çocuklarda günlük yaşam aktiviteleri, serbest zaman aktiviteleri ve okul aktiviteleri olarak 

sınıflandırılan aktivite performans alanlarının büyük bir çoğunluğu hem görsel algılama 

becerilerini hem de görsel motor becerileri gerektirmektedir.  

Ulaşılan araştırmaların birçoğu, görsel-motor entegrasyon becerisinin okul öncesi çocukların 

akademik performanslarında ve kendine bakım aktivitelerinde önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Literatür, düğme ilikleme ve çıkarma, zıplama, bağcık bağlama ve açma, 

bağımsız bir şekilde giyinme ve soyunma gibi aktivitelerde görsel-motor entegrasyonun 

öneminin büyük olduğundan bahsetmektedir. Giyinme aktivitesinde, tişörtü ters giyme gibi 

durumlarda çocuk başarılı bir motor beceriye sahip olsa da görsel algılama becerisindeki 

zayıflıktan dolayı çocuk aktiviteyi başarılı olarak tamamlayamamaktadır.  

Okul öncesi çocukların okula hazırlık için okumaya hazırlanmaları son derece önemlidir. 

Okuma, kelime olarak benzersiz bir harf dizisinin görsel olarak analizini gerektirir ve okul 

öncesi çocuklarda uzaysal algılama okuma gelişiminin önemli bir göstergesidir (13, 14). 

Ayrıca anaokulunda kazanılan ince motor becerilerin (özellikle görsel motor beceriler ve el-

göz koordinasyonu) birinci sınıfın sonunda okuma başarısını arttırdığı bilinmektedir (15). 

Sonuç olarak bir çocuğun okuma aktivitesini başarmak için iyi bir görsel algılama yeteneğine 

ve bunu motor beceri ile bütünleştirme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Akademik 

başarı için gerekli olan yazı yazma aktivitesi için de iki beceri birbirinden ayrı 

düşünülmemelidir. 

Çocuğun yine akademik becerilerden biri olan yazı yazma aktivitesine hazırlık için yazacağı 

yazıyı uzaysal ilişki, görsel ayırt etme, şekil-zemin algısı yetenekleri ile tanıması, görsel 

hafıza ile zihnine kaydetmesi ve gördüğünü ince motor beceriler, el-kol becerikliliği ve el-göz 

koordinasyonu ile birleştirerek yazıya dökmesi gerekmektedir (16).  Frostig görsel algı ve 

görsel motor beceriler arasındaki ilişkiyi bir çalışmasında şöyle açıklamaktadır: «Birey, bir 

objeyi tutarken, elleri objeyi görme duyusuyla yönetir. Koşarken, zıplarken, topa vururken 

veya bir engele dikkat ederken motor beceri ile birlikte görsel algılama becerisi devrededir. 
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Top oynama aktivitesinde birey kendisine atılan topun boyutunu görsel algılama yeteneği ile 

zihninde oluşturur ve motor beceri ile entegre ederek topu kavramayı gerçekleştirir» (17). 

Ergoterapist Traci ve arkadaşları erken doğumdan dolayı bebeklikte yenidoğan bakım 

ünitesinde kalan çocuklarda görsel algı becerilerinin ve görsel-motor becerilerin ayrı 

parametreler olarak incelendiği gerekçesiyle bu iki becerinin birbiriyle ilişkisini incelemişler. 

Traci-Anne ve arkadaşları (1998), 28 haftadan önce dünyaya gelmiş 5 yaşındaki çocuklarla 

yürüttükleri araştırmada görsel motor ve görsel algı becerileri arasında önemli bir korelasyon 

(r=0.50, p<0.91) elde etmişlerdir (18).  

Nora M. Thompson ve arkadaşları (1990) miyelomeningosel ile ilişkili hidrosefali, 

intaventriküler hemoraj ve düşük doğum ağırlığıyla ilişkili hidrosefaliye sahip okul öncesi 

çocuklarda yaptıkları araştırma sonucunda hidrosefalisi olan çocuklardaki görsel-motor 

gecikmeyle görsel algılama becerilerinin ilişkisinden bahsetmektedir (19) .  

Melissa Prunt ve arkadaşları (2016) gelişimsel koordinasyon bozukluğu olan okul öncesi 

çocuklarda görsel algı becerileri ile motor beceriler arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında motor beceri problemleri görülen çocuklarda görsel algısal problemlerin de 

oluştuğu sonucuna varmışlardır (20). 

Literatürdeki çalışmalara baktığımız zaman serebral palsi (21), tourette sendromu (22), 

gelişimsel koordinasyon bozukluğu (20), hidrosefali (23) gibi pek çok farklı tanıya sahip okul 

öncesi dönemdeki çocuklarda etkilenmiş görsel algısal ve görsel-motor becerilerin birbirini 

etkilediği sonucuna varılmaktadır. Normal gelişim gösteren çocuklarda bu iki beceri 

arasındaki ilişki göz ardı edilmektedir fakat çocuklar normal gelişim gösteriyor olsa da 

büyüme ve gelişme çağındaki okul öncesi çocuklarda iki becerinin birbirini etkiliyor olduğu 

göz ardı edilmemelidir.  

Çalışmamızın amacı, normal gelişim gösteren okul öncesi çocuklarda görsel algı becerileri ile 

görsel motor beceriler arasında bir ilişki olup olmadığını incelemekti.  

 

2. YÖNTEM 

 

Çalışmaya Ankara TAD Eryaman Preschool’da kreş eğitimine devam eden 4-6 yaş aralığında 

ortalama 64,82±6,06 aylık (min. 54, max.77) 20 çocuk dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen 

çocuklar, normal zaman diliminde doğumu gerçekleşen, normal gelişim gösteren, otizm, 

serebral palsi, gelişimsel koordinasyon bozukluğu gibi nörogelişimsel bir tanısı bulunmayan 

çocuklardı. Çocukların görsel algılama becerileri Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı 
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Testi 4, görsel-motor becerileri Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi’nin 7. (Görsel-

motor kontrol) ve 8. (Kol hızı ve el becerisi) alt testleri ile değerlendirildi.  

 

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi  

 

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi, dört buçuk-ondört buçuk yaş grubundaki 

çocukların motor fonksiyonlarını ölçmek için geliştirilmiştir. 8 alt test ve toplam 46 

maddeden oluşan bu test, kaba ve ince motor becerileri ölçen detaylı bir ölçüm aracıdır (24).  

Bu alt testlerden 4 tanesi kaba motor becerileri (koşma hızı ve çeviklik, denge, bilateral 

koordinasyon, kuvvet), bir tanesi hem kaba hem ince motor beceriyi (üst ekstremite 

koordinasyonu), 3 tanesi ince motor beceriyi (cevap hızı, görsel-motor kontrol, üst ekstremite 

hızı ve becerisi) değerlendirir. Testi tamamlama süresi ortalama 45-60 dakikadır. (25) 

Çalışmamızda görsel motor ve ince motor becerileri değerlendiren 7. (görsel-motor kontrol) 

ve 8. (üst ekstremite hızı ve becerisi ) parametreler kullanıldı. 

 

Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi 4 

 

Motor beceriden bağımsız görsel algı testi-4. Versiyonu (MVPT-4) Motor Beceriden 

Bağımsız Görsel Algı Testi 3. Versiyonun revize edilmiş halidir. MVPT-4 ,4-80 yaş 

arasındaki bireylerin görsel algılama becerilerini motor cevap gerektirmeden değerlendirmek 

için kullanılır (26).  

MVPT-4, her biri 9 soru içermek üzere 5 kategoriye ayrılmıştır: uzaysal ilişki, görsel ayırt 

etme, şekil-zemin algısı, görsel hafıza ve görsel yakınlık. Toplam 45 soru vardır. Görsel 

algılama becerisi, yüz yüze görüşmeyle değerlendirilir. MVPT 4’te sorular resimler üzerinden 

sorulur. Araştırmacı, her bir kategoriyi bireye açıklar, birey çoktan seçmeli soruları uygun bir 

şekilde cevaplar. Her bir soru için 30 sn. süre verilir, 30 sn. üzerinde verilen cevaplar yanlış 

olarak kabul edilir (27).  

 

3. BULGULAR 

 

Çalışmamıza 4-6 yaş arası (min. 54 ay, max. 77 ay) normal gelişim gösteren okul öncesi 

eğitimine devam eden 20 çocuk dahil edilmiştir.  

 Çocukların görsel-motor becerileri ve görsel algı becerileri arasındaki ilişki Spearman 

Korelasyon Analizi ile istatistiksel olarak incelenmiştir. Görsel motor beceri, görsel motor 
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kontrol ve el hızı-kol becerisi olmak üzere iki parametrede, görsel algı becerisi ise görsel ayırt 

etme, şekil-zemin algısı, görsel hafıza, uzaysal algı ve görsel tamamlama olmak üzere beş 

parametrede incelenmiştir. Görsel motor kontrol ile şekil zemin algısı, görsel hafıza, uzaysal 

algı ve görsel tamamlama becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 1). 

 

Değişken 

 

N r p 

Görsel motor kontrol 

Görsel ayırt etme 

20 0.383 0.096 

Görsel motor kontrol 

Şekil zemin algısı 

20 0.516 0.020* 

Görsel motor kontrol 

Görsel hafıza 

20 0.478 0.033* 

Görsel motor kontrol 

Uzaysal ilişki 

20 0.445 0.049* 

Görsel motor kontrol 

Görsel tamamlama 

20 0.455 0.044* 

Tablo 1. Bruininks Oseretsky Motor Yeterlilik Testi 7. Alt test (Görsel-motor kontrol) ve Motor Beceriden Bağımsız Görsel 

Algı Testi Arasındaki İstatistiksel Analiz (* p<0.05) 

 

Kol hızı el becerisi ile görsel algılama becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p>0.05) (Tablo 2). 

 

Değişken N r p 

Kol hızı ve el becerisi 

Görsel ayırt etme 

20 0.264 0.261 

Kol hızı ve el becerisi 

Şekil zemin algısı 

20 0.350 0.130 

Kol hızı ve el becerisi 

Görsel hafıza 

20 0.390 0.89 

Kol hızı ve el becerisi 

Uzaysal ilişki 

20 0.287 0.219 

Kol hızı ve el becerisi 

Görsel tamamlama 

20 0.040 0.868 

Tablo 2. Bruininks Oseretsky Motor Yeterlilik Testi 8. Alt test (Kol hızı ve el becerisi) ve Motor Beceriden Bağımsız Görsel 

Algı Testi Arasındaki İstatistiksel Analiz 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Çalışma sonucunda, okul öncesi çocuklarda motor beceriden bağımsız görsel algılama 

becerilerinin bazı parametreleri ve görsel-motor becerilerin birbiriyle ilişkili olduğu 

görülmüştür. İnce motor beceri ve el göz koordinasyonu becerilerinin yanı sıra hız da içeren 

“kol hızı el becerisi” ile görsel algı becerisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır.  

Çalışma sonuçlarımıza benzer olarak Ying Fang ve arkadaşları (2017) Çin’de yaşayan 4-6 yaş 

aralığındaki okul öncesi çocuklarda özellikle okuma ve yazma aktivitelerine hazırlık 

dönemindeki çocuklarda görsel algılama becerileri ve görsel motor beceriler arasında anlamlı 

bir ilişkiden bahsetmektedir. Farklı kültürel yapıdaki çocukların katıldığı çalışmaların ve kreş 

eğitiminden sorumlu olan öğretmenlerle yapılacak görüşmelerin de önemli sonuçlar 

oluşturabileceği vurgulanmaktadır (28).  

Waelwelde ve arkadaşları 2004’te 9-10 yaş arası gelişimsel koordinasyon bozukluğu görülen 

36 çocukta ve normal gelişim gösteren 36 çocukta görsel algılama problemleri ve motor 

problemleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmanın sonuçlarında hem kontrol grubunda 

hem araştırma grubunda görsel ayırt etme becerisi ile görsel motor beceriler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edememişlerdir (29). Çalışmamıza bakıldığı zaman 

bu çalışmayla benzer olarak görsel ayırt etme ile görsel motor beceri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır. Frey ve Balsem (1991) ise Brezilya’daki iki farklı 

sosyoekonomik düzeye sahip okul çağındaki çocuklarda görsel ayırt etme ile görsel 

entegrasyon becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmaya 206 adet devlet okulunda, 

209 adet özel okulda öğrenim gören 8-11 yaş aralığında 415 çocuk dahil edilmiştir. Özel 

okulda öğrenim gören çocukların görsel algısal ve görsel motor becerileri devlet okulunda 

öğrenim gören çocuklara göre daha başarılı olup, her iki grupta da bu iki beceri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (30).  Frey ve Balsem’in araştırmasının iki 

farklı sosyoekonomik düzeyi olan gruplarda çalışmış olması ve araştırmaya katılan çocuk 

sayısının fazla olmasının bizim çalışmamıza göre avantaj oluşturduğunu düşünmekteyiz. 

Düğme ilikleme, diş fırçalama, resim çizme, boyama yapma, makas kullanma, yemek yeme 

gibi okul öncesi ve okul dönemindeki çocukların günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları 

aktiviteler görsel algılamanın yanısıra uygun bir el becerisi ve kol hızı da gerektirmektedir. 

Çalışmamızda bu iki beceri arasında istatistiksel olarak fark bulunamamasının araştırma 

grubundaki olgu sayısının eksik olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ayrıca 

literatürde normal gelişim gösteren çocukların bir beceriyi başka bir beceri ile kompanse 
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edebildiğinden görsel algı, el becerisi-kol hızı gibi birbiri ile ilişkili görülen becerilerde 

gelişimsel problemler yaşayan çocuklarla aynı istatistiksel ilişkiye ulaşılamadığı ifade 

edilmektedir (29). Shula Parush ve arkadaşları 1998’de yaptıkları bir çalışmada “clumsy 

child” olarak anılan sakar çocukların ve normal gelişim gösteren çocukların görsel algılama 

becerileri ile görsel-motor becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada görsel 

algılamada problem yaşayan sakar çocukların görsel-motor becerilerinde de zayıflık olduğu 

sonucuna varmış fakat normal gelişim gösteren çocuklarda iki beceri arasında bir korelasyon 

elde etmemişlerdir. Shula ve arkadaşları sakar çocuklarda iki becerinin birbirinden bağımsız 

olarak düşünülemeyeceği sonucuna varmışlardır (31).  

Kol hızı el becerisi , görsel motor kontrolde olduğu gibi ince motor beceri, el göz 

koordinasyonu gerektirirken bu becerilerin yanı sıra hızlı bir performans da göstermeyi 

gerektirmektedir.  El becerisi gerektiren manipulasyon becerileri veya nesne kontrol becerileri 

top atma, yakalama, vurma, topu sürükleme gibi kuvvet gerektiren alanları içerir ve bu 

alanlarda başarılı olmak uzaysal algılama, şekil zemin algısı, nesneleri görsel olarak ayırt 

etme gibi karmaşık görsel becerilere de bağlıdır (32). Cheatum ve Hammond (2000), Pienaar 

(2014) ve Willoughby ve Polatajko'ya (1995) göre, koordinasyon içeren (el-göz, ayak-göz) 

motor becerilerin geliştirilmesi etkin bir şekilde çalışan görsel sistemlere ve göz kaslarının iyi 

kontrolüne bağlıdır (33, 34, 35). 

Çalışmamıza benzer literatürdeki çalışmalara bakıldığında görsel algı becerisi ile görsel motor 

becerilerin birbiriyle ilişkili olduğu görülmekte fakat literatür görsel algı ve el hızı ile ilgili 

herhangi bir ilişki olduğunu vurgulamasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

bulunamamıştır. Olgu sayısının artırıldığı yeni çalışmalarla bu ilişkinin tekrar incelenmesi 

önerilmektedir. 

Çalışmamızın sonucuna göre ve literatürdeki diğer çalışmalar incelendiğinde görsel algı 

becerileri ile görsel motor beceriler arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak farklı 

sosyoekonomik kültüre sahip çocukların katıldığı, ev ve okul ortamında bakımveren ve 

öğretmenlerle yapılacak değerlendirmelerin de dikkate alındığı yeni araştırmalar yapılması 

önemlidir. Yapılacak daha sonraki çalışmalarda araştırmaya katılan çocuk sayısının artırılması 

da önerilmektedir.  
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Günümüzde teknolojik açıdan gelişmiş toplumlarda düşük uyku kalitesi bir 

halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar toplumunda %21,8 

oranında uyku kalitesinde bozulma, %34 oranında uykuya dalmada zorluk ve erken uyanma 

problemi olduğunu göstermektedir. Kötü uyku kalitesi birçok fiziksel ve psikolojik probleme 

sebep olmakta ve kişilerin genel sağlık durumunu etkilemektedir. Bu nedenle çalışmamızdaki 

amacımız uyku kalitesinin dengeye olan etkisini belirlemektir. 

Yöntem: Bu çalışma, gönüllülük esasına göre çalışmaya katılmayı kabul eden 20-65 yaş arası 

104 kişi üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan 

değerlendirme formu ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile toplanmıştır. Olguların 

statik dengeleri tandem duruş, tek ayak üzerinde gözler açık-kapalı ayakta durma testleriyle; 

dinamik dengeleri ise fonksiyonel uzanmalar ve süreli kalk yürü testi ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Katılımcıların yaşları ortalaması 48,96±9,46 yıldır ve 53’ü (% 51,0) kadındır. 56 

(%53,8) katılımcının uyku kalitesi düzeyi ‘iyi’ olarak belirlenmiştir. PUKİ ortalama skoru 

5,81±2,75’dir.Yapılan Pearson Korelasyon analizi sonucuna göre, PUKİ toplam skoru ile; 

tek ayak üzerinde durma, sağa ve sola fonksiyonel uzanma skorları arasında anlamlı ve 

negatif yönlü, süreli kalk yürü testi ile anlamlı pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır (p<0,05).  

Tartışma ve Sonuç: Çalışmanın sonucuna göre uyku kalitesi ile denge parametreleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Uyku kalitesinin kötü olması dengeyi olumsuz 

yönde etkilemektedir.   

Anahtar Sözcükler: Uyku kalitesi; Denge; Süreli Kalk ve Yürü Testi; Pittsburg Uyku Kalitesi 

İndeksi 
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ABSTRACT 

Introductıon: Low sleep quality is a public health problem in technologically advanced 

societies. Studies have shown that 21.8% of the population suffered from sleep quality 

deterioration, 34% had difficulty in falling asleep and had early waking problems. Poor sleep 

quality causes many physical and psychological problems and affects the general health of 

individuals. Therefore, the aim of our study is to determine the effect of sleep quality on 

balance.  

Methods: This study was conducted on 104 subjects aged 20-65 years who accepted to 

participate in the study on a voluntary basis. The data of the study were collected with the 

evaluation form prepared by the researchers and the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI). 

Static balance of the cases were determined by tandem stand, one-leg eyes open-closed 

standing tests; and their dynamic balances were evaluated by functional functional reach 

tests and tmed up and go test.   

Results: The mean age of the participants was 48.96 ± 9.46 years and of 53 (51.0%) were 

female. 56 (%53.8) katılımcının uyku kalitesi düzeyi ‘iyi’ olarak belirlenmiştir. PUKİ 

ortalama skoru 5,81±2,75’dir. According to Pearson Correlation analysis, PSQI total 

scorethere positively correlated with standing on one foot and right and left functional reach 

test scores (p <0.05). 

Discussion and Conclusion: According to the results of the study, there is a significant 

relationship between sleep quality and balance parameters. Poor sleep quality adversely 

affects the balance. 

 

GİRİŞ 

Uyku, kişinin çevreyle olan iletişiminin geri dönüşlü olarak kısmi ya da periyodik bir şekilde 

kaybolması olarak tanımlanmaktadır. Uyku kişilerin fiziksel ve zihinsel sağlık durumunu 

etkileyen, yapılması gereken işlerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayan ve 

vücudun dinlenmesini ve yeni güne hazır olunmasını sağlayan doğal ve vazgeçilemeyen bir 

gereksinimdir. Uyku kalitesi ise, uykunun latensi (uykuya dalma süresi), uyku süresi ve bir 

gecedeki uyanma sayısı gibi uykunun niceliksel ve niteliksel yönlerini ifade etmektedir (1). 

Uyku sağlık için çok önemlidir ve uyku bozuklukları (yetersiz süre, düşük kalite ve düzensiz 

zamanlama) bir takım problemlere neden olabilir (2). Uyku araştırmalarında en sık gündeme 

gelen konu uyku süresidir, çünkü bireysel bir araştırma ile kolayca elde edilir. Yetişkinler için 
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uygun uyku süresinin gece başına 9 saatten fazla olduğu ileri sürülmektedir (3)fakat, bazı 

yazarlar asgari 7-8 saat uyumanın yeterli olacağını iddia etmektedir (4).İş hayatı gibi çeşitli 

faktörler, tavsiye edilen sürelerin altında uyumaya sebep olarak kişilerin ruh hali, zihinsel ve 

motor işlevler üzerinde çok çeşitli etkileri ortaya çıkarabilir (5). Uyku bozuklukları postüral 

kontrol üzerinde olumsuz etkiye sahiptir ve ayakta durma postürü, uzanmadan lokomosyona 

kadar farklı işler yapmak için çok önemlidir (6). Ayrıca, uyku bozuklukları ve buna bağlı 

gelişebilecek postüral kontrol bozuklukları, kazalara (7) ve yaşlılar gibi zayıf popülasyonlarda 

düşmelere yol açabilir (8).  

Bazı çalışmalar, postüral kontrolün uykusuz geçen bir geceden sonra kötüleştiğini bildirirken, 

diğer çalışmalar ise uyku yoksunluğu olan kişilerde sadece gözler kapalıyken postüral kontrol 

açısından anlamlı farklılıklar bulunduğunu belirtmiştir. Postüral kontrol performansının 

gözler kapalıyken azaldığı bilinmektedir ve bu etki uyku problemleri ile açıklanabilir (9). 

Kötü uyku kalitesi birçok fiziksel ve psikolojik probleme sebep olduğu ve kişilerin genel 

sağlık durumunu etkilediği için bu çalışmamızdaki amacımız uyku kalitesinin dengeye olan 

etkisini belirlemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamıza 104 sağlıklı erişkin katılmıştır. Katılımcılar gönüllülük esasına göre seçilmiştir. 

Katılımcılara veri toplama aracı olarak demografik veri formu, uyku kalite düzeyini 

değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), statik denge değerlendirmesi için 

tandem duruş, tek ayak üzerinde gözler açık-kapalı durma testleri; dinamik denge 

değerlendirmesi için fonksiyonel uzanma ve süreli kalk yürü testi uygulanmıştır. 

 

Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi  

PUKİ, geçmiş bir aylık sürede ki uyku kalitesini ve bozukluğunu değerlendiren bir ölçektir. 

24 sorudan oluşmaktadır ve 19 soru kişilerin kendileri tarafından, 5 soru eş veya oda arkadaşı 

tarafından yanıtlanmaktadır. PUKİ’nin, Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğiAğargün ve ark.(10) 

tarafından yapılmıştır. Ölçeğin puanlanan 19 sorusu 7 alt boyuttan (öznel uyku kalitesi, uyku 

latensi, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz 

işlev bozukluğu) oluşmaktadır. Her bir bileşen 0-3 puan (0: Hiç sıkıntı yok-3: Ciddi sıkıntı 

var) üzerinden değerlendirilmektedir. 7 alt boyutun toplam puanı ölçek toplam puanını verir. 

Toplam puan 0-21 arasında değişmektedir ve toplam puanın 5’tenbüyük olması “kötü uyku 

kalitesini” gösterir. 
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Tandem Duruş Testi  

Kişinin, bir ayağını diğerinin önüne alarak önce gözler açık sonra gözler kapalı ayakta 

durması istenir (11). 

Tek Ayak Üzerinde Durma Testi 

Postüralstabiliteyi değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir denge testidir (12). 

Fonksiyonel Uzanma Testi  

Öne doğru olan stabiliteyi incelemek için kullanılan bir testtir. Test sırasında katılımcıların 

ayaklarının yer ile temasını kesmeden uzanabildikleri kadar uzanmaları istenir (13).  

Süreli Kalk ve Yürü Testi 

Dinamik dengeyi ve fonksiyonel mobiliteyi değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Kişiden 

oturduğu sandalyeden kalkması, 3 metre normal hızla yürümesi, dönmesi, geri yürümesi, 

tekrar sandalyeye oturması istenir ve geçen süre saniye cinsinden kaydedilir (13).  

İstatistiksel Analiz 

Katılımcılardan elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizleri IBM SPSS Statisticsversiyon 

20.0 programı ile yapılmıştır. Demografik özellikler, PUKİ ve denge testlerinin sonuçları için 

tanımlayıcı istatistikler, PUKİ skorları ile denge testleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için 

pearsonkorelasyonanalizi uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya 20-65 yaşları arasında 104 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların yaşları 

ortalaması 48,96±9,46 yıldır ve 53’ü (% 51,0) kadın, 51’i (%49,0) erkektir. Katılımcıların 

PUKİ puanları 1 ile 13 puan arasındadır ve PUKİ puan ortalamaları 5,81±2,75’dir. 56 (%53,8) 

kişinin uyku kalitesinin ‘iyi’ düzeyde, 48 (%46,2) kişinin ise kötü düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Uyku kalitesi ‘iyi’ düzeyde olanlar ile ‘kötü’ düzeyde olanların denge testleri 

sonuçlarının dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre gözler 

kapalı tandem duruş denge testi haricinde ki bütün testlerde uyku kalitesi ‘iyi’ düzeyde 

olanların denge skorları ‘kötü’ düzeyde olanlara göre daha iyi düzeydedir. Uyku kalitesi ‘iyi’ 

düzeyde olanlarda süreli kalk yürü testi skoru ‘kötü’ düzeyde olanlara göre daha düşüktür. 
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Tablo 1. Uyku Kalitesi Düzeyine Göre Denge Testleri Sonuçlarının Dağılımı 

PUKİ GRUP Denge testleri N X̄ SD 

Uyku kalitesi 

iyi 

TandemG.A. 56 65,07 27,66 

TandemG.K. 56 41,32 39,42 

TekayakG.A. 56 56,26 30,48 

TekayakG.K. 56 28,58 38,40 

Fonksiyonel uzanmaANT. 56 28,98 6,64 

Fonksiyonel uzanmaSAĞLAT. 56 25,31 6,47 

Fonksiyonel uzanmaSOLLAT. 56 24,76 6,51 

Süreli kalk yürü testi 56 8,91 3,75 

Uyku kalitesi 

kötü 

TandemG.A. 48 63,04 35,83 

TandemG.K. 48 44,39 42,45 

TekayakG.A. 48 46,83 33,01 

TekayakG.K. 48 20,81 28,52 

Fonksiyonel uzanmaANT. 48 26,93 7,12 

Fonksiyonel uzanmaSAĞLAT. 48 21,60 7,54 

Fonksiyonel uzanmaSOLLAT. 48 21,20 7,82 

Süreli kalk yürü testi 48 9,64 3,58 

G.A.:Gözler açık, G.K.:Gözler kapalı, ANT: Anterior, LAT: Lateral 

 

Yapılan Pearson Korelasyon analizi sonucuna göre, PUKİ toplam skoru ile; tek ayak üzerinde 

durma, sağa ve sola fonksiyonel uzanma skorları arasında anlamlı ve negatif yönlü, süreli kalk 

yürü testi ile anlamlı pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır tablo 2. 
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Tablo 2. Katılımcıların PUKİ skorları ile denge testleri arasındaki ilişki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmamızın sonuçlarına göre kötü uyku kalitesi ile; gözler açık ve kapalı tek ayak üzerinde 

durma, sağa ve sola fonksiyonel uzanma ve süreli kalk yürü testi sonuçları istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde ilişkilidir. Uyku kalitesinin kötü olması statik ve dinamik dengeyi olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu bulgular, uyku kalitesinin postüral kontrol gibi önemli bir motor 

performans üzerindeki etkisini göstermektedir.  

Hita-Contreras ve ark. postmenopozaldönemdeki kadınlarda uyku süresi ve uyku kalitesi 

problemlerinin kötüleşen posturalstabilite için bağımsız risk faktörleri olduğunu ve zayıf 

posturalstabilite ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir (14). Yaşlı erişkinlerde uyku kalitesi ile 

postüral kontrol arasındaki bağlantıyı araştırırken, çoğu çalışmadauyku ilacı kullanımına ve 

uyku yoksunluğuna odaklanılmış ve uyku yoksunluğunun genel olarak azalmış postüral 

kontrol ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (15). Çalışmalar incelendiğinde uyku 

kalitesinindepostural kontrolü, toplam uyku yoksunluğuna benzer şekilde azalttığı 

gösterilmiştir. Genç erişkinlerde düşük uyku kalitesi (PUKİ ile değerlendirilen) hem gözler 

açık hem de gözler kapalı anteroposterior ve mediolateralstabiliteyi olumsuz yönde 

Denge testleri PUKİ 

Tandem G.A. 
r -,094 

p ,340 

Tandem G.K. 
r -,043 

p ,665 

Tek ayak G.A. 
r -,196* 

p ,046 

Tek ayak G.K. 
r -,201* 

p ,041 

Fonksiyonel uzanma 

ANT. 

r -,084 

p ,394 

Fonksiyonel uzanma 

SAĞ LAT. 

r -,326** 

p ,001 

Fonksiyonel uzanma 

SOL LAT 

r -,259** 

p ,008 

Time upandgo 
r ,237* 

p ,016 

G.A.:Gözler açık, G.K.:Gözler kapalı, ANT: Anterior,  

LAT: Lateral, *:p<0,05, **:p<0,01 
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etkilemektedir (16). Uyku süresi ile düşme riski arasındaki ilişki, tutarsız sonuçlara rağmen 

daha önce açıklanmıştır. Bazı yazarlar, kısa gece uyku süresinin, benzodiazepin kullanımına 

bakılmaksızın yaşlı kadınlar için düşme riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu iddia 

etmektedirler. Yine başka bir çalışmada da düşme riskinin, gündüz aşırı uyku hali olan yaşlı 

yetişkinler arasında yüksek olduğu gösterilmiştir (17) 

Sonuç olarak bu çalışma, sağlıklı erişkinlerde kötü uyku kalitesinin statik ve dinamik denge 

parametreleri ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir.Erişkinlerde denge stratejileri 

analiz edilirken uyku süresi veuyku kalitesi de dikkate alınmalıdır. 
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GESTASYONEL DİYABETİN ÖNLENMESİNDE EGZERSİZ TEDAVİSİ HANGİ 

DÖNEMDE ÖNERİLMELİDİR? LİTERATÜR DERLEMESİ 

(Which Period of Exercise Treatment Should Be Recommended in the Preventıon of 

Gestational Diabetes? Literature Review) 
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ÖZET 

Giriş: Gestasyonel diyabet (GD), görülme sıklığı tüm dünyada hızla artan ve çeşitli 

derecelerde glikoz intoleransı olarak tanımlanan gebeliğin yaygın bir komplikasyonudur. 

Hem GD’li annede hem de bebeğinde gelecekte tip 2 diyabet, obezite ve metabolik sendrom 

görülme riski yüksektir. Bu nedenle gebelikte GD’nin önlenmesi ve kan şekerinin kontrol 

altında tutulması temel hedeftir. Bu amaçla anne eğitimi, diyet, ilaç tedavisi ve egzersiz 

eğitimi kullanılan yöntemler arasındadır. 

Amaç: Bu derlemenin amacı; GD’nin önlenmesinde önemli bir yere sahip olan egzersiz 

uygulamasının hangi dönemde daha etkili olduğunu kapsamlı biçimde ortaya koymaktır. 

Yöntem: Son 10 yılda GD riski bulunan ve bulunmayan gebelerde, egzersiz uygulamasıyla 

GD önlenmesi üzerine yapılmış randomize kontrollü çalışmalar, sistematik derlemeler ve 

meta analizler incelendi. Farklı hamilelik periotları için (trimesterler) yapılan çalışmalar 

derlemeye dahil edilirken, yüksek riskli gebelikler ve katılımı etkileyebilecek hastalıkları olan 

bireylerle yapılan çalışmalar derlemeden dışlandı. 

Bulgular: Gebeliğin birinci trimesterinde alınan fazla kilonun GD’nin oluşumunda etkili 

olduğu ve bu dönemde yapılacak egzersizlerin GD’nin önlenmesinde daha faydalı olabileceği 

vurgulanmıştır. Prenatal dönemde, özellikle de gebelik öncesi bir yıllık süreçte yapılan 

egzersizlerin (yürüyüş, su içi aerobik, sabit bisiklet, dirençli egzersizler) GD’nin 

önlenmesinde en etkili dönem olduğu gösterilmiş ve bu dönemde egzersiz uygulanmasının GD 

oranını azaltmada tek başına etkili olduğu bulunmuştur. Bu nedenle, gebelik öncesi uygun 

egzersiz ve fiziksel aktivite önerilerinin verilmesi GD’nin önlenmesi açısından önemlidir. 

Tartışma ve Sonuç: Bu bilgiler ışığında, egzersiz önerilerinin verilebilmesi ve GD’nin 

önlenebilmesi için ebeler ve fizyoterapistlerin interdisipliner bir çalışma yürütmesi gerektiği 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diyabet, Rehabilitasyon, Gebelik 
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ABSTRACT 

Introduction: Gestational diabetes (GD) is a common complication of pregnancy that has 

been rapidly increasing worldwide and defined as glucose intolerance at varying degrees. 

GD prevention and preservation of blood sugar are essential because of the high risk of 

future type 2 diabetes, obesity and metabolic syndrome. For this purpose, maternal education, 

diet, medications and exercise education can be use.  

Objective: The aim of this review is to demonstrate which period of exercise treatment should 

be recommended in the prevention of gestational diabetes. 

Method: In the last 10 years, randomized controlled trials, systematic reviews and meta-

analyzes on GD prevention, which were made in pregnant women with and without GD risk, 

have been searched and included to study. Studies on different pregnancy periodes 

(trimesters) were included into review, while high-risk pregnancies and studies with 

individuals with diseases that may affect participation were excluded from the review. 

Results: It was emphasized that overweight gain during the first trimester could resulted in 

GD and the exercise training during this period could be more beneficial in GD prevention. 

Exercise in prenatal period (especially in one year before pregnancy) was shown to be the 

most effective period to prevent GD and exercise-only intervention was effective for reducing 

GD rate. Therefore, appropriate exercise and physical activity recommendations before 

pregnancy is essential for the GD prevention. 

Discussion and Conclusion: Consequently, it is seen that midwives and physiotherapists 

should conduct an interdisciplinary study in order to give exercise recommendations and 

prevent GD before pregnancy. 

Keywords: Gestational diabetes, Rehabilitation, Pregnancy 

 

GİRİŞ 

Gestasyonel diyabet (GD), görülme sıklığı tüm dünyada hızla artan ve çeşitli derecelerde 

glikoz intoleransı olarak tanımlanan gebeliğin yaygın bir komplikasyonudur (1). Genellikle 2. 

veya 3. trimesterde teşhis edilir ve gebenin kısa-uzun dönem sağlık durumu ile ilişkilidir. 

Gestasyonel diabet klinikte sıklıkla karşılaşılan ve preeklampsi, makrozomi ve sezaryen 

doğum insidansını arttırabilen bir sağlık sorunudur (2). Hem GD’li annede hem de bebeğinde 

gelecekte tip 2 diyabet, obezite ve metabolik sendrom görülme riski yüksektir. Bu kötü 

sonuçlar hem annenin hem de bebeğin uzun süreli sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir (3, 

4). Bu nedenle gebelikte GD’nin önlenmesi ve kan şekerinin kontrol altında tutulması temel 

hedeftir. Bu amaçla anne eğitimi, diyet, ilaç tedavisi ve egzersiz eğitimi kullanılan yöntemler 

arasındadır. 
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Güncel çalışmaların işaret ettiği kanıtlar, fiziksel aktivitenin GD’yi önleme ve tedavi etme 

açısından basit, mali açıdan avantajlı ve kullanışlı bir tedavi seçeneği olabileceğini 

düşündürmektedir (5). Bununla birlikte, gebelikte egzersiz dikkatli bir değerlendirme ve 

uygun bir reçeteleme gerektirmektedir. 

Bu verilerin ışığında çalışmamızın amacı; GD’nin önlenmesinde önemli bir tedavi seçeneği 

olan egzersiz uygulamasının hangi dönemde daha etkili olduğunu kapsamlı biçimde ortaya 

koymaktı. 

YÖNTEM 

Son 10 yılda GD riski bulunan ve bulunmayan gebelerde, egzersiz uygulamasıyla GD’nin 

önlenmesi üzerine yapılmış randomize kontrollü çalışmalar, sistematik derlemeler ve meta 

analizler incelendi ve çalışmaya dahil edildi. Farklı hamilelik periotlarında (trimesterler) 

egzersizin etkinliğini inceleyen çalışmalar derlemeye dahil edilirken, yüksek riskli gebelikleri 

içeren ve katılımı etkileyebilecek hastalıkları olan bireylerle yapılan çalışmalar derlemeden 

dışlandı. 

BULGULAR 

Literatür tarandığında, gebeliğin birinci trimesterinde alınan fazla kilonun GD’nin 

oluşumunda etkili olduğu ve bu dönemde yapılacak egzersizlerin GD’nin önlenmesinde daha 

faydalı olabileceği görülmektedir (6). Prenatal dönemde, özellikle de gebelik öncesi bir yıllık 

süreçte yapılan egzersizlerin (yürüyüş, su içi aerobik, sabit bisiklet, dirençli egzersizler) 

GD’nin önlenmesinde en etkili dönem olduğu gösterilmiş ve bu dönemde egzersiz 

uygulanmasının GD oranını azaltmada tek başına etkili olduğu bulunmuştur (7). Özellikle 

ikinci trimester ve sonrasında yapılan egzersizin GD’nin önlenmesinde etkili olmadığı 

görülmektedir. Bir başka görüş ise gebelik öncesi egzersiz geçmişi olmayanların gebelik 

döneminde egzersize başlamasının riskli olabileceği yönündedir. Ayrıca gebelik döneminde 

yapılan egzersizlerin makrozomi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu bilgiler ışığında; gebelik öncesi dönemin gebeye uygun egzersiz ve fiziksel aktivite 

önerilerinin verilmesinde GD’nin önlenmesi açısından en önemli dönem olduğu 

görülmektedir.  

Yu ve arkadaşları 2018 yılında yaptıkları çalışmayla egzersiz eğitiminin gestasyonel diabet 

riskini önemli ölçüde azaltabildiği gösterimiştir (8). Yine Binachi ve arkadaşları 2017 yılında 
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yaptıkları çalışmada, egzersiz uygulamasının hamilelik sırasında güvenli olduğu ve hem anne 

hem de fetüs için yarar sağladığını kanıtlanmış; ayrıca fiziksel aktivitenin, GD’nin önlenmesi 

ve tedavisi için faydalı bir araç olabileceğini ortaya koymuşlardır. Bu nedenle, komplike 

olmayan hamilelik süreçleri geçiren tüm kadınların, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası 

olarak fiziksel aktiviteye katılmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (9).  

Gebelik öncesinde koruyucu rehabilitasyon kapsamında egzersiz önerilerinin verilebilmesi ve 

GD’nin önlenebilmesi için ebelerin ve fizyoterapistlerin interdisipliner bir çalışma yürütmesi 

gerektiği öngörülmektedir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININ  

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

THE UNIVERSITY STUDENTS 'LIFE SATISFACTION INVESTIGATION OF VARIOUS 

VARIABLES 

 

Fatma ÇALIŞANDEMİR5 Özlem TAGAY 6 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesidir. Araştırma verileri,  2018-2019 eğitim-öğretim yılında iki farklı devlet 

üniversitesinde öğrenim gören toplam 267 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada betimsel 

tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ile Diener ve 

arkadaşları tarafından geliştirilen sonrasında Yetim tarafından Türkçeye uyarlanmış olan “ 

Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS 21.0 programı ile analiz 

edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının, 

yaşlarına, cinsiyetlerine, bölümlerine, sınıflarına, anne-baba öğrenim durumlarına ve anne- 

babanın yaşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencileri, yaşam doyumu, öğretmen adayları.  

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the life satisfaction of university students according to 

various variables. Research data were obtained from 267 students studying in two different 

state universities in the academic year 2018-2019. The descriptive screening method was 

used in the research.  Personal Information Form and “Life Satisfaction Scale" which was 

developed by Diener et al. Research data were analyzed with SPSS 21.0 program. In the 
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analysis of the data, t-test and one-way ANOVA were used for independent samples. In this 

study, it is examined whether the university students 'life satisfaction, age, gender, 

departments, classrooms, parents' education level and whether the parents differ according to 

their age. According to all these variables, there was no significant difference. 

 

Key Words: University students, life satisfaction, teacher candidates. 

GİRİŞ 

Yaşam doyumu kavramı ilk kez yılında Neugarten (1961) tarafından kullanılmıştır. Yaşam 

doyumuna ilişkin alan yazın incelendiğinde farklı tanımlamalara yer verildiği görülmektedir. 

Diener, Emmons, Larsen ve Griffen (1985), yaşam doyumunu, bireyin kendi hayat şartlarının 

standartlara uygun olup olmamasına ilişkin karşılaştırmalarına bağlı olan bilişsel yargısı 

olarak tanımlamışlardır. Frish (2006)’e göre ise yaşam doyumu, deneyimlenmiş pozitif 

duyguların derecesidir. Bu ve diğer tanımlamalara bakıldığında; bir kısmında yaşam doyumu 

öznel iyilik, kutsallık, erdem gibi dışsal boyutlara dayandırılırken; bir diğerinde hayatın 

olumlu yanlarını gösteren noktalara dikkat çekilerek öznel iyi oluş, yaşam doyumu olarak 

adlandırılmaktadır. Ayrıca bireylerin günlük yaşamları içinde yaşadıkları duygusal iniş 

çıkışların, olumlu ya da olumsuz duygulanıma sahip olmalarının da yaşam doyumu ile 

ilişkilendirildiği görülmektedir. 

 

Yaşam doyumu bir insanın ne istediğiyle, neye sahip olduğunun karşılaştırılması sonucunda 

elde edilen durumdur. Diğer bir ifadeyle bireylerin yaşama karşı genel tutumu, yaşam 

doyumu, genel olarak kişinin kendi yaşamından duyduğu memnuniyetidir. Diener, Oishi ve 

Lucas (2003)’e göre, bireyin istek ve başarıları arasındaki uyumsuzluğun azaldıkça, yaşam 

doyumu artacaktır. Bireylerin yaşamlarından memnun olması, onların problem çözme 

becerilerini, sorunlarla baş edebilme becerisini ve yaşam becerilerini en iyi şekliyle 

kullanabilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

 

Bireyin hayatında, mutluluk, yaşam doyumu önemli bir yer tutmaktadır. Geleceğin 

yetişkinleri, ebeveynleri, öğretmenleri olacak olan üniversite öğrencilerinin genel yaşam 

doyumlarını etkileyen etmenlerin belirlenmesi bu açıdan önem teşkil etmektedir.  

 

YÖNTEM 

Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesini 

amaçlayan bu çalışmada nicel araştırma türlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. 



 

443 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Bu yöntemde konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin veya ilgi, beceri ve tutum 

gibi özellikleri belirlenmeye (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

2012) çalışılır. Bu tür araştırmalarda asıl amaç incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve 

açıklamaktır (Karasar, 1999). 

 

Çalışma Grubu 

Çalışmada yaşları 18 ile 38 arasında değişen 194 kadın (%72,7) ve 73 erkek (%27,3) olmak 

üzere toplam 267 üniversite öğrencisi ile çalışılmıştır. Araştırma grubuna ilişkin betimsel 

veriler aşağıda yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Betimsel Veriler 

Değişkenler f % 

Yaş 20 yaş ve altında 128 47,9 

 21 yaş ve üzerinde 139 52,1 

Bölüm  BESYO 45 16,9 

ÇGE 96 36,0 

OÖE 67 25,1 

 Matematik 59 22,1 

Sınıf  1 84 31,5 

2 97 36,3 

3 50 18,7 

4 36 13,5 

Anne Yaş  45 yaş ve altında 126 47,2 

46 yaş ve üzeri 141 52,8 

Baba Yaş  50 yaş ve altında  146 54,7 

51 yaş ve üzeri 121 45,3 

Anne Öğrenim  İlkokul  157 58,8 

Ortaokul  46 17,2 

Lise 51 19,1 

Yüksek Öğrenim 13 4,9 
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Baba Öğrenim İlkokul  114 42,7 

Ortaokul  48 18,0 

Lise 71 26,6 

Yüksek Öğrenim 34 12,7 

Toplam   100,0 

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın verileri Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiş daha 

sonra Türkçe’ ye uyarlanması Yetim tarafndan yapılmış olan “Yaşam Doyum Ölçeği” ve 

araştırma grubunun demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından 

düzenlenen kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir.  

 

Yaşam Doyum Ölçeği:  Yaşam doyum ölçeği 5 maddeden oluşmaktadır ve 7’li likert tipi bir 

ölçektir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Köker ve Yetim tarafından (1991) yapılmıştır. Yaşam 

doyumu ölçeği 5 maddeden oluşan 7’li likert tipi bir ölçek olup bu ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 35 en düşük puan ise 5’tir. Toplam puan azaldıkça yaşam doyumu azalır. Yaşam 

doyum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmasında orijinal formunda Diener, Emmons, Larsen 

ve Griffin (1985) ölçeğin alpha güvenilirlik katsayısını. 87 olarak bulmuşlardır. Ölçeğin ölçüt 

bağımlı geçerliliğini ise. 82 olarak hesaplamışlardır. Daha sonra ölçeğin Türkçe’ ye 

uyarlanmasında Yetim alpha güvenilirlik katsayısını. 86, test tekrar test güvenirlik katsayısını .73 

olarak hesaplamıştır. 

  

Verilerin Analizi 

Üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin cinsiyet ve yaş değişkenine göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediği verilerin normal dağıldığı belirlendiğinden bağımsız örnekler t 

testi ve tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Toplamda 300 üniversite öğrencisinden 

veriler toplanmıştır. Bununla birlikte eksik girilen 24 veri, veri setinden çıkarılmıştır. 

Ardından uç veriler Z tablo değerleri ile artan ve azalan sırada incelenmiş ve 3,50’yi geçen 9 

adet veri, veri setinden çıkarılmıştır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.  
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BULGULAR 

Üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediği bağımsız örnekler t testi ile incelenmiş ve sonuçlar aşağıda 

Tablo 2’de verilmiştir.  

 

 

Tablo 2. Cinsiyete Göre t Testi Tablosu 

 

 Cinsiyet n x  s sd t p 

Yaşam Doyumu Kadın 194 22,37 6,02 265 2,564 ,113 

Erkek 
73 20,12 7,22 

p>.05 

 

Tablo 2 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin, cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.  

 

Üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin yaş değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği bağımsız örnekler t testi ile incelenmiş olup Tablo 3’te elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. 

 

Tablo 3. Yaşa Göre t Testi Tablosu 

 

 Yaş  n x  s sd t p 

Yaşam Doyumu 18-20 yaş 127 21,58 6,028 265 -,445 ,078 

21 yaş + 
139 21,94 6,822 

p>.05 

 

Tablo 3 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin, yaş değişkenine 

göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. 

 

Üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin anne öğrenim düzeyi değişkenine göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediği varyans analizi ile incelenmiş olup, elde edilen 

bulgular aşağıda yer alan Tablo 4’te verilmektedir.  
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Tablo 4. Anne Öğrenim Düzeyine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

 Varyansın kaynağı 

(Anne Öğrenim Düzeyi) 
n x  s F P 

2  
Anlamlı 

fark
 

 İlkokul (A) 

 
157 21,21 6,72 

1,251 
,292 

 
155,05 

 

 

- 

 
Ortaokul (B) 

 
46 22,33 5,96 

Lise (C) 

 
51 22,27 6,03 

Yüksek öğrenim (D) 

 
13 24,23 5,82 

   p>.05 

 

Tablo 4 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin, anne öğrenim 

düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. 

 

Araştırma kapsamında annenin yaşına, babanın yaşına ve öğrenim durumuna, sınıf düzeyine, 

bölümüne göre de farklılaşma olup olmadığına bakılmış ancak yapılan tüm analizler 

sonucunda anlamlı bir sonuç çıkmamıştır. O nedenle burada sözü geçen değişkenlere ilişkin 

tablolara yer verilmemiştir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

 

Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının yaşa, cinsiyete, 

bölümüne, sınıfına, anne-baba öğrenim durumuna ve anne-babanın yaşına göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği bulgusu elde edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, üniversite 

gençliğinin yaşam doyumunu etkileyen farklı değişkenler olabileceği düşüncesini akla 

getirmektedir. Seligman (2007), bireyler için yaş, cinsiyet, ırk, din, para, evlilik, toplumsal 

yaşam, sağlık, eğitim durumlarını yaşam doyumu için asal unsurlar olarak sıralamıştır. Diener 

& Suh, (1997)’ e göre de, yaşam şartlarının mutlulukla ilişkisi var olmakla birlikte bu oran 

çokta fazla değildir. Onlara göre, kişilik gibi belirlenmiş alanın katkısına oranla, yaşam 

şartlarının yaşam doyumuna etkisi oldukça azdır.  

 

Üniversite gençliğinin yaşam doyumunu etkileyebileceği düşünülen, ebeveyn tutumları, 

problem çözme becerileri, yılmazlık durumları, yaratıcılık gibi kişilik özelliklerine ilişkin 

değişkenler göz önünde bulundurularak yeni çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Giriş: Sporun faydaları göz önüne alındığında engelli bireylerin sportif aktivitelerden 

göreceği fiziksel ve psikolojik faydalar yadsınamaz. Engelli insanların spora 

yönlendirilebilmesi için toplumda bu konu ile ilgili farkındalığın yüksek düzeyde olması 

gerekmektedir. Özellikle kişilerin yetersizliğinin olup olmadığını, yetersizlik varsa bu 

yetersizliğin türü ve seviyesini belirlemede etkin rol alan fizyoterapistlerin ve dolayısıyla 

fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin engellilerde spora yönelik farkındalıkları 

büyük önem arz etmektedir  

Amaç: Çalışmanın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin engelli 

bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalıklarını belirlemektir.   

Yöntem: Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

öğrencilerinden çalışmaya katılmayı kabul eden 391 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından geliştirilen Sosyo-Demografik Veri 

Formu ve Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği 

(ZEBSEYFÖ) kullanılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin yaşları ortalaması 21,17±1,73 yıldır ve 288’i (% 73,7) kadındır. 131 

(%33,50) öğrenci amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenmektedir. 20 (%5,1) 

öğrencinin ailesinde engelli birey bulunmaktadır ve % 52,7’si (206 kişi) daha önce spor 

yapan engelli birine şahit olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin ZEBSEYFÖ puan ortalaması 
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132,33±20,27’dir (yüksek düzey farkındalık). Öğrencilerin; cinsiyet, amatör veya profesyonel 

olarak sporla ilgilenme, ailede engelli birey varlığı ve daha önce spor yapan engelli birine 

şahit olma durumlarına göre ZEBSEYFÖ puan ortalamaları birbirine çok yakın olup 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). 

Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucuna göre fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 

öğrencilerinin yüksek düzeyde farkındalıklarının olduğu belirlenmiştir. Hem erkek hem de 

kadın öğrencilerde farkındalık düzeylerinin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Amatör 

veya profesyonel olarak sporla ilgilenenlerde ve spor yapan engelli birine şahit olanlarda 

farkındalık puanları yüksek olsa da gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Engellilerde spor; Engellilerde spora yönelik farkındalık; Fizyoterapi 

öğrencileri 

ABSTRACT 

Introduction: Considering the benefits of sports, the physical and psychological benefits of 

disabled people from sport activities cannot be denied. In order for people with disabilities to 

be directed to sports, there should be a high level of awareness about this issue in society. 

Especially, awareness of physiotherapists and physiotherapy students who have an active role 

in determining the type and level of disability, and awareness of the students about the 

disabled in sports are of great importance. 

Objective: The aim of this study was to determine the awareness of the physiotherapy students 

about the effects of sports in people with disabilities. 

Method: The study was conducted on 391 participants from Süleyman Demirel University 

Department of Physiotherapy and Rehabilitation who accepted to participate to the study. In 

order to collect the data, the Socio-Demographic Data Form developed by the researchers 

and The Awareness Scale Regarding Effects of Sport on Persons with Intellectual Disabilities 

were used. 

Results: The mean age of the students was 21,17 ± 1,73 years and 288 (73,7%) were female. 

131 students (33,50%) are interested in sports as amateur or professional. Twenty (5.1%) 

students had disabilities in their families and 52.7% (206 people) stated that they had 

witnessed the disabled person who had previously done sports. The average score of the 

students was 132,33 ± 20,27 (high level awareness). The mean scores of The Awareness Scale 

Regarding Effects of Sport on Persons with Intellectual Disabilities according to gender, 

amateur or professional care of sports, the presence of disabled individuals in the family and 
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witnessing the disabled person who had previously done sports were smilar and there was no 

statistically significant difference (p> 0.05). 

Discussion and Conclusion: According to the results of the study, it was determined that the 

students of the physiotherapy and rehabilitation department had a high level of awareness. It 

was seen that the awareness levels of both male and female students were very close to each 

other. Those who are interested in sports as an amateur or professional, and those who have 

witnessed a disabled person performing sports have high awareness scores, but there is no 

significant difference between the groups. 

Key Words: Sports for disabled individuals; Awareness of sports for the disabled; 

Physiotherapy students 

GİRİŞ 

Tüm insanlar eşit olarak dünyaya gelirler ve çeşitli fırsatlarda ve topluma katılımda yine eşit 

haklara sahiptirler. Fakat, toplumda fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan çeşitli kısıtlılıklar 

yaşayan bazı insanlar diğer insanlar gibi aynı haklara eşit derecede sahip olamamaktadırlar 

(1). Özellikle çeşitli sebeplerden ötürü engeli olan bireyler yetersizlikleri nedeniyle toplum 

içerisinde birçok problem yaşamaktadırlar (2). 

Her insan spor yapma ihtiyacı hisseder. Toplumda sağlıklı bireylerin yanı sıra engelli 

bireylerinde olduğunu göz önünde bulundurursak spor bu insanların engellerini 

unutabilmeleri ve toplumda kendilerini gösterebilmeleri için aracı olarak kullanılabilir. 

Engelli bireyler spor sayesinde çevresindeki insanlar ile iletişim kurar ve özgüven ve 

paylaşma duyguları gelişir. Ayrıca, fiziksel ve zihinsel gelişimler sayesinde toplum içinde 

daha iyi ilişkiler kurabilirler. Sağlıklı bireylerin bedenen ve ruhen rahatlamaları, fiziksel 

uygunluklarını artırabilmeleri için önerilen sportif aktivitelere engellilerinde ihtiyacının 

olduğu uzun zaman göz ardı edilmiştir. Ancak, engelli bireylerin sorumluluk sahibi, anlayışlı, 

sabırlı, enerjik ve toplum içerisine dahil olabilmeleri için bir tür eğitim faaliyeti olan spora 

katılmaları gerekmektedir (3). 

Engelli insanların spora yönlendirilebilmesi için toplumda bu konu ile ilgili farkındalığın 

yüksek düzeyde olması gerekmektedir. Özellikle kişilerin yetersizliğinin olup olmadığını, 

yetersizlik varsa bu yetersizliğin türü ve seviyesini belirlemede etkin rol alan 

fizyoterapistlerin ve dolayısıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin 

engellilerde spora yönelik farkındalıkları büyük önem arz etmektedir (4). Bu sebeple 

çalışmanın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin engelli bireylerde 

sporun etkilerine yönelik farkındalıkları olarak belirlenmiştir.   
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmamızın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim gören fizyoterapi ve 

rehabilitasyon bölümü öğrencileri oluştururken, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul 

eden 288’i kadın, 103’ü erkek olmak üzere toplam 391 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerden 

verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından geliştirilen Sosyo-Demografik Veri Formu 

ve Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği (ZEBSEYFÖ) 

kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Sosyo-Demografik Veri Formu: 

Bu form, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini tanımlamak amacıyla yaş, cinsiyet, 

sınıf, amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenme durumu, ailede amatör veya 

profesyonel olarak sporla ilgilenen birisinin varlığı,  düzenli spor yapma durumu,  ailede 

engelli birey varlığı ve varsa engel türü ve daha önce spor yapan engelli birine şahit olma 

durumu sorularından oluşmaktadır. 

Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği: 

Bu ölçekte, öğrencilerin engelli bireylerde sporun etkileri hakkındaki farkındalık düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İlhan ve Esentürk (5) tarafından geliştirilen “Zihinsel 

Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li 

likert tipinde (kesinlikle katılmıyorum: 1, katılmıyorum: 2, kararsızım: 3, katılıyorum: 4 ve 

kesinlikle katılıyorum: 5) olup toplam 32 maddeden oluşmaktadır. Olumsuz anlamlı olan 

maddeler tersten puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 32, en yüksek puan 

ise 160’dır. 32 – 74 puan düşük düzey farkındalık, 75 – 117 puan orta düzey farkındalık ve 

118 – 160 puan ise yüksek düzey farkındalık olarak sınıflandırılmıştır.  

İstatistiksel Analiz 

Öğrencilerden elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizleri IBM SPSS Statistics versiyon 

20.0 programı ile yapılmıştır. Sosyo-demografik özelliklerin dağılımı ve ZEBSEYFÖ 

puanlarının ortalaması için tanımlayıcı istatistikler, öğrencilerin; cinsiyet, amatör veya 

profesyonel olarak sporla ilgilenme, ailede engelli birey varlığı ve daha önce spor yapan 

engelli birine şahit olma durumlarına göre ZEBSEYFÖ puan ortalamaları karşılaştırması için 

bağımsız gruplarda t testi uygulanmıştır. 
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BULGULAR 

Öğrencilerin yaş, cinsiyet, sınıf, sporla ilgilenme, ailede engelli birey varlığı ve önceden spor 

yapan engelli birine şahit olma gibi özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Öğrencilerin yaşları 

ortalaması 21,17±1,73 yıldır ve 288’i (% 73,7) kadındır. 131 (%33,50) öğrenci amatör veya 

profesyonel olarak sporla ilgilenmektedir. 20 (%5,1) öğrencinin ailesinde engelli birey 

bulunmaktadır ve % 52,7’si (206 kişi) daha önce spor yapan engelli birine şahit olduğunu 

belirtmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

    N              % 

Cinsiyet                                     

                                                   

Erkek 

Kadın 

103           26,3 

288           73,7 

Sınıf                                  

 

1 

2 

3 

4 

  95           24,3 

  93           23,8 

  73           18,7 

130           33,2 

Amatör veya profesyonel olarak  

sporla ilgileniyor musunuz?                

 

Evet                                                       

Hayır 

131           33,5 

260           66,5  

Ailenizde amatör veya profesyonel 

olarak sporla ilgilenen birisi var mı? 

Evet                                                       

Hayır 

114           29,2 

277           70,8 

Düzenli spor yapıyor musunuz? 

Evet                                                       

Hayır 

  77           19,7 

314           80,3 

Ailenizde engelli birey var mı? 

Evet                                                       

Hayır 

  20             5,1 

371           94,9 

Engel türü 

Zihinsel 

İşitme 

Fiziksel 

Görme  

Zihinsel+fiziksel 

    6              1,5 

    1              0,3 

    8              2,0 

    3              0,8 

    2              0,5 
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Daha önce spor yapan engelli birine 

şahit oldunuz mu? 

Evet                                                       

Hayır 

206           52,7 

185           47,3 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ZEBSEYFÖ puanlarının ortalaması 132,33±20,27 puandır. 

Ölçekten alınan en düşük puan 82,00 iken en yüksek puan 157,00’dir. Öğrencilerin; 

cinsiyet, amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenme, ailede engelli birey varlığı ve daha 

önce spor yapan engelli birine şahit olma durumlarına göre ZEBSEYFÖ puan ortalamaları 

birbirine çok yakın olup istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir 

(Tablo 2). 

 

Tablo 2. Öğrencilerin; Cinsiyet, Amatör veya Profesyonel Olarak Sporla İlgilenme, 

Ailede Engelli Birey Varlığı ve Daha Önce Spor Yapan Engelli Birine Şahit Olma 

Durumlarına Göre ZEBSEYFÖ Puan Ortalamaları Karşılaştırması 

  N X̄ SD p* 

Cinsiyet 
Kadın 287 132,25 21,11 

0,898 
Erkek 103 132,55 17,85 

Amatör veya 

profesyonel olarak 

sporla ilgilenme 

Evet 131 134,06 18,97 

0,230 
Hayır 259 131,45 20,88 

Ailenizde engelli 

birey varlığı 

Evet 20 132,25 20,44 
0,991 

Hayır 369 132,30 20,31 

Daha önce spor 

yapan engelli birine 

şahit olma durumu 

Evet 206 133,76 19,74 

0,140 

Hayır 184 130,72 20,80 

*: bağımsız gruplarda t testi 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışma sonucuna göre fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin engelli bireylerde 

sporun etkilerine yönelik farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hem erkek 

hem de kadın öğrencilerde farkındalık düzeylerinin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. 

Amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenenlerde ve spor yapan engelli birine şahit 

olanlarda farkındalık puanları yüksek olsa da gruplar arasında anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. 
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Çalışmamızın sonuçlarına göre öğrencilerin cinsiyetlerinin engelli bireylerde sporun etkilerine 

yönelik farkındalık düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. 

Kemeç ve ark.’nin (6) araştırmasında tıp fakültesi öğrencilerinin engellilerde sporun etkilerine 

yönelik farkındalıklarının cinsiyete göre değişkenlik göstermediği, Zengin ve ark.,(7)  

çalışmasında da spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin farkındalıklarında cinsiyete göre 

farklılık olmadığı belirtilmiştir. Çalışmamızın sonuçlarından farklı olarak, kadın öğrencilerin, 

erkek öğrencilere göre farkındalıklarının daha yüksek düzeyde olduğunu belirten çalışmalarda 

yer almaktadır (8, 9). Çalışmamızda cinsiyet açısından farklılık olmadığının görülmesinin 

sebebi, öğrencilerin benzer ortamlarda çalışmalarından kaynaklı olabilir. 

Öğrencilerin amatör/profesyonel olarak sporla ilgilenme ya da düzenli spor yapma 

durumlarının engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini anlamlı bir 

şekilde etkilemediği görülmüştür. Literatüre bakıldığında Kemeç ve ark. (6) ve Zengin ve ark. 

(7) çalışmaları bizim çalışmamızın sonuçları ile benzerlik gösterirken, Kırımoğlu ve ark. (10) 

ise çalışmamızın sonuçlarından farklı olarak düzenli spor yapan öğrencilerin engellilerde 

sporun etkileri konusundaki farkındalık düzeylerinin düzenli spor yapmayan öğrencilerden 

anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda spor yapma açısından 

farklılık çıkmamasının sebebi öğrencilerin hepsinin engellilerin becerileri konusunda bilgi 

seviyelerinin yüksek olması olabilir. 

Ailede engelli birey varlığının da engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık 

düzeylerini anlamlı bir şekilde etkilemediği belirlenmiştir. Son zamanlarda engelli bireylerin 

de spor yapabileceğine dair görsel ve yazılı basında haberlerin ön plana çıkması bu konu ile 

ilgili bilgisi olmayan kişilerinde farkındalığını artırmış olabilir.  Bu durumla ilgili Kemeç ve 

ark.’da (6) benzer sonuçlar bildirirken, Çolak ve ark. (11) ise bizim sonuçlarımızdan farklı 

olarak ailesinde engelli birey bulunan kişilerin engellilere yönelik tutumlarının daha olumlu 

olduğunu göstermişlerdir.  

Sonuç olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin engellilerde sporun etkileri 

konusundaki farkındalık düzeylerini; cinsiyet, amatör/profesyonel olarak sporla ilgilenme ve 

ailede engelli birey varlığı gibi değişkenler değiştirmemektedir. Genel olarak baktığımızda 

fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin engellilerde sporun etkileri konusundaki 

farkındalık düzeyleri yüksektir. Farkındalığın yüksek olmasının sebebi öğrencilerin aldıkları 

eğitim ve engellilerle sık karşılaşmalarıyla açıklanabilir. Farkındalık yüksek olsa dahi 

öğrencilerin engelli bireyleri uygun spora yönlendirebilmeleri ve spor sırasında nelerle 

karşılaşabileceklerini anlayabilmeleri için öğrencilere, engellilerde spora yönelik derslerin 

muhakkak verilmesi gerekmektedir. 
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KANSER TEKRARLAMA KORKUSU VE HEMŞIRELIK 

 

Fatmanur Sena Bostan, Kamile Kabukcuoğlu 

Akdeniz Üniversitesi/ Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

Kanser;  hayatı tehdit edici bir tanı  veya tanı almış bireyler için büyük bir sıkıntı 

kaynağıdır.Kanser, doğrudan doğruya ölümle ilişkilendirildiğinden, zamanla kontrolün 

güçleştiği hatta kontrolün kaybedildiği stres kaynağı ve bireyi sosyal açıdan da etkilediği için 

diğer kronik hastalıklara göre daha korku verici bir hastalık olarak görülmektedir (Daştan 

Bostancı & Buzlu, 2018).Kanser tekrarlama korkusu; korku, endişe ile karakterize ya da 

kanserin başka bir organda olması veya mevcut bulunan kanserin ilerlemesi ile ilgili endişe 

olarak tanımlanmaktadır (Lebel et al., 2016).Kanser tanısı konulduktan sonra bireyler için en 

önemli kaygı nedenlerinden biri olan tekrarlama korkusu, bireylerin bu konuda profesyonel 

destek aradıkları ortak bir deneyimdir (Armes et al., 2009).Hastalığın tekrarladığı veya 

hastalığın ilerlediği kişilerde sorun daha da büyür. (Butow et al., 2018).Kanser tekrarlama 

korkusuna ilişkin en yaygın duyguların endişe, kaygı, gerginlik olduğu gözlenmiştir 

(Almeida, Elliott, Silva, & Sales, 2018).Ayrıca bazı bireyler yaşadıkları korkuyu güvenlik ve 

kontrol gibi durumlarla ilişkilendirerek ‘‘hastalığım üzerinde kontrol sahibi değilim, devamlı 

belirsizlik içerisindeyim ’’ şeklinde ifade etmiştir (Berman, Shumay, Grycz, Delgaudio, & 

Dunn, 2013).Bu duygulara üzüntü, kayıp, keder, yalnızlık ve terkedilmişlik duygusu eşlik 

eder (Almeida et al., 2018). 

Kanser tekrarlama korkusu hastalığın hafif ve şiddetli evreleri arasında değişen bir 

spektrumda ortaya çıkmaktadır.Kontrol randevuları, bir akraba ya da arkadaşa ilişkin yeni 

kanser tanısı gibi dış tetikleyicilere bağlı olarak endişe seviyesi artabilmektedir.Vücutta bir 

şişlik hissetmek ya da ağrının olması kanserin tekrarlama korkusunda en sık görülen 

tetikleyici faktör olarak saptanmıştır (Almeida et al., 2018).Hastalığın orta ve ileri evrelerinde 

kanser tekrar etme korkusu yaşayan bireyler tetikleyici bir durum olmasa bile sıklıkla 

kanserin tekrarladığını düşünmektedir (Butow et al., 2018).Yapılan bir çalışmada 

katılımcılardan biri ‘‘bir muayene ya da randevunun olması bile beni korkutuyor, kanserle 

ilgili ara sıra düşünsemde tam olarak düşündüğüm ve korktuğum zaman, tarama testlerinin 

yapıldığı zamanlardı’’ şeklinde ifade etmiştir (Jones, 2012). 

Kanser tekrarlama korkusu düşük yaşam kalitesi, fonksiyonel bozukluklar ve sağlık bakım 

maliyetlerinin artışıyla ilişkilendirilmiştir (Simard et al., 2013).Kanser tedavisi olan 
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kadınlarda görülen yüksek düzeyde kanser tekrarlama korkusu, demografik özellikler, tıbbi ve 

psikolojik durum ve de evlilikle ilişkili bulunmuştur (Hanprasertpong et al., 2017). 

 

 

Jinekolojik Kanserlerde Tekrarlama Korkusu 

Jinekolojik kanserler dünyada ve ülkemizde mortalite ve morbidite yönünden önemli bir 

sorundur.Jinekolojik kanser ölüm riskine ek olarak kadını, kadının partnerini ve ailesini 

sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan etkilemektedir (Evcili & Bekar, 2013).Jinekolojik 

kanser tanısı almış olan kadının duygularını anlamak için kadının kimliği ve öz benliği 

değerlendirilmelidir.Kadının bu özellikleri kanser tanısı konulmasıyla tehdit altına 

girmektedir.Tanı alan kadın, kadınlık algısı, cinsellik ve doğurganlığının zedelenmesinden 

korkabilir.Kadının benliğine ait olan kavramların bozulmasıyla öfke, çaresizlik, suçluluk, 

depresyon, kaygı, şok gibi tepkiler yaşanabilmektedir (Okumuş, Çiçek, & Tokat, 

2015).Yaşanılan korku ve anksiyetenin sebebi, jinekolojik kanser tedavisinin yan etkilerine 

bağlı olarak gelişen anormal metabolik süreçler olarak sayılabilir (Terzioğlu & Alan, 2015). 

Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Federasyonu(FIGO)’na göre değerlendirilmiş olan evre 

I’deki endometrial kanser tanılı kadınlarda kanserin tekrarlama riski %1-3 olarak 

belirlenmiştir..Endometrial kanser tedavisi gerçekleşmiş olan 1000 kadından 2’sinde kanserin 

tekrar ettiği tahmin edilmektedir.Tekrarlama korkusu yaşam kalitesini olumsuz etkilediği için 

kadınların tedavi sonrası normal yaşantılarına dönebilmeleri konusunda hassas bir denge 

vardır (Jeppesen, Jensen, Hansen, Christensen, & Mogensen, 2018).  

 

Jinekolojik kanser tedavisi olan kadınlarda anlamlı düzeyde kanser tekrarlama korkusu 

saptanmıştır. Jinekolojik kanser tedavisi olan 150 kişinin dahil edildiği bir çalışmada %47 

oranında orta seviyede tekrarlama korkusu bulunmuştur (Myers et al., 2013).Jinekolojik 

kanserlerde farklı tedavi ve semptomlar olmasına rağmen tekrarlama korkusu ovaryan, uterus 

ve serviks kanserinden tedavi olan bireylerde benzer bulunmuştur (Myers et al., 2013; Sam, 

2018).Jinekolojik kanser tedavisi olan 1924 kadının dahil edildiği çalışmada en sık bildirilen 

sağlık sorunları arasında yorgunluk (% 60,6), uyku bozukluğu (% 54.9), idrar zorluğu (% 

50.9), cinsel işlev bozukluğu (% 48.4), nörolojik sorunlar (% 45.4), bağırsak şikayetleri (% 

42.0), depresyon ( % 41.3) ve hafıza problemleri (% 41.2) olarak saptanmıştır (Westin et al., 

2016). 

Kanser tedavisi olan genç yaştaki kadınlarda  yüksek seviyede tekrarlama korkusu, depresyon 

ve kansere özgü stres bildirilmiştir (Manne et al., 2017; Mehnert, Koch, Sundermann, & 
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Dinkel, 2013; Myers et al., 2013).Standart yaşam beklentileri nedeniyle genç kadınlar beden 

imajı, cinsellik, istihdam gibi rollere daha çok  önem verebilmektedirler (Myers et al., 

2013).Serviks kanseri tedavisi olan 700 kadının dahil edildiği bir çalışmada kadınların en 

büyük üç korkusunun ailelerine ne olacağı konusunda endişelenmek, yaşanılan acının tekrarı 

ve tekrarlama korkusu olarak belirlenmiştir.En sık görülen korkunun ise günlük yaşam 

aktivitelerinde başkasına muhtaç hale gelmek olduğu görülmüştür.Sonuç olarak anksiyete 

bozukluğu ve düşük yaşam kalitesi, tekrarlama korkusuyla ilişkili bulunmuştur 

(Hanprasertpong et al., 2017).İtalya’da 2015-2016 yılları arasında 19 over kanseri tanısı alan 

kadın ele alınmıştır ve 36 aylık tedavi uygulanmıştır.Kanser endişe skalasına göre 

değerlendirilen hastaların on birinde (%57.9) distres, post-travmatik stres semptomları ve 

düşük yaşam kalitesine bağlı olarak gelişen yüksek seviyede tekrarlama korkusu görülmüştür 

(Sam, 2018).Kanser tedavisinde olan teknolojik gelişmeler sayesinde sekiz milyonun üzerinde 

kanserden iyileşme sağlanan kadın vardır.Önümüzdeki on yıl içerisinde %25 oranında artış 

göstererek 10 milyona ulaşacağı düşünülmektedir (Salani, Khanna, Frimer, Bristow, & Chen, 

2017). 

 

Tekrarlama Korkusuna Yönelik Girişimler 

Duygular, hayatın işleyişinde önemli bir rol üstlenmektedir.Problem çözme, karar verme, 

önemli olayları hatırlama, gerekli davranışsal tepkilerde bulunmada kritik bir işlevselliğe 

sahiptir (Alçalar, 2018).Duyguları düzenleme ve yaşanan yeni duygularda, bastırma ve 

bilişsel yeniden değerlendirme olmak üzere iki yöntem bulunmaktadır.Bastırma kişinin 

deneyimlediği duygunun dışa yansımasını engelleme çabasıdır.Bilişsel yeniden değerlendirme 

ise duygusal etkiyi azaltmak için duygunun tekrar değerlendirilmesidir (Alçalar, 

2018).Tekrarlama korkusu geliştiğinde, bu korkuların etkisini azaltmak için bilişsel 

kaynakları kullanmak olumsuz etkileri azaltabilir.Güçlü ve olumlu özelliklere 

odaklanılmasıyla kadınlar korkuları üzerinde kontrol sahibi olabilmektedir (Myers et al., 

2013). 

 

Kanser tedavisi ve sonrasında birçok rutin takip başlatılmaktadır.Bu takipler hastalar için 

endişe yaratabilmektedir.Jeppesen ve arkadaşları 2018 yılında 156 endometrial kanser tanılı 

kadınla yapmış olduğu hasta odaklı girişimde, kontrol grubunda bireylere kanserin erken 

evrede ortaya çıkan belirtileri konusunda eğitim verilmiştir.Belirtiler gözlenmediği takdirde 

kontrol grubunda olan bireylere herhangi bir rutin takip yapılmamıştır.Çalışmada geleneksel 

olarak uygulanan rutin  takibin tekrarlama korkusunu daha çok artırdığı sonucuna varılmıştır. 
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Jinekolojik kanser tedavisi olan kadınlarda, travmaya bağlı olarak gelişmiş negatif sonucu 

pozitif olarak yeniden değerlendirme ve benlik saygısını geliştirmeyi ele alan bilişsel 

stratejiler kullanılarak, 150 kadının dahil olduğu müdahale çalışması planlanmıştır.Çalışmanın 

sonucunda bilişsel stratejilerin kanser tekrarlama korkusu üzerine anlamlı bir etkisi olduğu 

bulunmuştur.Jinekolojik kanser yaşayan kadınlarda bilişsel stratejiler kullanılarak, tekrarlama 

korkusu üzerinde kontrol sağlamaları için psikososyal müdahalelerden yararlanılabilinmektir 

(Myers et al., 2013). 

 

Jinekolojik kanser tedavisi olan 144 kadının katıldığı bir müdahale çalışmasında 16  grup 

oluşturulmuştur (Manne et al., 2017).Kontrol grubuna altı hafta boyunca kanser tekrarlama 

korkusunu önleyecek girişimler uygulanmıştır. 

Bu girişimlerin içeriği; malign semptomları bening olandan ayırma, tekrarlama korkusu 

tetikleyicilerini ve uygunsuz baş etme stratejilerini tanımlama, rahatlama teknikleri, bilişsel 

yeniden yapılanma gibi yeni baş etme stratejilerinin öğrenilmesi ve kullanımını kolaylaştırma 

gibi hedefler belirlenerek oluşturuldu.Altı hafta sonunda tekrarlama korkusunun tedavisinde 

yapılan bu müdahalenin meme ve jinekolojik kanser yaşayan hastaların yaşam kalitesini 

iyileştirme ve klinik hizmetin geliştirilmesinde doğrudan etkili olduğu 

bulunmuştur.Örneklemin yaklaşık yarısı zaman içerisinde değişmeyen yüksek seviyede 

tekrarlama korkusu ve %80’den fazla oranda sağlık endişeleri bildirmiştir.Bulgularda 

depresyon ve tekrarlama korkusunun ilişkili olmasının yanı sıra depresyonun kansere özgü 

stres ile de  ilişkili olduğu saptanmıştır (Manne et al., 2017).Bilişsel varoluşsal grup terapisine 

katılmış olan meme ve over kanser tanılı kadınlarla yapılan çalışmada kadınların grup 

tedavisiyle grubu benimseyip kendilerini daha az yalnız hissettikleri, duygusal kontrol 

sağlayabildikleri, yapılan terapi içeriğini doğru buldukları ve bu terapinin  kanser tekrarlama 

korkusunu yenme konusunda yararlı olduğu belirtilmiştir (Maheu et al., 2016). 

 

Bilişsel varoluşsal terapi yapılarak I. ve III. evrede tanı konulmuş olan  meme veya 

jinekolojik kanser tanılı 106 kadının dahil edildiği müdahale çalışması yapılmıştır (Lebel et 

al., 2018).Hastalık sürecini belirsizlik olarak tanımlayan bireylerde tekrarlama korkusunun 

daha fazla olduğu ve bu bireylerin psikolog ile daha sık görüşme yaptığı saptanmıştır.Hastalık 

sürecinin belirsizliği, kanser tekrarlama korkusu üzerinde belirgin bir artışa neden olmaktadır. 
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Sonuç 

  Kanser tekrarlama korkusu kişilerin algılarını, duygularını, bedenlerini, bilişsel ve 

davranışsal motivasyonlarını etkileyen karmaşık bir deneyimdir.Sağlık çalışanları etkili hasta 

merkezli bakım verebilmek için özen göstermelidirler (Almeida et al., 2018).Kanser 

tekrarlama korkusu yaygın ve kalıcı bir durumdur.Klinik düzeyde tekrarlama korkusu olan 

bireylere yönelik  etkin tedavi yöntemleri geliştirilmelidir (Savard & Ivers, 2013). 

Kanser  tekrarlama korkusu sağlık personeli tarafından hastalarda izlenmeli ve uygun 

girişimlerin yapılabilmesi için hastalar uygun merkezlere yönlendirilmelidir
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ÖZET 

1. Giriş 

 

2001 yılında FAO ve WHO (Food and Agriculture Organization ve World Health 

Organization) probiyotikleri konakçıya yeterli miktarda verildiğinde sağlıklı fayda 

sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlamıştır. Sağlıklı bir yaşam ve 

hastalıkların tedavisinde probiyotik bakterilerin yeri tartışılamaz bir konuma gelmektedir. 

Literatürde birçok hastalıktan korunma ve tedavilerine destek olma konusunda A 

düzeyinde kanıt almış çalışmalar vardır. 

2. Amaç  

Çalışmanın amacı, tüketici probiyotik ve prebiyotik bilgi düzeylerini, probiyotik 

kaynaklarının ne derece bilindiğini, probiyotik tüketiminde endişe duyulup duyulmadığını 

ve probiyotik kullananların tedaviden ne derece memnun kaldıklarını belirlemektir. 

3. Yöntem 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki hastaneler oluşturmaktadır. Anket, İstanbul ilinde 

Nisan 2017 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında hastaneye başvuran bireylerden tesadüfi 

olarak seçilen 18 yaş üzeri yetişkin, 50 kadın ve 50 erkek 100 kişi üzerinde yürütülmüştür. 

Hastalara; araştırmacı tarafından literatür ve benzer çalışmalardan yararlanılarak 

hazırlanan 20 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır.  

4. Bulgular 

Katılımcıların probiyotik dendiğinde aklınıza ne geliyor sorusuna büyük bir çoğunluğu (% 

39) bilmiyorum cevabını verirken, % 13’ü faydalı bakteriler, % 10’u bağırsak sistemine 

faydalıdır, % 10’u yoğurt cevabını vermiştir. Katılımcıların prebiyotik dendiğinde 

aklınıza ne geliyor sorusuna büyük bir çoğunluğu (% 63) bilmiyorum , % 18’i 

probiyotikleri besleyen besinler cevabını vermiştir. Katılımcıların probiyotik nelere yarar 

sorusuna büyük bir çoğunluğu (% 43) bilmiyorum, % 27’si bağırsaklara faydalıdır 

cevabını vermiştir. Katılımcılara doğal probiyotik kaynakları sorulduğunda çoğunluk (% 

23) bilmediğini ifade ederken, % 14’ü kefir cevabını vermiştir. Probiyotik kullanan 

katılımcılara probiyotik kullanma nedenleri sorulduğunda % 24’ü kabızlık için, % 15’i 

sindirime yardımcı olması için cevabını vermiştir. Probiyotik kullanan katılımcılara 

probiyotik kullanımını kimin önerdiği sorulduğunda % 30,’u hekim tarafından önerildiği, 

% 21’i ise medyadan etkilenerek kullandığını belirtmiştir.  

5. Tartışma ve Sonuç 
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Bu çalışma sonucunda toplumda probiyotik bilgi düzeyinin oldukça düşük olduğu 

görülmüştür. Günümüzde probiyotik ürünler artmaktadır fakat tüketiciler hangi ürünlerin 

kendileri için en uygun olduğunu veya bunları nasıl doğru tüketebileceklerini bilmiyor 

olabilirler. Hekimler ve diyetisyenler probiyotikler hakkındaki en son araştırmaları 

tüketicilere kanıta dayalı sağlık bilgileri ile aktarmalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, prebiyotik, probiyotik bilgi düzeyi 

 

 

ABSTRACT 

 

Determination of Probiotic Information Level and Purpose of Use in Hospitalized 

Patients 

 

1. Introduction 

 

In 2001, FAO and WHO (Food and Agriculture Organization and World Health 

Organization) identified probiotics as live microorganisms that provided healthy 

benefits when given to the host in sufficient amounts. The location of probiotic 

bacteria in a healthy life and treatment of diseases is unquestionable. There are 

some studies in the literature that have evidence of A level in support of prevention 

and treatment of many diseases. 

 

2. Purpose 

 

The aim of the study was to determine the level of probiotic and prebiotic 

information, the extent of probiotic sources, the concern of probiotic consumption 

and the degree to which probiotic users were satisfied with the treatment. 

 

3. Methods 

The universe of the study consists of hospitals in Istanbul. The questionnaire was 

conducted between April 2017 and May 2017 in Istanbul, where over 100 adults, 

50 females and 50 males were randomly selected from 100 individuals. Patients; A 

questionnaire was prepared by the researcher consisting of 20 questions prepared 

by using literature and similar studies. 

4. Results 
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When responding to the question of what the participants think of probiotics, the 

majority of respondents (39%) do not know,  13% beneficial bacteria, 10% is 

beneficial to the intestinal system, 10% yogurt has given the answer. hen 

responding to the question of what the participants think of prebiotics the majority 

of respondents (%63) do not know, 18% of the nutrients that feed the probiotics 

gave the answer. The majority of respondents (43%) do not know the answer to the 

question of what probiotics are useful and 27% of them respond to the intestines. 

When the participants were asked about their natural probiotic sources, the 

majority (23%) stated that they did not know and 14% gave the answer to kefir. 

When the probiotic participants were asked about the reasons for using probiotics, 

24% responded to constipation and 15% to help digestion. When the probiotic 

participants were asked who suggested the use of probiotics, 30% stated that they 

were recommended by the physician and 21% were affected by the media. 

5. Discussion 

As a result of this study, the level of probiotic knowledge in the society was found 

to be very low. Today, probiotic products are growing, but consumers may not 

know which products are most suitable for them or how to consume them 

correctly. Physicians and dieticians should transfer the latest research on 

probiotics to consumers with evidence-based health information. 

Key Words: Probiotic, prebiotic, probiotic information level 

 

1. Giriş 

2001 yılında FAO ve WHO (Food and Agriculture Organization ve World Helath 

Organization) probiyotikleri konakçıya yeterli miktarda verildiğinde sağlıklı fayda 

sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlamıştır (1). Ulusal Sağlık Enstitüsü 

İnsan Mikrobiyolojisi Projesine göre, insan vücudu hücrelerinin sayısından yaklaşık 

on kat daha fazla, 100 trilyon bakteri hücresi bulunmaktadır (2). Son birkaç yılda bilim 

insanları probiyotiklerin insan gastrointestinal sisteminde, özellikle bağırsak 

mikrobiyolojisi üzerindeki etkisini araştırmaktadırlar (3). Gıdalarla probiyotiklerin 

tüketilmesi yararlı bakteriyel seviyeleri kontrol altında tutarak bağırsak 

mikroflorasının dengelenmesine yardımcı olmaktadır (4). Bağırsak yolunda bulunan 

bakteri hücreleri (mikroflora) insan bağırsak mikrobiyolojisi olarak bilinir. Mikroflora, 
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insan vücudu hücreleri ile karşılıklı simbiyotik bir ilişki oluşturur. İnsan bağırsak 

mikrobiyotası, bilim insanlarının bağırsak mikroflorası ile sağlık ve hastalık arasındaki 

bağlantıyı keşfetmesiyle son yıllarda kapsamlı olarak incelenmiştir (5). Her insan, yaş, 

çevre, beslenme, hijyen derecesi ve antibiyotik maruziyeti gibi unsurlardan etkilenen 

benzersiz bir mikrobiyoloji kompozisyonuna sahiptir (6). Probiyotik ürünlerin 

sindirimi geliştirme, bağışıklığı güçlendirme ve kilo kaybına yardımcı olma gibi 

faydalarının olduğu belirtilmektedir. Araştırmalar, probiyotiklerin inflamatuar 

bağırsak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, kardiyovasküler hastalık, antibiyotik 

bağlantılı ishal ve laktoz intoleransı tedavisinde de kullanılabileceğini göstermiştir (7). 

Her probiyotik bakteri, bağırsak mikroflorasını farklı şekilde etkiler, bu nedenle uygun 

dozajları ve suşları belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır (8). 

Günümüzde tüketiciler probiyotikleri bir sağlık yararı ile ilişkilendirebilmesine karşın, 

birçoğu hala amaçlanan etkilerinden habersizdir ve mevcut probiyotik ürün çeşitlerine 

aşina değildir (9). Bu bilgi ve bilinç eksikliği, probiyotik ürünlerin az tüketimine 

neden olmaktadır (10). Son araştırmalar tüketicilerin probiyotik algı, inanç ve 

bilgilerini araştırmaya yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, tüketici 

probiyotik ve prebiyotik bilgi düzeylerini, probiyotik kaynaklarının ne derece 

bilindiğini, probiyotik tüketiminde endişe duyulup duyulmadığını ve probiyotik 

kullananların tedaviden ne derece memnun kaldıklarını belirlemektir. 

2. Yöntem 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki hastaneler oluşturmaktadır. Anket, İstanbul 

ilinde Nisan 2017 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında hastaneye başvuran bireylerden 

tesadüfi olarak seçilen 18 yaş üzeri yetişkin, 50 kadın ve 50 erkek 100 kişi üzerinde 

yürütülmüştür. Hastalara; araştırmacı tarafından literatür ve benzer çalışmalardan 

yararlanılarak hazırlanan 20 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Anket 

formunda hastaların demografik özellikleri (yaş, eğitim düzeyi), hastanede hangi 

branşa muayene oldukları, probiyotik ve prebiyotik bilgi düzeyleri, probiyotik 

kaynakları bilgi düzeyleri, probiyotik kullanım durumları, probiyotik kullanma ve 

kullanmama nedenleri, probiyotik kullananlarda tedaviden memnuniyet düzeyleri 

sorgulanmıştır. Anket formu araştırmacı tarafından hastalar ile yüz yüze görüşme 

tekniği ile doldurulmuştur. Çalışmada elde edilen veriler, Microsoft Office 

Professional Plus Excel 2013 programına girilmiştir. Anket içeriğindeki açık uçlu 

sorulara verilen ve aynı anlamı ifade eden cevaplar bir araya getirilerek tablo halinde 

düzenlenmiştir. Ankete katılan bireyler tarafından az sayıdaki cevaplarda diğer 
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belirtilenler başlığı altında toplanmıştır. Nitel değişkenler tablolarda sayı ve yüzde (%) 

olarak ifade edilmiştir. Tablolardaki veriler grafik haline de getirilmiştir. 

3. Bulgular 

Katılımcıların probiyotik dendiğinde aklınıza ne geliyor sorusuna büyük bir çoğunluğu 

(% 39) bilmiyorum cevabını verirken, % 13’ü faydalı bakteriler, % 10’u bağırsak 

sistemine faydalıdır cevabını vermiştir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların probiyotik tanımlamalarının dağılımı 

Probiyotik dendiğinde ne anlıyorsunuz/aklınıza ne 

geliyor kısaca tanımlar mısınız? Çoklu belirtme 

yapıldığında değerler kümülatif olarak alınmıştır. 

n=100 

SAYI % 

BİLMİYORUM 39 39,00% 

FAYDALI BAKTERİLER 13 13,00% 

BAĞIRSAK SİSTEMİNE FAYDALIDIR 10 10,00% 

YOĞURT 10 10,00% 

BAĞIRSAKTA YAŞAYAN FAYDALI 

BAKTERİLER 
8 8,00% 

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DENGELENMESİNİ 

SAĞLAYAN MİKROORGANİZMALAR 
8 8,00% 

İLAÇ İSMİDİR 5 5,00% 

VÜCUDUMUZDAKİ MİKROORGANİZMALAR 5 5,00% 

GIDALARDAN ALDIĞIMIZ YARARLI 

BAKTERİLERDİR 
4 4,00% 

KİMYAYLA İLGİLİ BİR TERİM 3 3,00% 

DİĞER BELİRTİLENLER 10 10,00% 

Genel Toplam 115   

 

Katılımcıların prebiyotik dendiğinde aklınıza ne geliyor sorusuna büyük bir çoğunluğu 

(% 63) bilmiyorum cevabını verirken, % 18’i probiyotikleri besleyen besinler cevabını 

vermiştir. 
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Tablo 2: Katılımcıların prebiyotik tanımlamalarının dağılımı 

Prebiyotik dendiğinde ne anlıyorsunuz/aklınıza ne 
geliyor kısaca tanımlar mısınız? Çoklu belirtme 
yapıldığında değerler kümülatif olarak alınmıştır. 

n=100 

SAYI % 

BİLMİYORUM 63 63,00% 

PROBİYOTİKLERİ BESLEYEN BESİNLER 18 18,00% 

FAYDALI YİYECEKLER 6 6,00% 

BAĞIRSAKLARA FAYDALI BAKTERİLER 3 3,00% 

İLAÇ 3 3,00% 

KİMYAYLA İLGİLİ BİR TERİM  2 2,00% 

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DÜZENE SOKULMASI 2 2,00% 

YOĞURT 2 2,00% 

PROBİYOTİKLERİN AKTİVİTESİNİ HIZLANDIRAN 
BİYOKİMYASAL MADDELER 

1 1,00% 

SİNDİRİLEMEYEN GIDA BİLEŞENİ 1 1,00% 

DAHA SAĞLIKLI BİR BEDEN 1 1,00% 

Genel Toplam 102   
 

Katılımcıların probiyotik nelere yarar sorusuna büyük bir çoğunluğu (% 43) 

bilmiyorum cevabını verirken, % 27’si bağırsaklara faydalıdır, % 19’u sindirim 

sistemine fayda sağlar cevabını vermiştir. 

 

 

Tablo 3: Katılımcıların probiyotik faydaları hakkında belirttiklerinin dağılımı 

Probiyotik nelere yarar biliyor musunuz?  Belirtir 
misiniz? Çoklu belirtme yapıldığında değerler kümülatif 
olarak alınmıştır. 

n=100 

SAYI % 

BİLMİYORUM 43 43,00% 

BAĞIRSAKLARA FAYDALIDIR 27 27,00% 

SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDA SAĞLAR 19 19,00% 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR 9 9,00% 

HASTALIKLARA İYİ GELİR 5 5,00% 

FAYDALI BAKTERİLERİN SAYISININ ARTIRILMASI 4 4,00% 

KABIZLIK VE İSHALE YARAR 3 3,00% 

HAZIMSIZLIĞA İYİ GELİR 2 2,00% 

BOŞALTIM İŞLEMİ İÇİN VÜCUDA YARDIMCI BAKTERİLER 1 1,00% 

BAKTERİLERİN DENGELENMESİNİ SAĞLAR 1 1,00% 

KANSEROJEN MADDELERİN ÇOĞALMASINI ENGELLER 1 1,00% 

METABOLİZMAYI ÇALIŞTIRIR 1 1,00% 

ŞİŞKİNLİĞE İYİ GELİR 1 1,00% 

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER 1 1,00% 

Genel Toplam 118   
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Katılımcılara doğal probiyotik kaynakları sorulduğunda çoğunluk (% 23) bilmediğini 

ifade ederken, % 14’ü kefir, % 13’ü yoğurt, % 10’u süt ve süt ürünleri, % 5’i yoğurt 

ve kefir cevaplarını vermiştir. 

Tablo 4: Katılımcıların doğal probiyotik kaynaklarına verdikleri örneklerin dağılımı 

Sizce ilaç formu dışında hangi doğal yiyecek 
ve içeceklerden probiyotik ihtiyacını 
karşılıyabiliriz? Belirtir misiniz? 

n=100 

SAYI % 

BİLMİYORUM 23 23,00% 

KEFİR 14 14,00% 

YOĞURT 13 13,00% 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 10 10,00% 

YOĞURT, KEFİR 5 5,00% 

DİĞER BELİRTİLENLER 35 35,00% 

Genel Toplam 100 100,00% 
 

Probiyotik kullanan katılımcılara probiyotik kullanma nedenleri sorulduğunda % 

24,24’ü kabızlık için, % 15,15’i sindirime yardımcı olması için, % 15, 15’i bağırsak 

sağlığım için cevabını vermiştir.  

Tablo 5: Probiyotik kullanan katılımcıların probiyotik kullanma nedenlerinin dağılımı 

Probiyotik kullandığınızı belirttiniz neden 
kullanmıştınız? Çoklu belirtme yapıldığında değerler 
kümülatif olarak alınmıştır. 

n=33 

SAYI % 

KABIZLIK İÇİN 8 24,24% 

SİNDİRİME YARDIMCI OLMASI İÇİN 5 15,15% 

BAĞIRSAK SAĞLIĞIM İÇİN 5 15,15% 

BAĞIŞIKLIĞIMIN GÜÇLENMESİ İÇİN 3 9,09% 

DENEMEK İÇİN  3 9,09% 

SAĞLIKLI OLMAK İÇİN 3 9,09% 

İSHAL İÇİN 3 9,09% 

ZAYIFLAMAK İÇİN 2 6,06% 

ANTİBİYOTİK KULLANDIĞIMDA KULLANDIM 1 3,03% 

DOĞAL ÜRETİLDİKLERİ İÇİN 1 3,03% 

NORMAL GÜNLÜK TÜKETİLEN YİYECEKLERDE ZATEN VAR 1 3,03% 

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADIĞIMDA 1 3,03% 

KENDİMİ HALSİZ, GÜÇSÜZ HİSSETME 1 3,03% 

MİDE, KARIN AĞRILARI İÇİN 1 3,03% 

TOKLUK HİSSİ VERMESİ İÇİN 1 3,03% 

Genel Toplam 39   
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Probiyotik kullanan katılımcılara probiyotik kullanımını kimin önerdiği sorulduğunda 

% 30,30’u hekim tarafından önerildiği, % 21,21’i medya tarafından önerildiği, % 

15,15’i diyetisyen tarafından önerildiği için kullandığını belirtmiştir. 

Tablo 6: Probiyotik kullanan katılımcılara probiyotik kullanımını önerenlerin dağılımı 

Probiyotik kullanmanızı size kim önerdi? Çoklu 
belirtme yapıldığında değerler kümülatif olarak 
alınmıştır. 

n=33 

SAYI % 

HEKİM TARAFINDAN 10 30,30% 

MEDYA (TV, RADYO, İNTERNET, GAZETE, DERGİ VB. 
GİBİ) 7 21,21% 

DİYETİSYEN TARAFINDAN 5 15,15% 

KİTAPLARDAN OKUDUM 4 12,12% 

KENDİM 4 12,12% 

AİLE AKRABALARIM TARAFINDAN 4 12,12% 

ECZACI TARAFINDAN 2 6,06% 

ARKADAŞLAR TARAFINDAN 2 6,06% 

AKTAR TARAFINDAN 1 3,03% 

Genel Toplam 39   
 

4. Tartışma 

Probiyotikler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) ve Dünya Sağlık 

Örgütü(WHO) tarafından, yeterli miktarda uygulandığında konakçıya bir sağlık 

yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmıştır.(1) Araştırmamıza 

katılanların sadece yüzde 10’u sindirim sistemine faydalı bakteriler cevabını 

vermiştir. Prebiyotikler, konakçı sağlığına fayda sağlayan, mikrobiyotadaki 

spesifik değişiklikleri uyaran, bağırsakta sindirime uğramayan ve seçici olarak 

fermente edilmiş yiyecek maddeleridir (11). Katılımcıların çoğu prebiyotikleri 

bilmediğini belirtmiştir. Prebiyotiklere fruktooligosakkaridler(FOS), inülin, 

galaktooligosakkaridler(GOS) ve soya oligosakkaridleri(SOS) örnek 

verilebilmektedir. Ayrıca doğal olarak soğan, sarımsak, pırasa ve kuşkonmaz gibi 

yiyeceklerde de bulunabilmektedir (12). Probiyotiklerin doğal kaynaklarına 

fermente süt ve süt ürünler örnek olarak verilebilir (13). Katılımcıların çoğu da 

örnek olarak yoğurt ve kefiri cevap olarak vermiştir.  

Probiyotik kullanan katılımcıların çoğu kabızlık için probiyotik kullandığını 

belirtmiştir. Bir sistemik review makalede randomize ve plasebo kontrollü 

çalışmaların sonucunda, probiyotik uygulanmayan plasebo kontrol grubuna göre 

probiyotik alan grupta kabızlık yüzde 10-40 oranında iyileştiği belirlenmiştir (14). 
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Probiyotik kullanan katılımcılara probiyotik kullanımını kimin önerdiği 

sorulduğunda % 30,’u hekim tarafından önerildiği, % 21’i ise medyadan 

etkilenerek kullandığını belirtmiş olup bu konuda hem tüketiciler hem de sağlık 

çalışanları daha fazla bilinçlendirilmelidir.  

Probiyotikler, konakçıya yeterli miktarda verildiğinde sağlıklı fayda sağlayan canlı 

mikroorganizmalardır. Sindirim sistemiyle ilgili sık görülen, hastanın yaşam 

kalitesini düşüren, önemli oranda ekonomik kayba yol açan sağlık sorunlarının 

azaltılması için probiyotik tüketimi artırılmalıdır.  Bu çalışma sonucunda toplumda 

probiyotik bilgi düzeyinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. Günümüzde 

probiyotik ürünler artmaktadır fakat tüketiciler hangi ürünlerin kendileri için en 

uygun olduğunu veya bunları nasıl doğru tüketebileceklerini bilmiyor olabilirler. 

Hekimler ve diyetisyenler probiyotikler hakkındaki en son araştırmaları 

tüketicilere kanıta dayalı sağlık bilgileri ile aktarmalıdır. Yapılan bu çalışma daha 

önceki çalışmaları destekler nitelikte olmakla birlikte probiyotiklerle ilgili kesin 

bir kılavuz oluşturmak adına daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ABSTRACT 

Cardiopulmonary arrest (CPA) is arrest of cardiac and pulmoner functions and failure of 

perfusion and ventilation. Loss of consciousness, lethargy, bradycardia, hypothermia, 

hypotension, loss of pupillary reflex and agony are early symptoms.  Common causes of CPA 

among cats and dogs are anesthesia overdose, vagal stimulations, severe trauma, severe 

electrolyte disorders, septicemia, and late stage diseases. A patient entering CPA is a 

stressful situation for emergency team. This stress can be reduced if team is competent about 

cardiopulmoner cerebral resuscitation (CPCR). CPCR covers thoracic compressions to 

oxygenation of vital tissue and organs. If CPA is suspected, patient should be evaluated and 

recorded fast. Patient should be assigned with a color code and intervened accordingly. 

CPCR has three stages. These stages are basic life support (BLS), advanced life support 

(ALS) and post resuscitation care. BLS is composed of airway, breathing and circulation 

respectively. Although latest studies suggest change of ABC procedures to CAB for it’s 

positive effect to CPCR, so circulation comes first and followed by airway and breathing. 

Purpose of this change is to support circulation against depriving oxygen in heart and brain. 

ALS is composed of drugs, electrocardiogram, fibrillation and fluid therapy respectively. 

Observation carry vital importance. Team work and proper preparation is needed for 

successful CPCR. Survival rate of CPA patients are as low as 6 percent in dogs and 3 to 6 

percent in cats according to recent studies. Survival rates can be increased by CPCR 

trainings. The Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation (RECOVER) released 

first evidence based CPCR guidelines for revealing gaps and fixing systematic errors in 

CPCR intervention. A recent study observed marked increase in survival rate of CPCR 

intervention when RECOVER guidelines are followed. 

Key words: Emergency, resuscitation, fibrillation 
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ÖZET 

 

Kardiyopulmoner arrest (CPA), kardiyak ve pulmoner fonksiyonun durması ile perfüzyonun 

ve ventilasyonun kesilmesidir. Erken dönemde bilinç kaybı, ilginin azalması, bradikardi, 

hipotermi, hipotansiyon, pupillar refleksin kaybolması ve agoni gibi belirtiler gösterir. Kedi 

ve köpeklerde CPA’nın yaygın sebepleri arasında aşırı dozda anestezi, vagal stimülasyon, 

ciddi travmalar, ciddi elektrolit bozuklukları, septisemi ve son evredeki hastalıklar sayılabilir. 

Bir hastanın kardiyopulmoner arreste girmesi uygulama ekibi için stresli bir durumdur. Bu 

stres faktörü ancak kardiyopulmoner serebral resüsitasyona (CPCR) hâkim bir ekip ile en aza 

indirilebilir. CPCR, beyne ve hayati dokulara yeterli oksijenizasyon sağlanması için etkili 

torasik kompresyonları kapsar. Eğer CPA’dan şüphe ediliyorsa hasta hızlı bir şekilde 

değerlendirilmeli, gereken notlar alınmalıdır. Hasta için bir kod belirlenerek uygun müdahale 

zamanında uygulanmalıdır. CPCR solunum ve dolaşım desteğinin sağlanması için önemlidir 

ve üç aşamadan oluşur. Bu aşamalar, temel yaşam desteği (BLS), ileri yaşam desteği (ALS) 

ve resüsitasyon sonrası bakımdır. BLS sırası ile hava yolunu (Airway), nefes almayı 

(Breathing) ve dolaşımı (Circulation) içerir. Ancak son çalışmalar ile birlikte CPCR 

üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı ABC prosedürünün CAB şeklinde sıralanarak 

uygulanması uygun bulunmuştur. Sıralama dolaşım, hava yolu ve nefes alma şeklinde ilerler. 

Değişiklik sonucunda kompresyonları ventilasyon takip eder. Değişimdeki amaç CPA 

sırasında kalp ve beyinde oksijenin giderek azalmasına karşı dolaşımın desteklenmesidir. ALS 

ise ilaçlar, elektrokardiyogram, fibrilasyon ve sıvı tedavisini kapsar. Böyle hastalarda gözlem 

hayati önem taşır. Başarılı bir CPCR için ekip çalışması ve hazırlık gereklidir. CPA geçiren 

hastaların sağkalım oranı düşüktür hatta güncel çalışmalara göre bu oranın köpeklerde %6 

kedilerde %3-6 olduğu belirtilmiştir. CPA tedavi seçenekleri ve CPCR eğitim programlarının 

geliştirilmesi ile sağkalım oranları arttırılabilir. Veteriner Resüsitasyon Konusunda Yeniden 

Değerlendirme Kampanyası (RECOVER), CPA geçiren hastalara uygulanan CPCR girişimi 

sırasındaki eksikleri tamamlamak ve sistematik hataları düzeltmek için kanıta dayalı ilk 

CPCR ilkelerini yayınlamıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada RECOVER kurallarına 

göre yapılan girişimler ile sağkalım oranlarında belirgin bir artış olabileceği gözlenmiştir. 
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GİRİŞ 

Kardiyopulmoner ve serebral resüsitasyon (CPCR), kalbe ve diğer hayati dokulara yeterli 

oksijenin sağlanması için etkin torasik kompresyonların uygulanmasıdır. Kardiyopulmoner 

arrest (CPA), yani kardiyak ve pulmoner fonksiyonun durması ve perfüzyonun kesilmesidir 

CPCR bu gibi durumlarda uygulanır. Hastalar CPA’nın erken dönemlerinde bilinç kaybı, 

ilginin azalması, bradikardi, hipotermi, hipotansiyon, pupillar refleksin kaybolması ve agoni 

gibi belirtiler gösterir. Kedi ve köpeklerde CPA’nın yaygın sebepleri arasında aşırı dozda 

anestezi, vagal stimülasyon, ciddi travmalar, ciddi elektrolit bozuklukları, septisemi ve son 

evredeki hastalıklar sayılabilir. Bu gibi durumlarda hastaya müdahalede bulunacak ekibin 

konuya hâkim olması ve gereken hazırlıkların yapılmış olması önemlidir. Hastanın 

kardiyopulmoner arreste girmesi müdahale grubu için stresli bir durumdur bu stres faktörünün 

ancak CPCR uygulamasına hazır ve yetkin bir grup ile üstesinden gelinebilir. (1) 

 

CPCR solunum ve dolaşım desteğinin sağlanması açısından önemlidir ve üç aşamadan oluşur. 

Bu aşamalar temel yaşam desteği (BLS), ileri yaşam desteği (ALS) ve post kardiyak bakım 

şeklinde sıralanabilir. BLS sırası ile hava yolunu (Airway), nefes almayı (Breathing) ve 

dolaşımı (Circulation) içerir. Ancak son çalışmalar ile CPCR üzerindeki olumlu etkilerinden 

dolayı ABC prosedürünün CAB şeklinde sıralanarak uygulanması uygun bulunmuştur. 

Sıralama dolaşım, hava yolu ve nefes alma şeklinde ilerler. Değişiklik sonucunda 

kompresyonları ventilasyon takip eder. Değişimdeki amaç CPA sırasında kalp ve beyinde 

oksijenin giderek azalmasına karşı dolaşımın desteklenmesidir. ALS ise ilaçlar, 

elektrokardiyogram, fibrilasyon ve sıvı tedavisini kapsar. Böyle hastalarda gözlem hayati 

önem taşır. (2) 

 

Başarılı bir CPCR için ekip çalışması ve hazırlık gereklidir. CPA geçiren hastaların sağkalım 

oranı düşüktür hatta güncel çalışmalara göre bu oranın köpeklerde %6 kedilerde %3-6 olduğu 

belirtilmiştir. İnsanlarda bu sağkalım oranları %20’yi bulmaktadır. Oranlar arasındaki bu fark 

veterine CPCR girişimlerinin iyileştirilebileceğini göstermektedir. CPA tedavi seçenekleri ve 

CPCR eğitim programlarının geliştirilmesi ile sağkalım oranları arttırılabilir. (3) 

 

Veteriner acil ve yoğun bakım derneğinin bir programı olan, Dünya çapında tanınan CPR 

otoritesi 
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‘RECOVER’ girişimi tarafından bu görüşe dayanılarak 2012’de CPR için kanıta dayalı bir 

fikir birliği rehberi (RECOVER kuralları) yayınlanmıştır. (4) Veteriner Resüsitasyon 

Konusunda Yeniden Değerlendirme Kampanyası (RECOVER), veteriner CPR'sinin klinik 

uygulamasına ilişkin kanıtları iki genel hedefle sistematik olarak değerlendirmek için 

tasarlanmıştır: bu hedeflerin ilki köpeklerde ve kedilerde CPA'nın en iyi nasıl tedavi 

edileceğine ilişkin klinik kılavuzlar geliştirmektir. İkinci hedef ise önemli bilgileri 

tanımlamak ve sağkalım oranını arttırmak için bu bilgilerin altlarında yatan boşlukara dair 

sorular belirlemektir. Bu soruların cevaplandırılması ve alınan cevaplara yönelik gerekli 

eğitimlerin verilmesi ile CPR başarısının artması amaçlanmıştır. (3) Belirlenen amaçlar 

doğrultusunda 2010 yılında 277 soru belirlenmiştir. Bu sorular önem sıralarına göre ayrılarak 

87 seçilmiştir, seçilen sorular arasında puanlama göz önünde tutularak 74 soru belirlenmiştir. 

İlgili sorular CPCR aşamalarına göre sınıflandırılmıştır. Bu aşamalar hazırlık ve önleme, 

temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, monitörizasyon ve post kardiyak arrest bakımı 

şeklindedir. (3) 

 

 

 

Tablo 3: İleri yaşam desteği ile ilgili sorular (10) 

Epinephrine
• The use of low dose (0.01 mg/kg) epinephrine 

administered every 3–5 minutes early in CPR is 
recommended.

Defibrillation

• The use of a biphasic defibrillator is recommended 
over a monophasic defibrillator.

• A 2-minute cycle of CPR should precede 
defibrillation in cases of CPA due to VF of known 
or suspected duration of greater than 4 minutes.

Potassium
• Documented hyperkalemia should be treated 

during CPR.

Intratracheal
administration

• If the intratracheal route is used for drug 
administration during CPR, drugs should be 
diluted with saline and administered via a 
catheter longer than the endotracheal tube.

 

Tablo 4: İzleme ile ilgili sorular (11) 

EtCO2

•In intubated and ventilated dogs and cats, the use of EtCO2 is 
recommended in patients at risk of CPA.

•The use of EtCO2 monitoring during CPR is recommended as an early 
indicator of ROSC.

Pulse palpation, blood 
pressure monitoring, 

ECG

•In unresponsive, apneic dogs and cats, the use of pulse palpation, blood 
pressure monitoring or ECG to support a diagnosis of CPA before 
initiating CPR is not recommended.

Postresuscitation
monitoring

•Postresuscitation monitoring should be sufficient to detect impending 
reoccurrence of CPA.

•Minimum postresuscitation monitoring should include continuous ECG, 
intermittent arterial blood pressure monitoring, and assessment of 
oxygenation and ventilation.
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SONUÇ 

CPA nın öngörülemeyen oluşumu ve CPCR sonrası sağkalımın düşük olması belli 

müdahaleleri ve bu müdahalelerin bir standartta incelenmesini zorlaştırmıştır. Yayınlanan 

kurallar sonrasında uygulanan girişimler bir standartta birleşmiştir. CPCR terminolojisi 

netleştirilerek sonuçların incelenmesi ve bu sonuçların değerlendirilmesi kolaylaşmıştır. Aynı 

zamanda bu uygulama veri kaydı için temel oluşturmuştur. Böylelikle uygulama prosedürü ile 

 

Tablo 5: Post-kardiyak arrest sonrası bakımı ile ilgili sorular (12) 

IV fluids

•The routine use of large volumes of intraveous fluid post-arrest is not 
recommended except in the case of strongly suspected or confirmed 
hypovolemia.

•IV fluids should be avoided in dogs and cats post-arrest with evidence 
of congestive heart failure.

Oxygenation
•In dogs and cats after ROSC, inspired oxygen should be titrated to 

maintain normoxia (PaO2 = 80–100 mm Hg, SpO2 = 94–98%); 
hypoxemia and hyperoxemia should be avoided.

Hypothermia

• In hypothermic dogs and cats post-arrest, slow rewarming at a rate of 
0.25–0.5 ◦C/h is reasonable.

•In hypothermic dogs and cats post-arrest, fast rewarming at a rate >1 
◦C/h is not recommended.

•In dogs and cats that remain comatose after successful resuscitation 
from cardiac arrest, mild therapeutic hypothermia (32–34 ◦C) for 24–
48 hours initiated as soon as possible after ROSC is recommended, if 
mechanical ventilation and advanced critical care capability is 
available.

Corticosteroids
•Routine administration of corticosteroids to cats or dogs after 

successful resuscitation from cardiac arrest is not recommended.

Bundle of care
•Induction of mild hypothermia (34 ◦C) for 12 hours post-resuscitation, 

normocapnia (35–40 mmHg) for 24 hours, and sustained hypertension 
(140 mmHg, mean) for 4 hours after successful ROSC is reasonable.

Osmotic agents

•In dogs and cats with neurologic signs consistent with cerebral edema 
(eg, coma, cranial nerve deficits, decerebrate postures, abnormal
mentation), mannitol (0.5 g/kg) or hypertonic saline (2–4 mL/kg of the 
7% solution) may be considered.
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ilgili boşluklar daha kolay tespit edilecek ve bunlara yönelik geliştirme metodları 

uygulanabilecektir. (5) 

 

CPA tanısının yapılması ve CPCR uygulamasının gerçekleştirilme sürecinin gecikmesi, 

CPCR uygulamasının başarını ve sağkalım oranını ciddi ölçüde düşürür. Düzenli CPCR 

eğitimi, CPA tanısı ve uygulama sırasında yapılacak hataları en aza indirmek için gereklidir. 

Post kardiyak arrest dönemi sonrası karşılaşılan büyük bir problem hastanın yaşamını 

yitirmesidir. CPCR uygulamasının iyi anlaşılması ve uygulanmasının taburcu olma oranlarını 

da attıracağı düşünülmektedir. (6) 

 

Yapılan çalışmalar RECOVER kılavuzlarının klinik uygulamaya dahil edilmesinin CPA’ li 

köpeklerde sağkalım oranını önemli ölçüde iyileştiğini göstermiştir. Belirlenen ekipman 

yetersizlikleri ve bilgi boşluklarının kapatılması sonucunda önerilen tedavi metodlarının ve 

belirlenen ilaçların kullanımının sağkalım oranları üzerinde olumlu sonuçlar gösterdiği 

gözlemlenmiştir. (7) 
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ÖZET 

Amaç: Çalışmanın amacı kronik bel ağrısı olan hastalarda Egzersize Uyum Derecelendirme 

Ölçeği’nin (EUDÖ) Türkçe’ye adaptasyonunu yapmak, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 

Yöntem: Çalışmaya, 3 aydan fazla bel ağrısı şikayeti olan ve dahil edilme kriterlerine uyan 

80 hasta katıldı. Hastalar 10 seans standart fizyoterapi uygulamalarıyla tedavi edilerek, 

bireyselleştirilmiş ev programı ile taburcu edildi. EUDÖ, Guillemin ve Beaton‘un 

prosedürlerine göre çevrildi ve kültürel olarak uyarlandı. Olgulara tedavi öncesi ve 

taburculuk sırasında Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Form 36 (KF-36), Oswestry Özürlülük 

Ölçeği (OÖÖ), Görsel Ağrı Skalası (GAS), kontrol değerlendirmesinde de bunlara ek olarak 

EUDÖ uygulandı. Bir hafta sonra test tekrarı yapıldı. Güvenirlik için, iç tutarlılık Cronbach 

Alfa değeriyle ve test tekrar test güvenirliği Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (ICC) ile analiz 

edildi. EUDÖ’nin test tekrarı 1 hafta sonra yapıldı. Yapı geçerliği için, EUDÖ’nin toplam 

skoru ile KF-36, OÖÖ ve GAS toplam skorları arasında Spearman korelasyon katsayısı 

hesaplanarak değerlendirildi.  

Bulgular: Hastaların (54 kadın, 26’ı erkek) yaş ortalaması 51,20 ± 13,85 yıldı. Cronbach 

Alfa değeri 0,868 olarak hesaplandı. ICC değerleri 0,650 ile 0,924 arasında bulundu. Yapı 

geçerliği analizinde EUDÖ’nin skoru ile diğer ölçeklerin skorları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmadı (p>0.05). 

Sonuç: EUDÖ’nin Türkçe versiyonu kronik bel ağrısı olan hastalarda güvenilirdir, fakat yapı 

geçerliği gösterilememiştir.   

Anahtar Sözcükler: Kronik bel ağrısı, Uyum, Ev egzersiz programı 
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ABSTRACT 

 

Purpose: The aim of the study was to investigate the Turkish Adaptation, validity and 

reliability of Exercise Adherence Rating Scale (EARS) in patients with chronic low back pain. 

Methods: Eighty patients who were diagnosed as low back pain, had low back complaints 

more than 3 months and met the inclusion criteria were included in the study. All patients 

recieved a standardized physiotherapy program for 10 seasons and discharged with a 

personalized home exercise program. EARS was translated according to Guillemin and 

Beaton's recommendations and was culturally adapted. SF-36 Quality of Life Questionnaire 

(SF-36), Oswestry Disability Index (ODI) and Visual Analog Scale (VAS) were applied to all 

participants at the beginning of treatment, at discharge and at the control visit. EARS was 

applied at the control visit and reapplied 1 week after the control visit. Internal consistency 

was analyzed with Cronbach’s Alpha and test-retest reliability was analyzed with ICC. 

Validity of the Turkish EARS was tested against SF-36, ODI and VAS using Spearmans’ 

Correlation Analysis. 

Results: Patient’s (54 female and 26 male) mean age was 51,20 ± 13,85 years. Cronbach’s 

Alpha value 0,868. ICC ranged between 0,650 and 0,924. In the construct validity analysis, 

there was no significant correlation between EARS score and VAS, ODI and SF- 36 scores 

(p>0,05). 

Conclusions: The Turkish version of EARS is reliable in patients with chronic low back pain, 

but validity couldn’t be demonstrated. 

Key words: Chronic low back pain, Adherence, Prescribed exercise. 

 

 GİRİŞ 

Bel ağrısı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde (1, 2) 45-65 yaş arası kişilerde fiziksel 

hareketsizliğin nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan (3, 4), iş üretimini önemli derecede 

azaltan ve yıllık bakım masraflarının fazla olduğu bilinen, önde gelen sağlık sorunlarından 

biridir (2, 5). Kronik bel ağrısı hasta şikayetlerinin üç aydan daha uzun sürmesi olarak 

tanımlanmaktadır (6). Genel popülasyonun yaklaşık %15-45 arası kronik bel ağrısından 

etkilenmektedir (4). 

Kronik bel ağrısı tedavisinde egzersiz sıkla tercih edilmekte (4, 7) ve egzersizle kronik bel 

ağrısının  oluşmasının önlenmesi ve kronik bel ağrısı tedavisinin yapılması egzersizin 

sağlayacağı faydalar olarak belirtilmektedir (4, 8). Egzersizin uzun süreli ev egzersiz 

programları olarak sürdürülmesinin ve bu programlara uyum gösterilmesinin, hastaların 

fiziksel yetersizliklerinde (9, 10) ve ağrılarında azalma ve çalışma yeterliliklerinde artmayla 

sağladığı kalıcı faydaları sürdürmek için gerekli olduğu ifade edilmiştir (11).  
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ ne göre uyum ‘bir kişinin davranışının ölçüsü (tavsiye edilen 

egzersiz programı takibi ,diyet takibi, ilaç alımı takibi gibi…) olarak sağlık bakım uzmanları 

tarafından uygun görülmüş tavsiyelere uymanın karşılığı’ şeklinde tanımlanmıştır (12) (13-

15).  

Egzersize uyumu değerlendiren çalışmalar arasında uyumun tanımının yapılmasında 

farklılıklar olduğu saptanmış ve yapılan bir derlemede kullanılan günlüklerin, tek maddelik ve 

çok maddelik ölçeklerin puanlama ve uyumu değerlendirme yöntemlerinde tutarlılık 

olmaması ve bunun neticesinde sonuç verilerinin analizinde ve karşılaştırılmasında güçlük 

çekildiği aktarılmaktadır (16). Bu sorunlardan çıkarım yapılarak Newman A. ve ark. 

Egzersize Uyum Derecelendirme Ölçeği (EUDÖ)’ni (The Exercise Adherence Rating Scale- 

EARS) geliştirmişlerdir (17). Çalışmamızda orijinali İngilizce hazırlanan ve egzersize 

uyumun derecelendirildiği ilk ölçek olan Egzersize Uyum Derecelendirme Ölçeği 

(EUDÖ)’nin Türkçe adaptasyonunu oluşturarak güvenirlik ve geçerliğini incelemek 

amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmamın yapılabilmesi için önce araştırmacılardan alınan izin, sonrasında Muğla Sıtkı 

koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnsan Araştırmaları Bilimleri Etik Kurulu'ndan ve MSKÜ 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nden alınan onay ile MSKÜ Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi (MSKÜEAH) fizik tedavi ünitesinde gerçekleştirildi. Helsinki 

bildirgesine uygun olarak hastalara sözlü ve yazılı bilgilendirme yapıldı.  

EUDÖ‘nin Türkçe’ye çevrilmesinde Guillemin ve ark. (1993) ve Beaton ve ark. (2000) 

tarafından geliştirilen yöntemlerden faydalanıldı (18-20). EUDÖ‘nin İngilizce versiyonu 

birbirinden bağımsız kişiler tarafından Türkçeye çevrildi ve uzman bir komite ile ortak 

versiyon oluşturuldu. Geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarında örneklem büyüklüğüne karar 

vermede en az 50 vakanın yeterli olabileceği bildirilmekle (100) birlikte idealinin ölçekte yer 

alan madde sayısının en az 5-10 katı olması gerektiği belirtilmektedir (101, 102). EUDÖ 16 

maddelik bir ölçek olduğu için çalışmaya alınacak vaka sayısı en az 80 olarak belirlendi. 

Çalışmaya 18 yaşından büyük, Türkçe okur-yazan olan, 3 ay ve daha uzun süren bel ağrısı 

şikayeti olan ve bilgilendirilmiş onam formunu doldurmuş olan 80 olgu dahil edildi. Spinal 

cerrahi endikasyon ve spinal cerrahi geçiren, akut travma öyküsü olan, herhangi bir 

romatolojik, nörolojik ve onkolojik probleme sahip olan, zayıf kognitif fonksiyon ve okuma 

becerisi yetersizliğine sahip olan, fizyoterapiyi tamamlamayan olgular dahil edilmedi. 
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Verilerin Toplanması  

Çalışmaya dahil edilen hastalara 10 seanstan oluşan elektroterapi modalitelerinin (US, 

hotpack, TENS), kuvvetlendirme, germe, eklem hareket açıklığı ve postür egzersizlerinin, 

lumbal bölgeyi korumaya yönelik önerilerin ve bireyselleştirilmiş ev egzersizlerinin yer aldığı 

bir program uygulandı. Evde yapılması istenen egzersiz programı olgulara her gün ve günde 2 

kere uygulanarak sürekli devam edilmesi şeklinde önerildi. Olgulara KF-36 (Short Form-36) 

Yaşam Kalitesi Ölçeği, Oswestry Bel Ağrısı Özürlülük Ölçeği (O.Ö.Ö.), Görsel Ağrı Skalası 

(GAS) tedavi öncesinde, taburculuk sırasında ve kontrol değerlendirmesinde yapıldı. EUDÖ 

sadece ilk 3 hafta içerisinde kontrol değerlendirmesinde uygulandı ve bundan 1 hafta sonra 

test tekrarlandı. Olguların demografik bilgileri alındıktan sonra aşağıdaki ölçekler kullanılarak  

veriler toplandı; 

 

Egzersize Uyum Derecelendirme Ölçeği (EUDÖ)  

Kronik hastalığı olanlarda egzersize uyumu A, B, C olarak 3 bölümde incelemektedir. Bölüm 

A; kişisel ihtiyaçlara göre adapte edilebilen, ölçek puanlamasına dahil edilmeyen 6 maddenin 

yer aldığı, egzersizin ne şekilde, ne sıklıkta ve ne kadar süre ile yapılmasının istendiğini, 

olguların egzersizleri ne sıklıkta yaptıkları, egzersizleri yapmayı bırakırlarsa, neden ve ne 

zaman bıraktıklarını ve egzersizleri yapma ve yapmama nedenlerini içermektedir.           

Bölüm B; kişisel ihtiyaçlara göre adapte edilemeyen, önerilen ev egzersizinin nasıl yapıldığını 

sorgulamaktadır. 6 madde, 5 puanlı Likert ölçeği ile 0-24 arasında puanlanır.                                                                                  

Bölüm C; Önerilen ev egzersizine uyum göstermeye neyin yardımcı olduğunu veya egzersize 

uyum göstermeyi neyin engellediğini değerlendirir. Adapte edilemeyen 10 maddelik bölümde 

5 puanlı Likert ölçeği ile bölüm 0-40 arasında puanlanır. Anket sonuç skoru B bölümünden ve 

C bölümünden alınan skorların toplamı ile 0 ile 64 arasında olmaktadır (17). Yüksek puan, 

egzersize daha iyi uyumu gösterdi.  

 

KF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği (Short Form-36) 

KF-36 genel ve spesifik popülasyonlarda kullanılabilir (21), araştırmalarda sıklıkla tercih 

edilmektedir (22). KF 36, kişinin kendisini çeşitli yönleriyle değerlendirdiği bir ölçektir ve 

toplamda otuz altı maddeden oluşmaktadır (23). 

 

Oswestry Özürlülük Ölçeği (OÖÖ) 

Bel ağrısında fonksiyonel yetersizlik düzeyini değerlendirmek amacı ile geliştirilen Oswestry 

Bel Ağrısı Özürlülük Ölçeği’nin Türkçe versiyonu kullanıldı (24). Bu ölçek 1980 yılında 
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Fairbank ve arkadaşları tarafından bel ağrısına spesifik geliştirilen fonksiyonelliği 

değerlendiren bir ölçektir (25).  

 

Görsel Ağrı Skalası (GAS) 

10 cm’lik yatay tek bir çizgiden oluşan skaladır. 0 (hiç ağrı yok); 10 (dayanılmaz ağrı) olarak 

açıklanır ve başlangıç noktasında (sol uçta) 0, son notasında (sağ uçta) 10 yazar. Vakalardan, 

hissettiği ağrı şiddetini 10 cm’lik çizgi üzerinden işaretlenmesi istendi. Cetvel ile skalada 

işaretlenen nokta ölçüldü (cm. olarak) ve  sonuç değer olarak kaydedildi (26).  

 

İstatistiksel Analiz 

Çalışmamızda kullanılan bütün istatistiksel analizler için SPSS for Windows v 24.0 (SPSS 

Inc, Chicago, IL) bilgisayar paket programı uygulandı. Tanımlayıcı istatistiksel bilgilerle 

ölçümle saptanan nicel değişkenler için ortalama ±, standart sapma (x ± Ss); ölçümsel 

olmayan değişkenler için sayı (n) ve yüzde (%) şeklinde verildi. 

Güvenirlik; EUDÖ’nin iç tutarlılığı Cronbach α katsayısı ile değerlendirildi. EUDÖ’nin 16 

maddesi için Cronbach α katsayısı hesaplandı. Test tekrar test güvenirliğini analiz etmek için 

sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) kullanıldı.  

Yapı geçerliği; EUDÖ toplam skorları ile KF-36, Oswestry Ö.Ö. ve GAS’ın skorları arasında 

Spearman Korelasyon Katsayısı hesaplandı.  

 

BULGULAR  

Kronik bel ağrısı olan hastalarda Egzersize Uyum Derecelendirme Ölçeği (EUDÖ)’nin 

Türkçe adaptasyonunu yapmak, geçerliği ve güvenirliği değerlendirmek amacıyla 

gerçekleştirilen araştırmaya, yaş ortalaması 51,20 ± 13,85 yıl olan, 54’ü kadın (%67,5) ve 

26’sı erkek (%32,5) toplamda 80 olgu dahil edildi. Olguların fiziksel, demografik ve klinik 

bulguları tablo 1.’de verildi.  

Güvenirlik; Cronbach α katsayısı 0,868 olarak bulundu. Ölçeğin her bir maddesinin 

çıkarılmasıyla Cronbach α katsayısının 0,851 ile 0,887 arasında değerler aldığı görüldü. Test 

tekrarı analizi için ICC skorları hesaplandı ve 0,650 ile 0,924 arasında bulundu. Ölçeğin çoğu 

maddelerinde yüksek güvenirlik değeri hesaplandı.  

Geçerlik; EUDÖ ile diğer değerlendirme araçları KF-36, Oswestry ve GAS arasında anlamlı 

bir ilişki yoktu (p>0.05). 
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Tablo 1. Olguların demografik, fiziksel ve klinik bulguları (n=80) 

Yaş (yıl) X(Ss)                  51,20(13,85) 

Cinsiyet n (%)                          Kadın 

Erkek 

54(67,5) 

26(32,5) 

VKİ (kg/cm2) X(Ss)  28,56(5,12) 

Semptom süresi(ay)X(Ss)                                                                            59,3(85,11) 

n=birey sayısı, X(Ss)=ortalama,standart sapma, VKİ=vücut kitle indeksi                                                                                                

TARTIŞMA 

 

Orjinali İngilizce hazırlanan ve ev egzersizine uyumu derecelendiren ilk ölçek olan Egzersize 

Uyum Derecelendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye adaptasyonunu oluşturmak, geçerlik ve 

güvenirliğini analiz etmek için yapılan çalışmanın sonuçlarına göre EUDÖ güvenilir bir 

ölçektir. Ancak ölçeğin yapı geçerliği gösterilememiştir.  

Çalışmamıza Fizik Tedavi Uzmanları tarafından bel ağrısı tanısı konan ve tedavi protokolü 

belirlenen olgular dahil edildi. EUDÖ’ni geliştiren Newman A. ve ark.  kronik bel ağrılı 

hastalarla yaptıkları çalışmalarında 19-79 yaş arasında 224 olgu yer almış ve yaş ortalamaları 

46,0 ± 13,9 olarak bulunmuştur (17). Çalışmamızda kronik bel ağrılı 80 olgunun 20 ile 79 yaş 

aralığında yer aldığı ve yaş ortalamasının 51,20 ± 13,85 olduğu bulundu. Çalışmamız yaş 

aralığı sonuçları geliştirilen çalışma ile benzer bulunmuştur. 

Kronik bel ağrısının EUDÖ’ni geliştiren çalışmada katılımcıların % 66’sının kadın, % 

34’ünün erkek olduğu görülmüştür (17). Çalışmamızda olguların % 67,5’ü kadın, % 32,5’i 

erkek olup cinsiyet dağılımı olarak orijinal çalışma ile benzerlik göstermiştir. 

Çalışmamızda Egzersize Uyum Derecelendirme Ölçeği’nin iç tutarlılık analizi için Cronbach 

Alfa katsayısı kullanılmıştır. Cronbach Alfa katsayısının 0,80 ve üzerinde olduğu durumlar 

‘yüksek derecede güvenilir’ olarak nitelendirilmektedir (27). EUDÖ’nin geliştirilme 

çalışmasında Cronbach Alfa katsayısı 0,810 olarak bulunmuştur (17). Bizim çalışmamızda da 

bu değer orijinal çalışmadan biraz daha yüksek bir değer olan 0,868 olarak bulunmuştur. Elde 

edilen bu sonuca göre Egzersize Uyum Derecelendirme Ölçeği’nin Türkçe versiyonu 

güvenilirdir ve iç tutarlılığı yüksektir. 

Çalışmamızın test tekrar test güvenirliği ölçeğin ilk değerlendirmesinden 1 hafta sonra ICC 

skorları ile analiz edildi. Çalışmamızda ICC skorunun 0,650 ile 0,924 arasında olduğu 

görüldü. EUDÖ’nin geliştirildiği çalışmada her bir maddenin ICC değeri 0,940 ile 0,980 

arasında bulunmuştur (17). Literatürde ölçek çalışmalarında test tekrar test güvenirliği için 

ICC değerinin 0,80 ve üzerinde olması gerektiği belirtilmektedir (28). Sonuçlarımıza göre 
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çoğu maddenin ICC değeri yüksek güvenilir bulundu. Bu sonuçlara göre kronik bel ağrısında 

EUDÖ’nin Türkçe versiyonun zamana göre değişmezliğinin yüksek olduğu görüldü. 

Ölçeğin geçerliliğini analiz etmek için Egzersize Uyum Derecelendirme Ölçeği’nin toplam 

skorları ile Oswestry Ö.Ö. ile GAS ve KF-36 anketlerinden alınan toplam skorlar ile 

karşılaştırılmıştır.  EUDÖ ile diğer değerlendirme araçları KF-36, Oswestry ve GAS arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü. EUDÖ’nin diğer ülkelerde yapılmış versiyon çalışmasının 

olmaması ve EUDÖ’nin egzersize uyumu derecelendiren ilk ölçek olup benzer özelliklerde 

başka bir ölçeğin olmaması ve ölçekten elde edilen skorların böyle bir ölçekle 

karşılaştırılamamış olmasının, ölçeğin geçerliğinin gösterilememesinde en önemli faktör 

olduğu düşünüldü. 

 

SONUÇLAR  

 

Kronik bel ağrısı olan hastalarda EUDÖ’nin Türkçe versiyonu güvenilirdir ve iç tutarlılığı 

gösterilmiştir. Test tekrarı analizine göre, EUDÖ’nin Türkçe versiyonunun zamana göre 

değişmezliği yüksektir. EUDÖ ile diğer değerlendirme araçları KF-36, Oswestry ve GAS 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüş, yapı geçerliliği gösterilememiştir. Bu çalışma 

ile kronik problemi olan bireylerde ev egzersiz programına uyumu değerlendirmede ilgili 

klinisyenlerin kullanması için alana Türkçe bir anket kazandırılmıştır. Ölçeğin geçerliğinin 

araştırılacağı çalışmalara ihtiyaç vardır.    
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ÖZET 

Eski çağlardan beri sıklıkla kullanılan bir tedavi ajanı olan su, kaldırma kuvveti, 

termoregülasyon gibi özellikleri sayesinde son yıllarda başlı başına bir tedavi yöntemi haline 

gelmiştir. Terapatik egzersizlerin suda yapılması ile terapatik akuatik egzersiz, akuatik terapi, 

akuatik rehabilitasyon, su terapisi, su içi rehabilitasyon ya da havuz terapisi gibi isimlerle 

karşımıza çıkmaktadır. Akuatik Rehabilitasyon, suyun sağladığı avantajları kullanarak kas-

iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi hastalıkları ve fiziksel 

bozukluk oluşturan durumların su içi egzersizlerle rehabilite edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Akuatik rehabilitasyon tekniklerinde amaç, fonksiyonel durumu 

geliştirmek, bağımsızlığı sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Ortopedik rehabilitasyon 

alanında akut dönemde ağrının azaltılması, dolanımın kontrolü, erken dönem etkilenmiş 

ekleme ağırlık bindirmeden mobilitenin sağlanması, kapalı kinetik zincir egzersizlerine izin 

vermesi, fonksiyonun erken restorasyonu bakımından; ileri dönemde ise kassal kuvvet ve 

enduransın sağlanması, açık kinetik zincir egzersizlerine izin vermesi, spora özel becerilerin 

erken dönemde güvenle yapılması bakımından son yıllarda kullanılmaktadır. Suda egzersiz 

yapmanın ağrı yönetimi, gevşeme, kuvvetlenme bakımından kara egzersizlerine göre daha iyi 

ve kolay olduğu literatürde yer almaktadır. Su içi egzersizler amaca yönelik inşa edilmiş, 

uygun ısı ve derinlikteki havuzlarda, bireye ve hastalığa özel uygulanır. Bu egzersizlerde 

suyun hem fiziksel hem de fizyolojik özelliklerinden faydalanılır. Suyun ısınma kapasitesi 

birçok maddeden yüksektir ve aynı zamanda su iyi bir ısı ileticisidir. Su ısısının vücuda 

iletilmesi ile ağrıda azalma, spazmda çözülme, eklem hareket açıklıklarında ve eklem 

esnekliğinde artış sağlanır. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere binen yük azalır ve 

eklem hareket açıklığını artar. Kara egzersizlerine göre daha erken, güvenli ve daha ağrısız 

rehabilitasyon imkanı doğar. Su egzersizleri omurgaya ve diğer eklemlere binen yükü 

azaltarak postural düzeltmelerin daha kolay uygulanmasına olanak verir. Suyun yüzeyindeki 

gerilim ve su molekülleri arasında oluşan iç sürtünme (viskozite), su direncini oluşturur. Su 

direnci de suyun ideal bir egzersiz ortamı oluşturmasına olanak sağlar. Hareketin açıklığı ve 

hızı ayarlanarak, erken dönemde güvenli bir güçlendirme sağlanabilir. Su içinde hareket 

etme ile oluşan türbülans, propriosepsiyon ve denge reaksiyonlarını uyarır. Ayrıca tedavinin 

erken dönemlerinde yardımsız egzersiz yapabilme olanağı, ağrıda azalma, hareketlerin 

kolaylaşması gibi faktörler hastanın uyumunu, başarma inancını ve tedaviye olan güvenini 

artırır. Bu derlemede akuatik rehabilitasyonun etkileri kullanım alanları ele alınıp farklı 

kaynaklardan incelenip derlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Akuatik Rehabilitasyon, Hidroterapi, Egzersiz  
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ABSTRACT 

Water, a treatment agent that has been used frequently since ancient times, has become a 

treatment method in itself in recent years thanks to its properties such as buoyancy, 

thermoregulation. Therapeutic exercises in the water and therapeutic aquatic exercise, 

aquatic therapy, aquatic rehabilitation, water therapy, in-water rehabilitation or pool therapy 

with names such as appear. Aquatic Rehabilitation is defined as the rehabilitation of the 

musculoskeletal system, nervous system, cardiovascular system, respiratory diseases and 

physical disorders by using water. The purpose of aquatic rehabilitation techniques is to 

improve functional status, to ensure independence and to improve quality of life. In the field 

of orthopedic rehabilitation, the reduction of pain in the acute period, control of circulation, 

early mobilization of affected addiction without weighting, allowing closed kinetic chain 

exercises, early restoration of function; In the last period, the use of muscular force and 

endurance, allowing for open kinetic chain exercises and using it in the early period of 

sports-specific skills have been used in recent years. It is reported that exercise in water is 

better and easier in terms of pain management, relaxation, strengthening than in ground 

exercises. In-water exercises are applied for the purpose and are applied to the individual 

and the disease in the pools of suitable heat and depth. Both physical and physiological 

properties of water are utilized in these exercises. Water heating capacity is higher than many 

substances and water is a good heat conductor. Water heat is transmitted to the body by 

decreasing pain, dissolution in spasm, increase in joint range and joint flexibility. Thanks to 

the lifting force of the water, the load on the joints decreases and the range of motion 

increases. Early, safe and painless rehabilitation is possible when compared to land 

exercises. Water exercises reduce the load on the spine and other joints, making it easier to 

apply postural corrections. The internal friction (viscosity) between the voltage and water 

molecules on the surface of the water forms the water resistance. Water resistance also 

allows water to create an ideal workout environment. Adjusting the opening and speed of the 

movement can provide a safe reinforcement in the early period. It stimulates turbulence, 

proprioception and equilibrium reactions caused by movement in water. In addition, factors 

such as the ability to perform unaided exercise in the early stages of treatment, pain 

reduction, and ease of movement increase the patient's compliance, belief in success and 

confidence in treatment.ın this review, the aim of using aquatic rehabilitation for the purpose 

of use is to examine and compile it from different sources. 

 

 

Keywords: Aquatic Rehabilitation, Hydrotherapy, Exercise 
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GİRİŞ  

Suyun tedavi edici etkisi milattan önceki devirlere kadar uzanmaktadır. Mısır ve 

Madagaskar’da M.Ö. 500 yılına kadar sıcak suların din ve sağlık amacıyla kullanılmıştır. St. 

Moritz’de M. Ö. 2000 yıllarına ait kaplıcalar bulunmuştur. Etiler ve Friglere ait kalıntılar da 

Anadolu’daki kaplıca örnekleridir. Kaplıca tedavisinde ilk bilimsel görüşü Yunanlılar 

kazandırmştır. Hipokrattes ‘De Natura Hominis’ adlı kitabında doğal kaynaklarla ilgili 

tedavinin esasını ekolojik yaklaşımla ilk açıklayan bilim adamıdır. Romalılar hamam 

modelini geliştirmişler ve sıcak, soğuk ve ılık sulu banyoların bulunduğu büyük hamamlar 

inşa etmişlerdir. Sir John Flayer ‘Sıcak ve Soğuk Banyoların Hatalı ve Doğru Kullanımı’ adlı 

bir kitap yayınlamış ve bu bilimsel yayın su içi tedavinin başlangıcı sayılmıştır. Avusturyalı 

profesör Winter Witz 1800’lü yılların sonlarında su ile ilgili ilk bilimsel okulu kurmuştur. Su 

içi egzersizler burada yapılan çalışmalarla kullanıma girmiştir. 1910’lu yıllardan itibaren 

aktif-pasif hareketlerin eklenmesiyle su içi tedavisi bir rehabilitasyon tedavisi haline gelmeye 

başlamış ve ‘Akuatik Rehabilitasyon’ terimi kullanılmaya başlamıştır (9). Su ile tedavi 

günümüzde halen rehabilitasyon programları içerisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Akuatik egzersizler; su içerisinde suyun çeşitli özelliklerinden faydalanılarak yapılan egzersiz 

yaklaşımıdır. Akuaterapi (AT) ise deneyimli terapist eşliğinde, suyun mekaniksel 

özelliklerinden faydalanmak amacıyla uygulanan bir müdahaledir. Katılımcının problemine 

özel olarak seçilen ve görev tabanlı motor öğrenme prensiplerine göre belirlenen çeşitli 

aktivitelerden oluşan bir uygulamadır (19). “Akuaterapi” kelimesi yaygın kullanılmakla 

beraber akuatik egzersiz terapisi, akuatik rehabilitasyon, havuz terapisi ve hidroterapi gibi 

birçok farklı terimde kullanılmaktadır (18). Bu derlemede akuatik rehabilitasyonun etkileri 

kullanım alanları ele alınıp literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

Hidroterapi, suyun sıvı buz ve buhar olarak, sıcak veya soğuk uygulamalar şeklinde sağlığı 

koruma ve hastalıkları tedavi etme amacıyla kullanımıdır. Balneoterapi, mineralli ve termal 

sular (şifalı sular), peloidler (şifalı çamurlar) ve gazlar gibi balneolojik unsurların banyo, içme 

ve inhalasyon şeklinde kullanılması ile yapılan tedavi yöntemidir. SPA son zamanlarda 

yaygınlaşan bir kavramdır. Burada çeşme suyu ve paketlenmiş çamur, yosun ve mineral 

tuzları gibi SPA ürünleri ile değişik uygulamalar söz konusudur (3).  
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Şekil 1 Hidroterapi. 

Spa tedavisinde, hidroterapi ve balneoterapiyi de içeren çeşitli tedavi modaliteleri 

kullanılmaktadır. Spa tedavisinin etkileri birçok faktörün kombinasyonu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Öncelikli olarak mineralli suyun içeriği, sıcaklığı ve uygulama yolu etkisini 

göstermesinde önemlidir. Termomineralli suların etki mekanizması mekanik etkileri, 

sıcaklıklarının yarattığı termik etkileri, kimyasal etkileri ve kür şeklinde uygulandıklarında 

ortaya çıkan genel etkileri ile açıklanabilir. Sağlıklı yaşam felsefesine uygun yaşayabilme, 

tedavi olma ve eğlence gibi amaçlarla kaplıca, deniz ve iklim değerlerinden belirli kurallara 

uyularak yararlanma anlamındadır. Kür uygulaması bir uyarı ve uyum tedavisi olduğundan 

belirli bir zaman aralığında ve doktor gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Kür merkezleri; 

gerek termal turizm işletmeleri içerisinde bulunan, gerekse bunların dışında oluşmuş, su-

iklim-güneş-çamur gibi doğal unsurları ve fizik tedavi elemanlarını kullanarak, gerekli doktor 

ve ekipman yardımıyla tedavi amacıyla gelen insanların hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin 

yapıldığı merkezlerdir. Kür merkezi olarak faaliyet gösteren işletmelerde, termal tedavi 

üniteleri (termal banyolar, Su altı masajı ve fizik tedavi bölümleri, çamur banyoları, termal 

havuzlar, spor ve jimnastik alanları, sauna, duşlar, solunum ve içme yoluyla tedavi bölümleri) 

bünyesinde bulundurdukları görülmektedir (10). 

 Kaplıca tedavisinin ağrı üzerine direkt etkisi, nösiseptif reseptör uyarılmasını engelleyerek, 

kalın liflerin uyarılması ve kapı konrol teorisine göre kapının kapanması, oksijen 

radikallerinin uzaklaştırılması, özellikle periferal beta endorfin seviyesini arttırması ile 

olmaktadır. Kaplıca tedavisinin ağrı üzerine indirekt etkisi ise cilt kan akımını arttırmasıyla 

nosiseptif resöptör uyarımı yapan bu kimyasal maddeleri ortamdan uzaklaştırılması, yaşam 

kalitesini arttırması, anksiyete ve depresyonu azaltmasından dolayı persepsiyonu etkilemesi, 

sülfürün ve radonun deriden absorbe edilmesiyle oluşan anti-inflamuar aneljezik etki ve 

plesebo ile olmaktadır (4). 
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AKUATERAPİ YÖNTEMLERİ 

Halliwick Konsepti: James McMillan tarafından 1949 yılında suda bağımsız hareket 

kontrolünün sağlanması ve bir kişiye yüzmeyi öğretmek amacıyla geliştirilen bir yöntemdir. 

Daha sonra terapatik amaçlı bir konsept olarak kullanılmaya başlanmıştır (13).  

Bad Ragaz Ring Metodu: “Su içi PNF” tekniği olarak da adlandırılan bad ragaz yöntemi, 

İsviçreli fizyoterapistler tarafından 1967 yılında geliştirilen, aktif ve pasif Proproseptif 

Nöromuskuler Fasilitasyon tekniklerinin su içerisinde kullanıldığı bir tekniktir (14). 

 Ai-Chi: Denge, fleksibilite, kan dolaşımı, depresyon, yorgunluğu tedavi etmede kullanılan 

koordineli, tekrarlayıcı, ritmik paternlerden oluşur (15).  

Karada yapılan Tai–Chi, Shiatsu ya da Qi-Gong tekniklerinin, su içerisinde uygulanan bir 

kombinasyonudur (16). 

 Su Altı Yürüme Bandı: Önceden sadece sağlıklı kişilerde ve sporcularda kullanılırken, 

günümüzde nörolojik etkilenimli çocuklarda da kullanılmaktadır. Santral patern 

jeneratörlerini uyarmak, aynı zamanda suyun hidrodinamiklerinden faydalanılarak; postüral 

kontrolün artırılması, antigravite kaslarının kuvvetlendirilmesi, şiddetli tonusun azaltılması 

amacıyla kullanılmaktadır (17).  

Derin Su Koşusu: Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen, daha çok sporcularda 

kullanılan, havuzun derin kısmında koşma şeklinde sergilenen bir yöntemdir. Eklemlere ve 

yumuşak dokulara yük bindirmeden kasların kuvvetlendirilmesine, kardiyorespiratuvar 

kapasitenin ve enduransın artırılmasına dayalı bir yöntemdir (17). 

 Wat-Su (Water Shiatsu): Eklemlerde bloke olan enerjinin ılık su içerisinde rotasyonel 

hareketlerle dışarı salınması amacıyla uygulanan “Enerji-release” teknikleridir. Germe, 

rotasyonel hareket paternleri ve ritmik hareketli egzersizlerdir (14). 

Toplum içindeki yaşlı nüfusun oranı giderek artmaktadır ve yaşlı kişiler daha sağlıklı, kaliteli 

ve uzun bir yaşam arayışı içine girmektedir. Yaşlanma ile birlikte vücut sistemlerinde 

meydana gelen yapısal ve fonksiyonel değişiklikler kişinin fonksiyonel kapasitesini olumsuz 

yönde etkiler. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşlılıkta rehabilitasyon uygulamalarının 

hedefi; yaşlıların fonksiyonel kapasitelerini optimize ederek yaşlanmalarını sağlamaktır. 

Yaşlıların fonksiyonel kapasitelerinin optimize edilmesi ve dizabilitenin önlenebilmesi için 

fiziksel aktivitenin gerekliliği mutlaktır. Yaşlının medikal durumuna ve isteklerine spesifik 

egzersiz programları ile fiziksel aktivite düzeyi artırılmalıdır. Genel olarak yaşlılarda ideal 
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egzersiz programları aerobik eğitim, kuvvetlendirme ve fleksibilite egzersizlerini içerir. 

Denge eğitimi, koordinasyon egzersizleri ve zihin-beden egzersizlerinin de eğitim 

programlarına dahil edilmesi fonksiyonel kapasitelerini geliştirir ve düşme oranlarını azaltır. 

Karada yapılan egzersizleri tolere edemeyen yaşlılar için akuatik terapi sağlık ve yaşam 

kalitesini geliştirmek için uygun bir ortam sağlar (1). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

PATTMAN J. ve ark.’nın ‘Is aquatic physiotherapy effective in clinical practice?’ adlı 

çalışması Brighton ve Sussex Üniversitesi Hastanelerinde Ocak-Mart 2012 tarihleri arasında 

çoğunda kas iskelet sistemi hastalığı bulunan 125 hastaya MYMOP2 anketi uygulanmıştır.  

Hastalara bu süreçte aquatik rehabilitasyon uygulanmış. Çalışma Tedavi öncesi ve sonrası 

olarak değerlendirilmiş. Sonuç olarak MYMOP2’nin AP'de kullanım için uygun ve duyarlı bir 

yöntem olduğu gözlemlenmiştir (7). 

 

ÇİMKE S. GÜRKAN Y.D.’nin Yozgat termallerinden serabral palsili çocuklara şifa: Akuatik 

rehabilitasyon adlı çalışmasında Yozgat ili başta olmak üzere Sorgun, Sarıkaya, Boğazlıyan, 

Yerköy, Saraykent ve Akdağmadeni önemli jeotermal kaynaklara sahiptir. Yozgat merkez ve 

ilçelerinde bulunan bu kaynaklarından dolayı akuatik rehabilitasyon açısından önemli bir 

merkez olma alt yapısına sahiptir. Su aktiviteleri çocuklarda benlik saygısı ve beden imajının 

gelişimini sağlamaktadır. Sosyal etkileşim ve oyun için fırsatlar sağlayan su aktiviteleri 

çocuğun başarı hissini geliştirerek, dil gelişimini kolaylaştırabilir. Su içi terapinin ilk 

yıllarında uygulama yerleri olarak doğal ortamlar tercih edilmiştir. Bu doğal ortamlardan en 

önemlileri sıcak su kaplıcalarıdır.  Yozgat ilinin, kurulacak uygun merkezler ile serabral 

palsili ve fiziksel yetersizliği olan çocukların rehabilitasyonun da önemli bir merkez olarak, 

sağlık turizmine olumlu katkı sağlayacağı sonucuna ulaşmışlardır (6). 

 

2014 yılında ÇAKIR T. ve ark.’nın yapmış olduğu çalışma RA tanısıyla takip edilen 

hastalarda akuaterapi ve balneoterapinin etkilerini araştırmak amacıyla planlanmıştır. 

Çalışmaya Amerikan Romatizma Derneği (ACR) tanı kriterlerini dolduran ve RA tanısı 

konulan toplam 59 hasta dahil edilip hastalar randomize olarak üç gruba ayrılmışlardır. Grup 

1 (n= 20) balneoterapi, grup 2 (n=20) akuaterapi, grup 3 (n=19) kontrol grubu olarak kabul 

edilip balneoterapi ve akuaterapi uygulamaları haftada beş gün, üç hafta süresince toplam 15 
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seans verilmiştir. Klinik değerlendirme; ağrı, sabah sertliği süresi, şiş ve hassas eklem sayısı, 

hastalık aktivite skorlaması (DAS28), Modifiye Sağlık Sorgulama Anketi (mHAQ), hastanın 

ve doktorun global değerlendirmesi ölçümünü içermektedir. Sonuç olarak Akuaterapi 

uygulamalarının RA tanılı hastalarda DAS28, ağrı, yaşam kalitesi parametreleri üzerine 

olumlu etkileri olması nedeniyle tedavi protokolleri içerisinde göz önüne alınması gerektiğini 

düşünülmektedir (11). 

 

Role of Physical Therapy of Aquatic Fitness In Stroke Patients adlı çalışmada 13 inmeli 

hastaya Ocak-Aralık 2010 arasında iki haftalık su terapisi tedavisi uygulanmıştır. Su 

terapisindeki inme hastalarının metrik araçlar boyunca efor ve kap atışı uygunluğunu 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Borg değerlendirmesi su terapisi seansı öncesinde, sırasında 

ve sonrasında yapılmış. Sonuçlar tedavinin 12 ayı içerisinde 13 hastaya 31 test uygulanıp bu 

hastaların genel formunda %50 oranında bir iyileşme gözlemlenmiş. Sonuç 6 ay sonra aerobik 

aktivitenin ardından, efor ve kalp atım hızında bir iyileşme olduğu görülüp daha önemli 

kanıtlar için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine ulaşılmıştır (5). 

 

Osteoporozlu Hastalarda Su İçi Egzersizlerin Yararları üzerine yapılan çalışmada 

Osteoporozun önlenmesinde ve tedavisinde egzersizler önemli bir yer tuttuğu su içi 

egzersizlerin kemik yoğunluğunda idame ya da artış eğilimi sağladığını, yaşam kalitesini 

arttırdığını ve dengeyi iyileştirerek düşme riskini azalttığını gözlemlemiştir. (DEMİRDAL 

Ü.S. (2012)). Bu nedenle özellikle düşme korkusu, denge bozuklukları, ağrı ya da motivasyon 

eksikliği gibi nedenlerle kara egzersizlerini yapmakta zorlanan osteoporozlu hastalar için su 

içi egzersizler tedavi programına eklenebileceği sonucuna ulaşılmıştır (2). 

İncelenen çalışmalar göz önüne alındığında akuatik rehabilitasyon ortapedik, nörolojik, 

pediatrik hastaların yaşam kalitesini, fiziksel ve psikolojik durumunu olumlu etkilediği 

gözlemlenmiştir. Travma sonrası ortopedik cerrahi yada konservatif immobilizasyon yapılan 

hastalarda, yük bindirmenin istenmediği ancak eklem hareket genişliğinin sağlanması ve kas 

kuvvetinin arttırılması istenen durumlarda, suyun kaldırma kuvveti sayesinde erken 

rehabilitasyona başlamak açısından önemlidir.Düşme korkusu, denge bozuklukları, ağrı ya da 

motivasyon eksikliği gibi nedenlerle kara egzersizlerini yapmakta zorlanan hastalar için su içi 

egzersizlerin tedavi programına eklenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemizin çeşitli 

bölgelerinde akuatik rehabilitasyon için uygun birçok kaplıca, spa, hidroterapi alanları mevcut 
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olup fizik tedavi ve rehabilitasyon bünyesinde alternatif tedavi olarak yaygınlaştırılması ve 

farkındalık oluşturulması kanısındayım.  

Sonuç olarak akuatik rehabilitasyonun fizik tedavideki etkileri üzerine uzun dönem 

sonuçlarının değerlendirilebilmesi amacıyla daha fazla sayıda hasta ile yeni çalışmalara 

ihtiyaç olduğuna ulaşılmıştır.  
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ABSTRACT 

Background: Major depressive disorder (MDD) is an important public health issue 

worldwide. Estrogens can alter neurotransmitter turnover, thus increasing the levels of 

serotonin and noradrenalin. The aim of the study was to assess the possible relationship 

between the estrogen receptor alpha (ESR1) gene variants and the risk of MDD in Turkish 

patients. 

Methods: A total of 235 individuals (125 MDD patients and 110 healthy controls) were 

enrolled to this study. Genomic DNA was isolated then ESR1 XbaI (rs9340799) and PvuII 

(rs2234693) variants genotyped using PCR-RFLP analyses. 

Results: There was no statistically significant difference between the groups with respect to 

ESR1 XbaI and PvuII allele and genotype frequencies (p>0.05, OR:1.41, 95% CI:0.98-2.0; 

OR:1.32,  95% CI:0.92-1.88, respectively). A significant association was observed when the 

patients were compared with the controls according to ESR1 PvuII TT+TC genotypes versus 

CC genotype (p=0.049, OR:2.05, 95%CI:1.00-4.34). There was no significant difference 

between the ESR1 XbaI /PvuII genotypes and the clinical characteristics of MDD (p>0.05). In 

combined analysis, it was found that ESR1 XbaI/PvuII GG-CC combined genotype was 

associated  increased  risk of MDD (p=0.042). 

Conclusion: To our knowledge, this is the first study in Turkish population to describe two 

variants of ESR1 gene in a group of patients with MDD. The two ESR1 variants are not 

commonly associated with MDD in Turkish population; however ESR1 GG-CC may be a risk 

factor of MDD especially in Turks. To validate this finding, further studies involving larger 

numbers of participants are needed. 

Key words: major depressive disorder, estrogen receptor alpha gene, variant. 
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INTRODUCTION 

 Major depressive disorder (MDD) [MIM 608516] is a common psychiatric illness, 

manifested by depressed mood and loss of interest or pleasure in daily activities, frequently 

accompanied by high suicide rates. MDD remarkably accumulate in families. Twin studies 

reported that this familial tendency bears an important genetic component (1). There are 

consistent data from numerous populations showing that the risk of major depression for 

women is higher and even almost twice as high compared to men (2). In numerous women, 

the depressive episodes coexist with periods of hormonal changes as occurs during pregnancy, 

after childbirth, or menopause. The main hormone that shows such fluctuations during these 

periods is estrogen.  

 Estrogens are the fundamental female hormones, synthesized mainly during the 

reproductive years. Estrogen interacts with the central nervous system and has been shown 

to affect anxiety and depressive behavior. It has also been reported in animal studies that lack 

of estrogen results in the reduced expression of serotonin receptors, which could be restored 

by the exogenously given estrogen (3). Estrogen receptors (ERs) are involved in the 

physiological responses to estrogens.  There are two distinct types of estrogen receptors 

(ERs), ER- alpha and ER-beta. These receptors interact with other transcription factors, 

coactivators, and corepressors modulating gene expression (4). ER-alpha is a 595 amino acid 

protein encoded by ESR1 gene that is found on chromosome 6q25. For ESR1, the two most 

investigated variants are XbaI (351G/A, rs9340799), and PvuII (397T/C, rs2234693), which 

are found in intron 1 and separated by 46 bp. The XbaI variant is a result of a A-to-G 

transition at position +397, while the PvuII variant occurs due to a T-to-C transition upstream 

of the XbaI polymorphic site (5). 

 To identify genes that are responsible for susceptibility to MDD is a logical method to 

get a better comprehension of potent pathophysiological mechanisms involved in this illness. 

Therefore, we designed a case-control study to clarify the impacts of the ESR1 XbaI 

and PvuII variants on MDD risk in Turkish patients. Even though estrogen is the principal 

female reproductive hormone, because of interactions between estrogen and serotonin, study 

population consisted of both females and males.  
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METHODS 

Study Population 

 

 The study group consisted of 125 unrelated patients with MDD (24 male and 101 

female; mean age: 38.43±12.379 standard deviation [SD] years), and 110 (25 male and 95 

female; mean age: 36.6312.865 SD years) unrelated healthy controls. Clinical diagnosis of 

MDD recruited consecutively and prospectively from those whom were treated and followed 

in the Department of Psychiatry of State Hospital, Tokat, Turkey and Department of 

Psychiatry of Dr. Cevdet Aykan Mental and Neurological Diseases Hospital, Tokat, 

Turkey.  MDD were diagnosed using the Structured Clinical Interview for DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual IV edition) (abbr:SCID). Exclusion criteria for patients 

included those patients who had a major depressive episode in the context of a bipolar mood 

disorder, mental retardation, or pervasive developmental disorder; patients with psychotic 

symptoms characteristic of schizophrenia or other psychoses, or those who did not want to 

participate in the study. Controls responded that they had a fair health and replied 

questionnaires about enculturation. However they were not screened for diseases and did 

not respond to structured psychiatric questionnaires. Both groups had similar sex ratio and 

age distribution (mean and standard error). Informed written consent was obtained from all 

patients and subjects before enrollment to the study, according to the ethical guidelines of the 

2008 Declaration of Helsinki. Ethical approval was obtained from the Local Human Research 

Ethics Committee. 

Genotyping 

 

 Genomic DNA was obtained from peripheral blood using a commercial DNA isolation 

kit. The isolated DNA was kept at -20°C at until analysis. The ESR1 gene XbaI (rs9340799) 

and PvuII (rs22346939) variants were genotyped in all the subjects by the polymerase chain 

reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) analysis, as described 

previously (6). The sequences of forward and reverse PCR primers were 5′-CTG CCA CCC 

TAT CTG TAT CTT TTC CTA TTC TCC-3′ and 5′-TCT TTC TCT GCC ACC CTG GCG 

TCG ATT ATC TGA-3′, respectively. After amplification, the 1374 bp PCR product was 

digested with XbaI and PvuII restriction enzymes. The digestion products were separated on 

3% agarose gels, and fragments stained with the ethidium bromide were photographed on an 

ultraviolet transilluminator. 982 and 392 bp fragments were seen when G allele was present at 



 

501 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
position -351 and 937 and 437 bp fragments were seen when C allele was present at position -

397. 

Statistical analysis 

 Statistical analysis was performed using the Statistical Package Program for the Social 

Sciences (IBM SPSS, version 20) and the OpenEpi Info software package version 2.3.1 

(www.openepi.com). Results are given as mean ± standard deviation (SD). The Chi-square 

(χ2) test was used to evaluate the Hardy–Weinberg equilibrium (HWE) for the distribution of 

the genotypes of the patients and the controls. The relationships between ESR1 gene XbaI-

PvuII variants  and the clinical and demographical characteristics of patients were analyzed by 

using χ2 test, Fischer exact test, or analysis of variance (ANOVA) statistics. Odds ratio (OR) 

and 95% confidence interval (CI) were used for the assessment of risk factors. All p-values 

were two-tailed and p-values less than 0.05 were considered as significant. 

RESULTS 

 The distribution of the genotypes and alleles of the MDD patients and healthy controls 

for the ESR1 XbaI and PvuII variants are presented in Table 1. The genotype and allele 

frequencies of the investigated ESR1 XbaI  variant were not different in MDD patients in 

comparison with controls, respectively (p =0.107 and p=0.062, OR:1.41, 95% CI:0.98-2.01). 

The distribution of genotype and allele frequencies of ESR1 gene PvuII variant were not 

statistically different between patients and controls, respectively (p=0.136 and p=1.32,OR: 

1.32, 95% CI:0.92-1.88). A significant association was observed when the patients were 

compared with the controls according to ESR1 PvuII TT+TC genotypes versus CC genotype 

(p = 0.049,OR:2.05, 95% CI: 1.00-4.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openepi.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378111918301409?via%3Dihub#t0015
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Table 1. Genotype and allele frequencies of ESR1 XbaI (-351G/A) and PvuII (-397T/C) variants in 

patients and controls  

Variants Patients 

n=125 (%) 

Controls 

n=120 (%) 

p OR (CI 95%) 

XbaI  (-351G/A) 

Genotypes     

AA 26 (20.8) 37 (30.8) 0.107  

AG 77 (61.6) 70 (58.3)   

GG 22 (17.6) 13 (10.8)   

AA : AG+GG 26 (20.8) : 99 (79.2) 37 (30.8) : 83 (69.2) 0.075 1.69 (0.95-3.05) 

AA+AG : GG 103 (82.4) : 22 (17.6) 107 (89.2) : (13 (10.8) 0.136 1.75 (0.84-3.76) 

Alleles     

A 129 (51.6) 144 (60.0) 0.062 1.41 (0.98-2.01) 

G 121 (48.4) 96 (40.0)   

     

PvuII (-397T/C) 

Genotypes     

TT 31 (24.8) 35 (29.2) 0.136  

TC 69 (55.2) 72 (60.0)   

CC 25 (20.0) 13 (10.8)   

TT : TC+CC 31 (24.8) : 94 (75.2) 35 (29.2) : 85 (70.8) 0.446 1.25 (0.71-2.21) 

TT+TC : CC 100 (80.0) : 25 (20.0) 107 (89.2) : 13 (10.8) 0.049 2.05 (1.00-4.34) 

Alleles     

T 131 (52.4) 142 (59.2) 1.32 1.32 (0.92-1.88) 

C 119 (47.6) 98 (40.8)   

Data were analyzed by  χ2 test. ESR1: estrogen receptor 1. The results that are statistically 

significant are shown in boldface. 

 

 The associations between ESR1 XbaI/ PvuII variants and the combined genotypes with 

MDD susceptibility were further evaluated by stratification analysis for Turkish MDD 

patients. In the combined analysis of the  XbaI/PvuII,  AA/TC combined genotype was 

associated with decreased the risk in MDD group compared to the controls (p=0.016) while  



 

503 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
GG-CC combined genotype was associated with increased risk MDD compared to controls 

(p=0.042) (Table 2). 

 

 

Table 2. Comparative analysis of combined genotypes of MDD patients and healthy controls. 

    Patients    (n:125)  Controls    (n:120) p 

 Genotypes    n               %  n % 

(-351G/A) - (-397T/C)   

AA-TT   11  8.8  10 8.3 0.896 

AA-TC   13 10.4  26 21.7 0.016 

AA-CC    2  1.6   2 1.7 0.969 

AG-TT   16 12.8  22 18.3 0.232 

AG-TC   44 35.2  37 30.6 0.467 

AG-TT   17 13.6  10 4.1 0.188 

GG-TT    4  3.2   3 2.5 0.763 

GG-TC   11  8.6   9 7.5 0.710 

GG-CC    7  5.6   1 0.8 0.042 

Data were analyzed by χ2 or Fischer’s exact test. MDD: Major depressive disorder. The 

results that are statistically significant are typed  in bold. 

  

DISCUSSION 

 Depression is a common psychiatric disease affecting up to 20% of the population 

and 10-20% of the people get diagnosis of a MDD during their lifetime (7). Depression 

occurs due to a impairment of the normal brain neurochemistry, that involves an alteration 

in the level of neurotransmitters and abnormal functioning of the hypothalamic-pituitary-

adrenal axis (8). Estrogen can alter neurotransmitter turnover. Its effects include increasing 

the levels of serotonin and noradrenaline, and it also plays a role in the modulation of 

serotonin receptor number and function, thus regulating the activity of serotonergic neurons 

(9). A study conducted in 23 European countries reported that the depressive disorder is twice 

more common in women compared to men. It occurs mainly during the reproductive periods 

in women (10). In many women, the depressive episodes are seen at the same time with 

periods of hormonal changes like pregnancy, puerperium , or menopause. 
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 Estrogen activity in the brain is regulated via activation of intracellular, 

transmembrane, and membrane-bound ERs as well as non-genomic mechanisms. ER-alpha 

functions as a ligand-activated transcription factor containing some domains crucial for 

hormone binding, DNA binding, as well as activation of transcriptions. It can also interact 

with estrogens receptors to induce proliferation of mammary epithelial tissue and modify the 

expression of downstream genes (11) . Both ER-alpha and ER-beta receptor subtypes are 

found in brain regions linked with cognitive function and emotional processes. The ER-alpha 

receptor is mainly expressed in the hypothalamus and amygdala, regions playing a role in 

autonomic function, emotional responses, and associative and emotional memory (12). PvuII 

and XbaI  are the most commonly studies variants of ESR1 gene. This variants  are found at 

position 397 and 351 of intron 1, respectively. They are have a strong linkage disequilibrium 

(13), namely distinct combinations of alleles are found more commonly in the population 

than would be expected by random assortment. Evidence suggests that these variants are 

functionally important, as they may modify transcription factor binding (14), and gene 

expression (15). The ESR1 variants seem to be markers for significant clinical outcomes in 

women including bone mineral density (16, 17), and cardiovascular well-being (18, 19).  

Besides, this variants have been associated with estrogen-linked diseases such as breast cancer 

(20, 21), osteoporosis (22), endometriosis (23), and premature ovarian dysfunction (24). 

 However, published results on the genetic association of ESR1 variants and MDD are 

controversial and inconclusive. There was no evidence of a correlation between ESR1 variants 

and depressive symptoms as evaluated by the Center for Epidemiological Studies Depression 

Scale (CESD) in a multiracial/multiethnic sample of women taking a part in SWAN (25). A 

population-based cohort study of Caucasians aged 55 and older reported that the Xbal and 

PvuII variants associated with anxiety in women but not with depressive symptoms or DSM-

IV depressive disorder in subjects (26). In a study conducted on post-menopausal women, it 

was found that ESR1 PvuII and XbaI genotype distributions were statistically different 

between the patients with MDD and the healthy controls (27). Ryan et al. reported that the 

ESR1 XbaI/ PvuII variants were significantly associated with the risk of late-life depression in 

women 28.  Also, Keyes et al. found that ESR1 variants  influence risk for MDD among a 

sample of women from the Nurses' Health Study II (29). Also, PvuII and Xbal variants did not 

predict odds of developing a childhood-onset mood disorder in a large family-based sample of 

affected children and their immediate family members (1). No such relationships were evident 

in men. In a sample of adult males treated for substance abuse, the ESR1 TA-repeat variant 

was significantly associated with anxiety symptoms (30). 
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In the present study, we investigated whether there was an associaton ESR1 variants 

and MDD in Turkish population. To date to our knowledge, this is the first study investigating 

ESR1 variants and MDD risk in Turkish population. Our results did not show any association 

between MDD patients and controls according to genotype and allele frequencies of ESR1 

variants (p>0.05) (Table 2). When comparing the distribution of TT+TC genotypes versus CC 

genotype of PvuII in MDD  and control groups, it was found a significant difference between 

groups (p=0.045) (Table 2). Then, we analyzed the relationship between clinical features and 

ESR1 variants. For clinical variables, no clinical variables were related with genotypes of 

ESR1 variants (p>0.05) (Table 3).  However, there was statistically difference in combined 

analysis. The GG-CC combined genotype was found to increase risk of MDD comparison to 

controls (p=0.042) while AA-TC combined genotype was associated with decrease the risk of  

MDD compared to the controls (p =0.016) (Table 4). 

In conclusion, we found that ESR1 variants had no significant effect on MDD, while a 

significant association was found between AA-TC combined genotype of ESR1 variants and 

MDD risk in subjects  of  Turks descent. Further investigation is needed to explore the finding 

that the above genetic factors strongly influence MDD risk.  
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KRONİK HASTALIKLAR İÇİN GÜNCEL BİR YAKLAŞIM OLAN NORDİC 

WALKİNG 

Nordic Walking with a Current Approach to  Chronic Diseases 

 

Fatma Ünver, Ebru Tekin 
Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

 

Giriş: Nordic walking ‘yürüyüş batonları’ olarak geçen özel olarak tasarlanmış sopaların 

kullanıldığı, normal yürüyüşün aksine daha fazla sayıda kas grubunun yürüyüşe dahil 

edilmesini sağlayan son zamanlarda popüleritesi artmış bir fiziksel egzersiz türüdür.  

Amaç: Bu çalışmada, sağlıklı yaşam için egzersizde yeni bir bakış açısı olan nordic 

walking’in alternatif bir tedavi yöntemi olabileceğini sunmak amaçlanmaktadır. 

Bulgular: P. Izzicupo ve ark’ları (2017) postmenapozal bayanlarda NW ve WT’in vasküler 

endotel büyüme faktörünün(VEGF) seviyeleri üzerindeki etkisini karşılaştırmak için çalışma 

yapmışlardır. NW, dolaşımdaki VEGF'yi WT'den daha fazla arttırdığını göstermiştir 

(p<0,005).  Dae-Hyouk Bang ve ark’ları (2016) Parkinson hastalarında, Nordic walking 

grubunda treadmill grubuna göre Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği (BPHDÖ), 

berg denge ölçeği (BDÖ), süreli kalk yürü testi (TUG), 10 metre yürüme testi (10 MWT), 6 

dakika yürüme testi (6 MWT) daha iyileştirici sonuçlar bulmuşlardır  (p<0,005). Lucia 

Cugusi ve ark’ları (2015),  NW eğitimi verdikleri ve hiçbir uygulama yapmadıkları Parkinson 

hasta gruplarını karşılaştırmışlar yürüme mesafesinde,  alt ekstremite kaslarında, denge 

yetenekleri ve mobilite güvenliğinde artış saptamışlardır (p <0.005). T. Bieler ve ark’ları 

(2016) kalça osteoartritli hastalarda 4 aylık kuvvet eğitimi (ST), NW, denetlenmemiş ev 

egzersizini(HBE) karşılaştırmıştır. NW  fiziksel aktiviteyi iyileştirmek için HBE'den (P <0.01) 

ve zihinsel sağlığı geliştirmek için hem ST hem de HBE'den daha üstün olduğunu belirtmiştir. 

Andrzej Lejczak ve ark’ları (2016) kronik kalp yetmezliği olan bireylerin NW’i güvenli ve iyi 

tolere edebildiklerini savunmuşlardır. 

Sonuç: Sonuç olarak başka tedavi yöntemleriyle karşılaştırmalı yapılan bu çalışmalarda 

NW’in hasta bireyler için alternatif bir tedavi yöntemi olabiceği görülmüştür. 

Öneri:  Başka hastalık gruplarında da çalışmalar yapılarak örnekler çoğaltılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Egzersiz, Nordic walking, Sağlık 
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Abstract  

Introduction: Nordic walking(NW) which is known as walking batons is kind of physical 

exercise that is getting popular in the current days. In this exercise sticks which were 

designed specially are used and provide to involve more muscle groups into walking. 

Objective:  In this study, it is aimed to present that nordic walking which has new perspective 

in exercise for healthy life may be alternative treatment method. 

Result: P. Izzicupo et al(2017) studied the effects of NW and walking training(WT) on 

vascular endothelial growth factor(VEGF) levels in postmenopausal women. NW showed that 

circulating VEGF increased more than WT(p <0.005). Dae-Hyouk Bang et al(2016) 

According to the treadmill group in the NW group in the Parkinson's patients, the United 

Parkinson's Disease Rating Scale(BPHRS),  berg balance scale(BDI), periodic walking 

test(TUG), 10 meters walking test(10MWT), 6 min walk test(6MWT) found better results(p 

<0.005). Lucia Cugusi et al(2015) compared the Parkinson's patient groups in which they 

gave NW and no treatment and found an increase in walking distance, lower extremity 

muscles, balance abilities and mobility safety(p <0.005). T. Bieler et al(2016) compared four 

months of strength training(ST), NW unchecked home exercise(HBE) in patients with hip 

osteoarthritis. NW reported that it was superior to HBE(P <0.01) to improve physical activity 

and to better mental health than both ST and HBE. Andrzej Lejczak et al(2016) argued that 

individuals with chronic heart failure can safely and well tolerate NW. 

 

Conclusion: As a result, it was seen that NW is an alternative treatment method for patients. 

Proposal: In other disease groups, studies should be done and samples should be reproduced. 

Keywords: Exercise,Health,Nordic walking 

 

1-GİRİŞ 

 Aerobik egzersiz fiziksel uygunluğun iyileştirilmesine ek olarak, pozitif metabolik ve 

kardiyovasküler etkilere sahiptir, sistemik olarak inflamasyonu azaltır, psikolojik refahı ve 

genel yaşam kalitesini arttırır(1). En popüler aerobik egzersiz olan düzenli yürüyüş seansları 

genellikle ucuz, güvenli ve iyi işlenmiş bir egzersiz şekli olarak hastalara reçete edilir. Son 

zamanlarda, yeni bir aerobik eğitimi biçimi daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Bu enerjik 

yürüyüş Nordic walkingdir. Nordic walking  ‘yürüyüş batonları’ olarak geçen özel olarak 

tasarlanmış sopaların kullanıldığı bir fiziksel egzersiz türüdür. NW tekniği kros kayağı 

yaparken yapılan hareketleri taklit eder ve benzer şekilde yapılan normal yürüyüşlerden daha 

fazla kas grubu içerir. Alt ekstremite ve gövde kaslarına ek olarak, göğüs, omuz ve karın 

kasları da yürüyüş sırasında aktif olarak yer alır(2-3). Literatüre göre sopaların doğru 

kullanımı vücudu yürüyüş sırasında ileri itmek için üst ekstremiteyi harekete geçirir. Böylece 
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artan oksijen alımı(VO2), kalp atış hızı ve kan laktat konsantrasyonunun geleneksel yürüme 

antremanına(WT) kıyasla daha fazla olmasını sağlar. Bu avantajlar sayesinde farklı hastalık 

gruplarında nordic walking(NW) etkisi son zamanlarda araştırmaların yoğunlaştığı bir konu 

haline gelmiştir(1). 

 

PARKİNSON 

Parkinson hastalığı hareketin hız ve amplütünde azalma ile karakterize, denge ve postüral 

kontrolün bozulmasına yol açan ilerleyici bir hastalıktır. Dae-Hyouk Bang ve ark’ları nordic 

walking, genellikle açık havada yapılan bir egzersiz biçimi olmasına rağmen bu egzersizin 

parkinsonlu bireylerde treadmill üzerinde yürüyüş kabiliyeti ve denge fonksiyonları 

üzerindeki etkisini görmeyi amaçlamışlardır. Bu nedenle hoehn-yahr skalasına göre 1-3 

evrelerinde olan 20 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya alınma kriterleri: bağımsız 

yürüme yardımı olmadan yürüyebilme, sabit ilaç kullanımı ve Mini-Zihinsel Durum 

Muayenesinde C24 puana sahip olmaktır. Dışlama kriterleri:  yürüyüş eğitimini engelleyen 

herhangi bir maluliyet, geçmiş nöbet öyküsü ve egzersizin kontrendike olduğu kontrolsüz 

sağlık durumudur.. Katılımcılar  sadece treadmill üzerinde yürüyüş(TT) ve treadmill üzerinde 

nordic walkingden(NWT) oluşan iki gruba, bir grupta 10 kişi olacak şekilde rastgele 

dağıtılmıştır. Fonksiyonel durum, Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği (BPHDÖ)  

motor bileşeni kullanılarak değerlendirilmiştir. Denge fonksiyonu, Berg denge skalası (BDÖ) 

ve Süreli Kalk ve Yürü Testi  (TUG) ve 10 m yürüme testi (10 MWT) ve 6 dakikalık yürüme 

testi (6 MWT) kullanılarak yürüme kabiliyeti kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm ölçümler 

başlangıçta, randomizasyondan önce ve 4 haftalık eğitimin sonunda yapılmıştır. Eğitim 

programı, dört hafta boyunca haftada beş gün gerçekleştirilen, 1 saatlik oturumlardan 

oluşmaktadır. Tüm seanslar, el korkuluklarıyla donatılmış bir koşu bandı ve bir sorun 

durumunda koşu bandını durduran bir sensör üzerinde, fizyoterapist kontrolünde 

gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak parkinson hastalarında, Nordic walking grubunda treadmill 

grubuna göre Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği (BPHDÖ), berg denge ölçeği 

(BDÖ), süreli kalk yürü testi (TUG), 10 metre yürüme testi (10 MWT), 6 dakika yürüme testi 

(6 MWT) daha iyileştirici sonuçlar bulmuşlardır  (p<0,005). Bu çalışmanın sonucunda  PD'li 

bireylerde denge fonksiyonunu ve yürüme yeteneğini geliştirmek için koşu bandında Nordik 

yürüyüşün terapötik faydalarına dair kanıt sağlanmıştır(4). 

Çeşitli çalışmalar açıkça fiziksel egzersizin Parkinson Hastalığı'ndaki (PD) motor 

semptomların  ilerlemesini azaltabileceğini göstermiştir. Ancak, Nordic Walking (NW) 

programının PD hastalarındaki etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Lucia Cugusi ve 



 

512 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
ark’ları (2015),  NW eğitimi verdikleri ve hiçbir uygulama yapmadıkları Parkinson hasta 

gruplarını karşılaştırmışlar. Nordic walking programının PD hastalarında motor ve motor 

olmayan semptomlar, fonksiyonel performanslar ve vücut kompozisyonu üzerine  etkisini 

belirlemeyi amaçlamıştır. Yirmi PD hastası  kaydedilmiştir ve rastgele olarak NW grubuna 

(NWg, n = 10) ve Kontrol grubuna (Cg, n = 10) atanmıştır. Eğitim 12 hafta boyunca haftada 2 

seans yapılmıştır. Eğitim etkileri motor ve motor olmayan semptomlar UPDRS-III, Hoehn ve 

Yahr skalası, PD Yorgunluk Skalası, Beck Depresyon Envanteri-II, Starkstein Apati Skalası 

ve Motorsuz Semptom Ölçeği ile değerlendirilmiştir. NWg'de istirahat HR'sinde, yürüme 

mesafesinde (p <0.05) ve alt ekstremite kaslarında belirgin değişiklikler (p <0.005) 

gözlenmiştir.. Hem denge yetenekleri hem de mobilite güvenliği artmıştır. (p <0.005). Bazı 

çevrelerde ve vücut kompozisyonunda önemli farklılıklar kaydedilmiştir. Son olarak, motor 

ve motor dışı semptomlarda belirgin bir iyileşme tespit edilmiştir. Sonuçlar NW içeren özel 

bir egzersiz programının, PD hastalarında günlük aktiviteleri geliştirmenin ve hem motor hem 

de motor dışı semptomları iyileştirmenin alternatif bir yolu olabileceği karşımıza 

çıkmaktadır(5). 

 

POSTMENAPOZAL KADINLAR 

Nordik yürüyüş (NW)  menopoz sonrası kadınlar tarafından yaygın olarak uygulanmaya 

başlanmıştır. Etkileri, geleneksel yürüyüş antrenmanından (WT) daha fazla kas grubunun 

yürüyüşe dahil olması nedeniyle belirgindir. Mekanik yük hem iskelet kasından hem de kas 

endotelinden vasküler endotel büyüme faktörünün (VEGF) salgılanmasını desteklediğinden, 

Lucia Cugusi ve ark’ları (2015), NW ve WT'nin VEGF seviyeleri üzerindeki etkisini 

karşılaştırmayı amaçlamışlardır. Dahil edilme kriterleri şunlardır: yaş <65 yıl; adetler doğal 

olarak en az 12 ay boyunca plazma estradiol <20pg / ml; vücut kitle indeksi (BMI)> 18.5 ve 

<35kg / m2; östrojen replasman tedavisi almayan; yürümeyi engelleyecek ortopedik hastalık 

öyküsü olmayan bireyler çalışmaya alınmıştır. Diğer gereklilikler, son 2 yıldaki kontrollü bir 

diyet programına katılım ya da kayıt öncesi 6 ay boyunca düzenli bir egzersiz programına 

katılım olmayan bireyler çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya Otuz postmenopozal kadın rastgele 

NW veya WT'ye atanmıştır. Her iki grup da haftada üç kez 40-50 dakika / gün egzersiz 

programına alınmıştır. Egzersizler sıcaklık (21-23 C) ve nemlilik (% 50) için kontrollü 

koşullar altında gerçekleştirilmiştir. VEGF ayrıca adipositlerden salındığından, antropometrik 

parametreler de değerlendirilmiştir. Bulgulara göre  NW, dolaşımdaki VEGF'yi WT'den daha 

fazla arttırmıştır (p<0,005). Ayrıca, her iki çalışma grubu da, WT katılımcılarının başlangıçta 

daha yüksek değerlere sahip olmasına rağmen, ağırlık (p<0,005), vücut kitle indeksi 



 

513 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
(p<0.005), kalça çevresi (p<0.001) ve kol yağ indeksinde ortalama bir azalma sergilemiştir. (p 

<0.001) ve böylece NW katılımcıları diğerlerine  göre daha büyük bir net düşüş sergilemiştir 

(p <0.005).  Bu veriler NW'nin dolaşımdaki VEGF seviyesini, eğitimin yoğunluğu eşdeğer 

olduğunda geleneksel yürüyüşe göre arttırdığını göstermektedir(1). 

 

KALÇA OSTEOARTRİTİ 

Yaklaşık dört kişiden birinde  semptomatik kalça osteoartriti (OA) gelişir(7). OA, fiziksel 

aktivite sırasındaki ağrı ile karakterize edilir, bu da kas zayıflığına ve bunun sonucunda 

fonksiyonel kısıtlamalara neden olan fiziksel aktivitenin azalmasına yol açabilir(8). Bu 

çalışma, yerel bir merkezde 4 aylık denetimli kuvvet antrenmanının (ST), yerel bir parkta 

denetimli Nordic Walking'in (NW) ve denetlenmemiş ev tabanlı egzersizin (HBE) kısa ve 

uzun vadeli etkilerini karşılaştırmıştır. Kalça protezi beklemeyen kalça osteoartriti (OA) olan 

60 + yaşındakilerde (n = 152) çalışma gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara performans testleri 

uygulanmıştır (30-s sandelye otur-kalk testi, süreli merdiven çıkma testi ve 6 dakikalık 

yürüyüş testi) ve fiziksel fonksiyon, ağrı, fiziksel aktivite seviyesi, öz yeterliliği ve sağlıkla 

ilişkili yaşam kalitesi testi başlangıçta ve 2, 4 ve 12 ayda ölçülmüştür. Tedavi amaçlı 

analizlere dayanarak iyileştirmeler NW grubunda 12 aydaki ST grubundan daha yüksektir. 

Genel olarak, fonksiyonel performanstaki iyileşmeler, tüm takip zaman noktalarında, HBE ve 

ST ile karşılaştırıldığında, NW'den sonra daha büyüktür (P <0.001 – P <0.03). Ayrıca, NW, 

güçlü fiziksel aktiviteyi iyileştirmek için HBE'den (P <0.01) ve zihinsel sağlığı geliştirmek 

için hem ST hem de HBE'den daha üstün olduğu görülmüştür. Bu veriler, NW'nin ST ve HBE 

ile karşılaştırıldığında önerilen egzersiz yöntemi olduğunu göstermektedir(6). 

 

KRONİK KALP YETMEZLİĞİ 

Kronik kalp yetmezliği (HF) olan hastalarda fiziksel aktivite, egzersiz kapasitesini ve yaşam 

kalitesini arttırır ve ayrıca ölüm oranlarını ve hastaneye yatışları azaltabilir. En büyük 

yararlar, daha güçlü bir kardiyorespiratuvar tepkisi ile sonuçlanan yüksek yoğunluklu aerobik 

egzersizlerle elde edilir.  Nordic Walking (NW), klasik yürüyüşe göre daha fazla kas 

grubunun katılımı ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı NW tekniğinin uygulanabilirliğini ve 

güvenliğini değerlendirmek ve hem sağlıklı deneklerde hem de kronik HF hastalarında NW 

tekniğiyle yürürken ve yürürken çaba yoğunluğunu karşılaştırmaktır. Çalışmaya 12 sağlıklı 

birey (yaş 30 ± 10 yıl, 5 erkek) ve stabil kronik sistolik HF'li 12 erkek (yaş 63 ± 11 yıl, tümü 

New York Kalp Birliği sınıf II, ortanca LVEF% 30, ortanca zirve VO2 18.25 kategorisinde 

sınıflandırılmıştır) ml / kg / dak). Tüm katılımcılar, 6 dakika boyunca 5 km / s'lik sabit bir 
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hızda bir koşu bandı üzerinde yürütülen  maksimum koşu testini tamamladılar. Sonuç olarak 

NW tekniğiyle yürümek bütün deneklerde uygulanabilir, güvenli ve iyi tolere edildi. Hem 

kontrol grubunda hem de kronik HF grubunda, NW tekniğiyle yürüme, sopasız yürümeye 

göre max VO2, RER, VE, PET CO2, HR ve SBP'yi arttırmıştır; kısaltılmış Borg skalasına 

göre yorulma derecesi daha yüksektir. Dispne NW tekniği ile anlamlı olarak artmamıştır. 

Sonuçlar. NW tekniği hem sağlıklı bireylerde hem de kronik HF'li hastalarda aerobik 

antrenman yoğunluğu güvenli ve iyi tolere edilebilir bir şekilde artırabilir(9). 

 

2-SONUÇ 

Sonuç olarak nordic walking, farklı hastalık gruplarında etkisi incelenmiş olup güvenle 

uygulanabilecek alternatif bir tedavi yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

3-ÖNERİ  

Bu çalışmalar ışığında nordic walkingin bu hasta grupları üzerindeki fiziksel,fonksiyonel ve 

metabolik etkileri göz önüne alınarak yararlı olabilecek farklı hastalık gruplarında da 

çalışmalar yapılarak örnekler çoğaltılmalıdır. 

 

Kaynaklar 

1. P. Izzicupo, M. A. D’Amico, A. Di Blasio, G. Napolitano, A. Di Baldassarre and B. 

Ghinassi- Nordic walking increases circulating VEGF more than traditional walking 

training in postmenopause CLIMACTERIC, 2017 VOL. 20, NO. 6, 533–539 

2. Morgulec-Adamowicz N, Marszałek J, Jagustyn P: Nordic walking – a new form of 

adapted physical activity (a literature review). Human Movement 2011, 12, 124–132.  

3. Schiffer T, Knicker A, Montanarella M, Struder HK: Mechanical and physiological effects 

of varying pole weights during nordic walking compared to walking. Eur J Appl Physiol 

2011, 111, 1121–1126. 

4. Dae-Hyouk Bang,  Won-Seob Shin-Effects of an intensive Nordic walking intervention on 

the balance function and walking ability of individuals with Parkinson’s disease: a 

randomized controlled pilot trial. Springer International Publishing Switzerland 2016 DOI 

10.1007/s40520-016-0648-9 

5. Lucia Cugusi, Paolo Solla, Roberto Serpe, Tatiana Carzedda, Luisa Piras, Marcello 

Oggianu, Silvia Gabba, Andrea Di Blasio, Marco Bergamin, Antonino Cannas, Francesco 

Marrosu and Giuseppe Mercuro- Effects of a Nordic Walking program on motor and non-

motor symptoms, functional performance and body composition in patients with 

Parkinson’s disease NeuroRehabilitation 37 (2015) 245–254 DOI:10.3233/NRE-151257 



 

515 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
6. T. Bieler, V. Siersma, S. P. Magnusson, M. Kjaer, H. E. Christensen, N. Beyer- In hip 

osteoarthritis, Nordic Walking is superior to strength training and home-based exercise for 

improving function Scand J Med Sci Sports 2016 doi: 10.1111/sms.12694 

7. Murphy LB, Helmick CG, Schwartz TA, Renner JB, Tudor G, Koch GG, Dragomir AD, 

Kalsbeek WD, Luta G, Jordan JM. One in four people may develop symptomatic hip 

osteoarthritis in his or her lifetime. Osteoarthritis Cartilage 2010: 18(11): 1372–1379. 

8. Holla JF, van der Leeden M, Knol DL, Peter WF, Roorda LD, Lems WF, Wesseling J, 

Steultjens MP, Dekker J. Avoidance of activities in early symptomatic knee osteoarthritis: 

results from the CHECK cohort. Ann Behav Med 2012: 44(1): 33–42. 

9. Andrzej Lejczak, Krystian Josiak, Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, Eliza Rudzińska,  

Ewa A. Jankowska, Waldemar Banasiak, Massimo F. Piepoli, Marek Woźniewski, Piotr 

Ponikowski- Nordic Walking May Safely Increase the Intensity  of Exercise Training in 

Healthy Subjects  and in Patients with Chronic Heart Failure Adv Clin Exp Med 2016, 25, 

1, 145–149 DOI: 10.17219/acem/35094 

  



 

516 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
HEKİMLERİN TEDAVİYİ RET HAKKININ ETİK ÇERÇEVEDE ANALİZİ 
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ÖZET 

Bu çalışmada hekimlerin tedaviyi reddetme hakları etik çerçevede araştırılmıştır. Hekimlerin 

hangi durumlarda tedaviyi reddetme haklarına başvurdukları problemi üzerine 

odaklanılmıştır. Çalışma belirlenen il sınırları içerisinde evreni temsil niteliği bulunan ve 

katılımı kabul eden 13 hekim ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak nitel bir 

yöntem olan mülakat tekniği kullanılmıştır. Konu ile alakalı ilgili literatür taranarak 

oluşturulan soru formundaki sorular katılımcılara aktarılarak araştırma yürütülmüştür. 

Çalışmanın bulgularına göre hekimlerin tedaviyi reddetme haklarına en sık başvurdukları 

durum fiziksel şiddettir. Bu konuda yeterli yaptırımların bulunmadığı hekimlerin ortak görüşü 

olmaktadır. Ayrıca hasta haklarının yanlış anlaşılmasının hekimler üzerinde yarattığı baskı 

ile birlikte artık hekimlerin riskten kaçındıkları temel görüşlerdendir. 

Anahtar Kelimeler: Hekim Hakları, Etik, Tedaviyi Reddetme Hakkı, Hasta-Hekim İlişkisi 

ABSTRACT 

In this study, the right of physicians to refuse treatment was investigated in the ethical 

framework. The focus is on the problem of the physicians in which they resort to the right to 

refuse treatment. The study was carried out with 13 physicians who represented the universe 

and accepted the participation within the provincial boundaries. Interview technique which is 

a qualitative method is used as data collection tool. The questions in the questionnaire formed 

by searching the relevant literature related to the subject were transferred to the participants 

and the research was conducted. According to the findings of the study, the most important 

reason for rejecting the treatment by physicians is physical violence. It is the opinion of the 

physicians that there are not enough sanctions in this regard. In addition, it is one of the main 

opinions of physicians to avoid risk because of the pressure created by the misunderstanding 

of patient rights on physicians. 

Key Words: Physician Rights, Ethic, The Right to Refuse Treatment, Patient-Physician 

Relationship 

GİRİŞ 

Temel amaç olarak insan sağlığı gibi önem derecesi yüksek bir olguya odaklı hizmet sunan 

hastaneler bu yönleri ile hizmet üreten diğer işletmelerden ayrılmaktadırlar (1). Hastane 

ortamında direkt olarak hasta ile iletişime geçilmesi nedeniyle hekim ile hasta arasında 
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anlaşılabilir düzeyde bir iletişimin sağlanması zorunlu hale gelmektedir (2). Hasta ile hekim 

arasındaki bilgi asimetrisi, gerçekleşen iletişimin daha çok hekim odaklı biçimde kurulmasına 

yol açmaktadır. Hekim tarafından yönlendirilen bu ilişkide hastaların tam olarak kendilerini 

ifade edememeleri kompleks bir yapı oluşturmaktadır (3). Bu sebeple ortaya çıkan 

sorunlardan biri olan hekime şiddet ve beraberinde getirdiği hekimlerin tedaviyi reddetme 

hakkı araştırma konusudur. 

1.HEKİMİN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI 

Hastaların hekimlerini seçebilme özgürlükleri varken hekimlerin hastalarını seçme ya da 

tedavilerini reddetme gibi özgürlükleri var mıdır? Yürürlükte hekimin acil vakalar haricinde 

hastayı reddedebilme hakkının olduğu söylense de pratikte böyle bir durumun pek mümkün 

olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır (4). Sert ve Güven (2008) :  

‘Hekimin kendi değer yargıları veya ahlak anlayışı çerçevesinde hastayı tedavi etmeyi 

reddi, tedavi hizmetlerinin insan hakları bağlamında taşıdığı önem açısından kabul 

edilemez. Özellikle ayırımcılık, damgalama gibi nedenler ile hastayı ret tıp etiğine ve 

hukuka uygun bir yaklaşım değildir. Hekim için bir tehlikenin bulunduğu durumlarda 

hekimin tedavi vermeyi reddi konusunda mesleğin yürütülmesinin olağan durumları 

ile olağan dışı durumları ayırmak gerekir. Bulaşıcı hastalık nedeni ile red kabul 

edilmesi daha zor bir yaklaşım iken, fiziksel ya da duygusal tehdit ya da şiddette 

tedavi vermeyi ret kabul edilebilir’ (5). 

Bu sebeple hekimin tedaviyi reddetmesi olağanüstü durumlar dışında gerçekleştirilmesi pek 

de mümkün olmayan bir hak olarak görülmektedir. 

1.1.Hekimin Tedaviyi Reddetme Hakkı’nın Yasal Dayanağı 

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Madde 25:  

‘Hekim, ancak tıbbi bilgisini gerektiği gibi uygulayamayacağına karar verdiğinde ve 

hastasının başvurabileceği başka bir hekim bulunduğu durumlarda, hastanın bakımını 

ve tedavisini üstlenmeyebilir veya tedaviyi yarım bırakabilir. Yukarıdaki koşullarda 

tedaviyi bırakacak hekim, bu durumu ve hastanın sağlığının tehlikeye düşmeyeceğini 

hastaya veya yakınlarına anlatır ve onları tıbbi yardımla ilgili başka olanaklar 

konusunda bilgilendirir. İkinci hekim bulunmadan hekim hastasını bırakamaz. Hekim, 

tedaviyi üstlenen meslektaşına hasta hakkındaki tüm bilgileri aktarmakla yükümlüdür’ 
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ifadesi kullanılmakla beraber Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 18. Maddesinde ‘Tabip ve 

diş tabibi, acil yardım, resmi veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere, mesleki 

veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir.’ denilmektedir (6,7). Maddelerde 

belirtilen şartlar çerçevesinde hekim hastayı tedavi etmeyi reddedebilme hakkına sahiptir.  

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi Madde 15: 

‘Hastaya bakmak üzere bir aile nezdine veya herhangi bir müesseseye çağrılan tabip, 

korunmayı da sağlamaya çalışır. Tabip, hastalara ve onlarla birlikte yaşayanlara, 

kendilerine ve muhitlerine karşı mesuliyetlerini bildirir. Tabip icabında, tedaviye 

devamı reddetmek pahasına da olsa, hijyen ve korunma kaidelerine riayeti temin için 

gayret sarfeder’(7). 

Bu maddede hekimin tedaviyi reddetme pahasına kendisinin ve o ortamda bulunan kişilerin 

sağlığını koruması gerektiği belirtilmiştir (8). 

1.2.Hekimin Tedaviyi Reddetme Hakkı’nın Etik Boyutu 

Etik ansiklopedik olarak: ‘insanlar arasında yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, 

doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalı’ olarak 

tanımlanmaktadır (9). Maddi yaptırımı olmayan fakat vicdani bir yaptırımı bulunan etik, bir 

başka deyişle uygun olan davranışın bulunmasında bireyin içsel denetçisi pozisyonunda 

bulunmaktadır (10). Manevi yükümlülüğün yanı sıra belirli kural ve ilkelerden oluşan ve bu 

kural ve ilkelerin dışında davranış sergileyen bireylere çeşitli yaptırımlarda bulunan belli bir 

meslek grubunun ideallerini korumayı hedefleyen mesleki ilkeler bütünü meslek etiği 

kavramını oluşturmaktadır (11). Her meslek gibi hekimlik mesleğinin de bazı yükümlülükleri 

bulunmakla birlikte yukarıda belirtilen Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 25. maddesinde 

yer alan durumlar meydana geldiğinde hekimin tedaviyi üstlenmeme ve yarım bırakma hakkı 

mevcuttur (6). Bunun yanı sıra kişiler hekimlerden bazı sorumlulukları yerine getirmelerini 

beklemektedirler. Bu durumda hekimin tedaviyi reddetmesi toplumumuzda hoş karşılanması 

pek de mümkün olmayan bir davranış olmakla birlikte hekim dışı bakış açısı ile etik olmayan 

bir davranış şeklinde değerlendirilebilmektedir. Sağlık hizmetinin yalnızca hekimler 

tarafından bireysel olarak verildiği görüşünden soyutlanarak sağlık hizmetini toplumdaki her 

ferdin örgütlenerek işbölümü ile beraber üretiminin gerektiği görüşü temel alınmalıdır (12). 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta hakları yeterince savunulup güvence altına alınırken 

hekimlerin haklarının dile getirilmesi geri planda kalmıştır. Hasta hekim ilişkisinde yalnız 

hastaları dile getirilirken, hekimlerin sadece görev ve mesuliyetlerini dile getirmek adil 
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olmayan bir bağlantı oluşturmaktadır (13). Bu çıkış noktası ile hekim hakları hastalara karşı 

bir hak olarak görülmemeli karşılıklı bir dayanışma içerisinde hak kavramı adı altında 

değerlendirilmelidir (12). Hasta haklarının yürürlüğe girmesi ile birlikte hekimlere açılan 

davaların sayısı artış göstermiş ve bu nedenle hekimler artık riskten kaçınma yoluna gitmeye 

başlamışlardır. Bu sebeple, hasta haklarının tam manasıyla anlaşılması ve doğru uygulanması 

için hekim haklarına öncelik vermek gerekmektedir (14). Hekimin bireysel haklarından 

bazıları özerk olma, sağlıklı olma ve güvenlik hakkıdır (15). Hekimin özerk olma hakkı 

bulunmaktadır. Hastanın tedavisine kendi tıbbi bilgisi dahilinde iyi olacak tedaviye 

yönlendirirken hastanın bu tedaviyi reddetmesi ile hekim de tedaviyi reddedebilir. Hekimin 

bireysel olarak sağlıklı olma hakkı vardır. Bulaşıcı hastalığı olan kişiyi tedavi etmesinde bu 

hakkı ile kişinin tedavi olma hakkı çelişmektedir. Hekimin bireysel haklarında bir diğeri ise 

güvenlik hakkıdır. Hekime uygulanan fiziksel şiddetler güvenlik hakkını ihlal ederken, 

fiziksel şiddet uygulayan hastanın tedavisinin reddedilmesi hakkı ile hekimin güvenlik hakkı 

birbirini desteklemektedir. 

2.YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde çalışılan grup, çalışmada kullanılan veri toplama aracı, verileri 

toplama süreci ve verilerin analizine yer verilmiştir.  

2.1.Çalışma Grubu 

Araştırmada herhangi bir örneklem yöntemi kullanılmamış olup evreni temsil niteliği bulunan 

ve araştırmaya katılımı kabul eden 10 tanesi özel hastanede 3 tanesi ise toplum sağlığı 

merkezinde çalışmakta olan toplam 13 hekime ulaşılabilmiştir. Katılımcıların demografik 

özellikleri tabloda belirtilmiştir. 

Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Yaş 

 

Branş Kurum 

Erkek 52 Genel Cerrahi Özel Hastane 

Erkek 41 Beyin ve Sinir Cerrahisi Özel Hastane 

Kadın 35 Dermatoloji Özel Hastane 

Erkek 38 Dahiliye Özel Hastane 

Erkek 52 Psikiyatri Özel Hastane 

Erkek 52 Acil Hekimi Özel Hastane 

Erkek 40 Üroloji Özel Hastane 

Erkek 40 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Özel Hastane 

Erkek 48 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özel Hastane 

Erkek 48 KBB Özel Hastane 
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Kadın 48 Diş Hekimi Toplum Sağlığı Merkezi 

Erkek 32 Aile Hekimi Toplum Sağlığı Merkezi 

Kadın 28 Pratisyen Hekim Toplum Sağlığı Merkezi 

 

2.2.Veri Toplama Aracı 

Nitel veri toplama tekniği olan görüşme yöntemi ile ele alınan bu araştırmada,  

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak konu ile 

doğrudan alakalı olabilecek literatürün taranması ile hazırlanan soru formu kullanılmıştır. 

Soru formunun ilk kısmında hekimlere cinsiyeti, yaşı ve branşı sorulmuş sonrasında 10 adet 

olan açık uçlu soru yönlendirilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen sorular 

tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 2. Soru Formu 

HEKİMLERİN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI  

Cinsiyet :  Kadın                              Yaş:                   Branş:                                      

                  Erkek  

1.Hekimlerin tedaviyi reddetmesinde hastanın cinsiyetinin bir etken olduğunu düşünüyor musunuz? 

2.Hekimlerin tedaviyi reddetmesinde hastanın yaşının bir etken olduğunu düşünüyor musunuz? 

3.Hekimlerin tedaviyi reddetmesinde hastanın statüsünün bir etken olduğunu düşünüyor musunuz? 

4.Hekim kendisine fiziksel şiddet uygulayan hastanın tedavisini reddetmeli midir? 

5.Sağlık çalışanına uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddet yaptırımlarını caydırıcı buluyor musunuz?   Bulmuyorsanız sizce 

ne yapılması gereklidir? 

6.Kamu hastanelerinde tedaviyi reddetme oranı özel hastanelere göre sizce daha mı fazladır? 

7.Kişinin bulaşıcı hastalık taşımasının hekimin tedaviyi reddetmesinde önemli bir etken olduğunu düşünüyor musunuz? 

8.Hekimlerin tedaviyi reddetme oranları eskiye nazaran günümüzde artış göstermekte midir?  

9.Hekimin uygulayacağı tedaviyi hastanın kabul etmemesi durumunda hekim hastanın tedavisini üstlenmeyi reddedebilir mi?    

Nasıl bir yol izlemelidir? 

10.Hekim hasta yakınları ile güven bunalımı yaşamışsa tedaviyi reddedebilir mi? 

Bu süreçte araştırmanın gizlilik ve gönüllülük esasına göre yürütüleceği bilgisi katılımcılara 

verilmiş olup sözlü rızaları alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Her hekim ile bireysel 

olarak yaklaşık 15 dakikalık sürelerle görüşülmüş, önceden hazırlanan soru formunda yer alan 

sorular doğrudan hekimlere aynı sözcüklerle ve aynı tonlamalarla sorulmuştur. Araştırmanın 

iç güvenilirliğini artırmak için cevaplar yorum yapılmadan söylendiği şekli ile not edilmiştir. 

2.3.Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz; elde edilen 

verilerin önceden belirlenen temalara göre başlıklandırılarak yorumlandığı, katılımcıların 

görüşlerini etkili bir şekilde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntıların yer verildiği ve 
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elde edilen sonuçların neden- sonuç ilişkisi çerçevesinde yorumlandığı analiz tekniğidir (16). 

Betimsel analiz dört aşamadan oluşmaktadır (16) : 

•Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma, 

•Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, 

•Bulguların tanımlanması, 

•Bulguların yorumlanması. 

Tablo 3. Verilerin Analizi Sonucu Ortaya Çıkan Tema ve Alt Temalar 

1.Tedaviyi Reddetmede Sosyo-Demografik Özelliklere İlişkin Görüşler  

1.1. Cinsiyete Bağlı Görüşler 

1.2. Yaşa Bağlı Görüşler 

1.3. Statüye Bağlı Görüşler 

2. Tedaviyi Reddetmede Şiddete İlişkin Görüşler 

2.1. Hastanın Uyguladığı Şiddete Bağlı Görüşler 

2.2. Hasta Yakınının Uyguladığı Şiddete Bağlı Görüşler  

2.3. Şiddet Yaptırımlarına İlişkin Görüşler 

3. Tedaviyi Reddetmede Bulaşıcı Hastalığın Önemine İlişkin Görüşler 

4. Tedaviyi Reddetme Oranlarına İlişkin Görüşler 

4.1. Kamu ve Özel Hastanelerdeki Tedaviyi Reddetme Oranlarına İlişkin Görüşler  

Tablo 3’te görüldüğü gibi birinci ana tema olan ‘tedaviyi reddetmede sosyo-demografik 

özelliklere ilişkin görüşler’ başlığı altında cinsiyete, yaşa ve statüye bağlı görüşler şeklinde alt 

temalar oluşturulmuştur. İkinci ana tema olan ‘tedaviyi reddetmede şiddete ilişkin görüşler’ 

başlığı altında hastanın ve hasta yakınının uyguladığı şiddete bağlı görüşlerle birlikte şiddet 

yaptırımlarına ilişkin görüşler şeklinde alt temalar oluşturulmuştur. Üçüncü ana tema olan 

‘tedaviyi reddetmede bulaşıcı hastalığın önemine ilişkin görüşler’ başlığı oluşturulmuştur. 

Son olarak dördüncü ana tema olan ‘tedaviyi reddetme oranlarına ilişkin görüşler’ başlığı 

altında alt tema olarak kamu ve özel hastanelerdeki tedaviyi reddetme oranlarına ilişkin 

görüşler başlığı oluşturulmuştur. 

3.BULGULAR 

Katılımcıların görüşleri gizlilik esasına dayanarak kimlik bilgileri alınmadan aktarılmıştır. 

Soru formunda yer alan sorular ana temalara göre gruplandırılarak alt temalara ayrılmış ve 

bulgular sunulmuştur. 

3.1.Tedaviyi Reddetmede Sosyo-Demografik Özelliklere İlişkin Görüşler 

Bu tema doğrultusunda soru formunda ayrı ayrı cinsiyetin, yaşın ve statünün hekimin tedaviyi 

reddetmesinde bir etken olup olmadığı sorulmuştur. Bu özellikler doğrultusunda bir hekim 
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ayrıca kültürün de tedaviyi reddetmede önemli  bir etken olduğunu çünkü kültürlü hastayı 

tedavi etmenin zor olduğu görüşünü dile getirmiştir. 

3.1.1. Cinsiyete Bağlı Görüşler 

Katılımcıların hepsi cinsiyetin tedaviyi reddetmede bir etken olmadığını dile getirmişlerdir. 

3.1.2. Yaşa Bağlı Görüşler 

Katılımcıların büyük çoğunluğu yaşın tedaviyi reddetmede bir etken olmadığını söylerken bir 

katılımcı ‘hastanın çok yaşlı olması riskli bir durum olacağından hekim sevk hakkını 

kullanabilir’ diyerek görüşünü belirtmiştir. Bu durumda hekim, yaşı doğrudan negatif bir etki 

olarak görmemekle birlikte olumlu sonuçlar alınması adına reddetmeden ziyade sevk hakkına 

başvuracağı bilgisini vermiştir. 

3.1.3. Statüye Bağlı Görüşler 

Cinsiyet ve yaşta olduğu gibi statüye bağlı görüşlerde de hekimlerin çoğu statünün bir etken 

olmadığı görüşündedir. Farklı bakış açısı olarak bir hekim ‘statü hekimde sosyal bir baskı 

yaratacaktır ve bu nedenle eğer hekim tamamen iyileştirici bir tedavi uygulayabileceğine 

inanmıyorsa risk almamak adına hastayı sevk etme eyleminde bulunabilir’ demiştir. Bir 

önceki örnekte olduğu gibi hekim direkt reddetme yerine sevk yoluna başvuracağını dile 

getirmektedir. 

3.2.Tedaviyi Reddetmede Şiddete İlişkin Görüşler 

Bu tema doğrultusunda soru formundaki sorular hastaların uyguladığı şiddet, hasta yakını ile 

yaşanan güven problemi ve yaptırımların caydırıcılığı üzerine olmuştur. 

3.2.1. Hastanın Uyguladığı Şiddete Bağlı Görüşler 

Alt temanın sorusu ‘hekim kendisine fiziksel şiddet uygulayan bir hastanın tedavisini 

reddetmeli midir’ şeklinde sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların %76’sı kesinlikle 

reddetmelidir şeklinde cevap vermiştir. Bir katılımcı reddetmesi gerektiğini çünkü 

reddetmezse o dakikadan sonra verimli olamayacağını söylemiştir. Farklı iki tane görüş 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki ‘hayır reddetmemelidir çünkü tedavi ayrı şiddet ayrıdır’ 

şeklinde görüşünü belirtmiştir. İkinci olarak farklı görüş branşı psikiyatri olan hekimden 

gelmiştir. ‘Branşa göre değişir. Psikiyatride akli dengesi yerinde olmayan bir hastanın şiddet 

uygulaması normaldir. Diğer branşlardaki doktorlar reddedebilir’ diyerek psikolojik 

durumlardan kaynaklanan şiddetlerin tolere edilebileceği görüşünü savunmuştur. 
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3.2.2. Hasta Yakınının Uyguladığı Şiddete Bağlı Görüşler 

Alt temanın sorusu ‘hekim hasta yakınları ile güven bunalımı yaşamışsa tedaviyi reddedebilir 

mi’ şeklinde sorulmuştur. Hekimlerin büyük bir çoğunluğu bu soruya evet reddedebilir 

yanıtını vermiştir fakat reddetmemesi gerekir şeklinde görüşlerde de bulunulmuştur. 

Reddetmemeli diyenlerin görüşleri hasta ile yakınının ayrı tutulması gerektiğinden yanadır. 

3.2.3. Şiddet Yaptırımlarına İlişkin Görüşler 

Alt temanın sorusu ‘sağlık çalışanına uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddet yaptırımlarını 

caydırıcı buluyor musunuz bulmuyorsanız sizce ne yapılması gereklidir’ şeklinde 

sorulmuştur. Genel olarak büyük çoğunluk yaptırımların caydırıcı olmadığından hatta 

yaptırım dahi bulunmadığından şikayetçi olmuştur. Yalnızca bir hekim hariç bütün hekimler 

yaptırımları caydırıcı bulmadıklarını dile getirmişlerdir. Ne yapılması gerektiğine ilişkin 

görüşler genellikle hapis cezası, yüklü miktarda para cezası, sigortadan düşürülmesi ve temel 

sorunun eğitimsizlikten kaynaklandığı şeklindedir. Görüşlerden biri ise ‘hasta memnuniyeti, 

hekim ve sağlık çalışanının güvenliği ve memnuniyeti arasında denge sağlanmalı ve yasalarla 

korunmalıdır’ şeklindedir. Yaptırımların caydırıcı olduğunu söyleyen hekimin gerekçesi ise 

beyaz kod bulunması ve hekimlere avukat atandığı şeklindedir. 

3.3.Tedaviyi Reddetmede Bulaşıcı Hastalığın Önemine İlişkin Görüşler 

Ana temanın sorusu ‘Kişinin bulaşıcı hastalık taşımasının hekimin tedaviyi reddetmesinde 

önemli bir etken olduğunu düşünüyor musunuz’ şeklindedir. Bu soruda bir hekim hariç, hayır 

reddetmemelidir şeklinde görüşler bildirilmiştir. Reddedilmemesi gerektiğini savunan bir 

hekim, bulaşıcı hastalık tedavisinde alınacak önlemlerle ilgili yasal prosedürler olduğunu bu 

prosedürler çerçevesinde hastanın tedavi edilmesi gerektiği görüşündedir. Evet etkendir 

görüşünü savunan kişi diş hekimidir. ‘Kişinin bulaşıcı hastalığı varsa başka bir kuruma sevk 

ederim’ şeklinde görüş bildirmiştir. Buradan diş hekimlerinin diğer hekimlere göre bulaşıcı 

hastalık konusunda hassas davrandıkları sonucuna varabiliriz. 

3.4.Tedaviyi Reddetme Oranlarına İlişkin Görüşler 

Temel soru ‘hekimlerin tedaviyi reddetme oranları eskiye nazaran günümüzde artış 

göstermekte midir’ şeklinde sorulmuştur. Hekimlerin çoğu fikrim yok veya aynıdır şeklinde 

cevaplamışlardır. Tam tersi eskiden daha fazla olduğunu savunan görüşlerden biri eskiden 

doktorların rahatlıkla hastaya çık dışarı seni istemiyorum gibi söylemlerde bulunduğunu dile 

getirmiştir. Evet artmıştır diyen hekimlerin dayanağı ise şiddetin artış göstermesi ve 

hekimlerin haklarını artık daha iyi bildiklerini söylemişlerdir. Artmıştır diyen görüşlerin 
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içerisinde bir hekim ‘yeni yetişen doktorlar risk istemedikleri için sevk yoluna fazla 

başvuruyorlar’ diyerek olaya farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.  

3.4.1. Kamu ve Özel Hastanelerde Tedaviyi Reddetme Oranlarına İlişkin Görüşler 

Alt temanın sorusu ‘Kamu hastanelerinde tedaviyi reddetme oranı özel hastanelere göre sizce 

daha mı fazladır’ şeklinde sorulmuştur. Katılımcılar burada fikrim yok, kamuda daha fazladır 

ve özelde daha fazladır şeklinde üç gruba ayrılmıştır. Çoğunluk kamu hastanelerinde tedaviyi 

reddetme oranının daha yüksek olduğundan yanadır. Gerekçe olarak ise özel hastanelerin kar 

amacı güden kuruluşlar olduğunu dile getirmişlerdir. Tam tersi olarak özel hastanelerde 

tedaviyi reddetme oranının fazla olduğunu savunan hekimlerin görüşlerinden biri özel 

hastaneye gelen hastaların hekimleri daha fazla sorguladığını bu nedenle reddetmenin fazla 

yaşandığı şeklindedir.  

TARTIŞMA 

Soru formunda da yer alan bulaşıcı hastalık tedavisinde izlenecek yol, araştırmanın önemli bir 

noktasını oluşturmaktadır. Bünyesinde AIDS hastalığı barındıran bireylerin tedavilerinde, 

hekimin bu hastayı tedavi etmeyi reddedip etmeyeceği olgusu AIDS hastalığı konusundaki 

tartışmaların etik boyutunun önemli konuları arasında yer almaktadır (17). Bu konudaki temel 

görüş hastanın tedavisini reddetmenin etik olmadığı şeklindedir. Diğer hastalar gibi AIDS 

hastasının da tedavi olma hakkı vardır. Diş hekimliği alanında tedavi olmak da bu hak dışında 

tutulmamalıdır. Eski Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 3. ve 18. maddelerine göre ‘serbest çalışan 

Diş hekimlerinin (acil vakalar hariç) hastayı reddetme hakları olmasına karşın, resmi 

kurumlarda çalışan diş hekimleri kendilerine başvuran hastaları kabul etmek zorundadır.’ 

(17). Günümüzde ise bu maddeler kaldırılmıştır. Hastaneler, sağlık çalışanlarının hasta 

haklarına özen göstermesini isterken bunun yanında sağlık personelinin korunması için de 

gerekli araç ve gereci bulundurarak uygun koşulları sağlamalıdır (18). AIDS’li hastanın 

tedavisinde ne genel etik ilkeleri ne de tıp ahlakı hekimi AIDS’li hastayı tedavi etmekten 

muaf tutmamaktadır (19). Fakat yapılan araştırmada bir diş hekimi hastayı başka bir kuruma 

sevk edeceği şeklindeki görüşünü dile getirmiştir. Hekimlerin kendi sağlıklarını koruma ve bu 

hak kapsamında da mesleklerini icra ettikleri esnada karşılaşacakları risklerden korunma 

hakları bulunmaktadır (20). Enfeksiyon ve radyasyon riski ise bu risklerin başında 

gelmektedir. Bununla birlikte son yıllarda artış gösteren hekimlere yönelik saldırılar da 

önemli meslek riski konumundadır (4).  
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Şiddet yaptırımlarının caydırıcı olması adına nasıl bir uygulama ortaya konması gerektiği 

sorusuna katılımcılar bir hekim kişinin o hastaneye bir daha alınmaması gerektiğini bir başka 

hekim ise sigortadan düşürülmesi gerektiği doğrultusunda görüş bildirmişlerdir. Kişinin etik 

dışı gerçekleştirdiği davranışına dayanarak bireyin acil bir vakada o hastaneye alınmaması 

veya sigortadan düşürülerek hasta haklarından birinin elinden alınması ne kadar etik bir 

yaptırım olabilir? Etik olmayan bir davranışın cezası yine etik olmayan bir davranışla mı 

verilmelidir sorusu ise ayrı bir tartışma konusudur. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada hekimlerin tedaviyi reddetme hakkı çerçevesinde hekimlerin uygulamaları 

araştırılmıştır. Çalışma içerisinde elde edilen temel bulgular ana temalar şeklinde Tablo3.’de 

gösterilmiştir. Alt temalarda ise görüşlerin çeşitlilikleri aktarılmıştır. İlk olarak hekimlerin 

araştırma başlığına verdikleri tepkiler, ‘bizim öyle bir hakkımız da mı varmış, fiziksel şiddet 

dışında tedaviyi reddetmem, tedavi reddi değil hastayı reddetme bizim hakkımız olabilir’  

şeklinde olmuştur. Yani hekimler ciddi bir fiziksel şiddete maruz kalmadıkları sürece bu 

haklarını kullanma yoluna gitmemektedirler. Hekimlerin şikayetçi oldukları nokta, fiziksel ve 

psikolojik şiddet yaptırımlarını kesinlikle caydırıcı bulmadıklarıdır. Hatta bu konuyla alakalı 

yaptırım dahi bulunmadığı görüşünde olanlar vardır. Hekimlerin caydırıcı yaptırımlar için 

önerileri hapis cezaları, para cezaları, bir daha o kurumdan hizmet alamama cezası ve 

sigortadan çıkarılma cezası şeklinde olmuştur. Bu araştırma bulguları doğrultusundaki 

öneriler şunlardır: 

1-Şiddet olaylarını azaltmak amacıyla hastane girişinden itibaren gerekli önlemler alınmalıdır. 

2-Kişilere hasta haklarının yanı sıra hekim hakları konusunda da bilgi verilmelidir. 

3-Bulaşıcı hastalığı olan kişilerin her türlü tedavisi için gerekli araç gereçler bulundurularak 

üst düzeyde önlemler alınmalı ve sağlık çalışanlarına bu konuda eğitimler verilmelidir. 

4-Psikolojik ve fiziksel şiddet yaptırımları caydırıcı seviyeye ulaştırılmalıdır. 

5-Araştırmaya kamu kurumunda çalışan hekimlerle beraber araştırma hastanesinde çalışan 

aynı zamanda da mesai saatleri dışında özel randevu ile hasta muayenesi yapan hekimlerinde 

katılımı sağlanarak kapsamın genişletilmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Giriş: Travmatik beyin yaralanması fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak hastalar 

için uzun vadeli yıkıcı sonuçlar doğurabilecek önemli bir sağlık sorunudur.  Travmatik beyin 

yaralanması sonrası fizyolojik etkiler giderek daha fazla çalışılmakta ve barsak fonksiyon 

bozukluğu önemli bir sonucu ortaya koymaktadır.  Beyin ve barsak mikrobiyatası arasındaki 

iletişim mikrobiyota-barsak-beyin ekseni olarak adlandırılmakta ve mikrobiyatanın beyin 

fonksiyonlarını etkileyebileceği ile ilgili kanıtlar artmaktadır.  

Amaç: Bu derleme çalışmasında travmatik beyin yaralanması ve barsak mikrobiyotası 

arasındaki iki yönlü ilişkinin önemi üzerinde durulacaktır.  

Yöntem: Çalışma “Travmatik beyin yaralanması, mikrobiyota, hemşirelik” Türkçe anahtar 

kelimeleri ve “Traumatic brain injury, microbiota, nursing” İngilizce anahtar kelimeleri 

kullanılarak yapılan literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur.  

Bulgular: Çalışmalar otonom sinir sistemi düzensizliğinin ve inme sonrası stres yanıtının, 

akut beyin hasarı ve uzak organ disfonksiyonu arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini 

göstermektedir. Travma, yanıklar, sepsis ve cerrahi yaralanmalardan kaynaklanan 

gastrointestinal ortamdaki değişiklikler, barsakta bakteriyel disbiyozi tetikler ve bu da 

sistemik bir enflamatuar yanıtın gelişmesine yol açar. Beyin ve barsak arasındaki iki yönlü 

iletişim yolunun bozulması gastrointestinal sistemin kronik işlev bozukluğu ve sakatlık gibi 

sekellere yol açabilir.  

Tartışma ve Sonuç: Travmatik beyin yaralanmasının klinik yönetiminde öncelikle sekonder 

yaralanmaların önlenmesine odaklanılmakla birlikte ilerlemenin klinik olarak takip edilmesi 

zor olabilir. Travmatik beyin yaralanmalı hastalarda erken enteral beslenmenin bağışıklık 

hücrelerini uyardığı ve barsak bariyerinin sağlığını arttırdığı bilinmektedir. Sonuç olarak 

nöroşirurji hemşiresi beyin barsak ekseninin inflamasyonu güçlendirmede ve ikincil hasara 

karşı korumadaki rolünü anlayarak, hasta bakımını artırabilir, hastanın beslenmesini 

yakından takip edebilir,  morbiditeyi azaltabilir ve sonuçları iyileştirebilir. 

Anahtar kelimler: Travmatik beyin yaralanması, Mikrobiyota, Hemşirelik 
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ABSTRACT 

Introduction: Traumatic brain injury is a major health problem that may cause long-term 

physical, cognitive, emotional and behavioral effects. Physiological outcomes after Traumatic 

brain injury have increasingly been studied and functional gastrointestinal disorder reveals 

an important result.   The communication between brain and gut microbiota is known as the 

brain-gut-axis and evidence of the microbiota’s role in brain functions is increasing. 

Objective: This compilation study focuses on the importance of the bidirectional 

communication between brain and gut microbiota.  

Method: The study has been elaborated with literature review using keywords “Traumatic 

brain injury, microbiota, nursing” both in Turkish and English.  

Results: Studies have shown that autonomic nervous system dysfunction and stress response 

in stroke mediate the relationship between acute brain injury and distant organ dysfunction. 

Trauma, burns, sepsis and surgical injury resulting from changes in the gastrointestinal 

environment induce intestinal dysbiosis and that lead to development of systemic 

inflammatory response. The failure in this bidirectional interaction may cause sequelae as 

chronic disorders of the gastrointestinal system and disability.  

Discussion and Conclusion: Although prevention of secondary injuries is mainly purposed 

during the clinical management of Traumatic brain injury, clinical follow-up of the process 

may be difficult. It has been proven that early enteral nutrition induces immune cells and 

improves gut barrier function in patients with Traumatic brain injury. Consequently, 

neurosurgical nurses can enhance patient care, follow their diet closely, decrease the 

morbidity and improve outcomes through understanding the role of brain-gut-axis in 

improving inflammation and protecting against secondary injuries.  

Keywords: Traumatic brain injury, Microbiota, Nursing 
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GİRİŞ 

Travmatik beyin yaralanması tüm dünyada büyük bir sağlık ve sosyoekonomik problem 

teşkil etmektedir. Gelir düzeyi hem düşük hem de yüksek ülkelerde yaygın olup, her yaştan 

insanı etkilemektedir. Travmatik beyin yaralanması sadece bireyleri etkilemekle kalmaz aynı 

zamanda aileler ve topluluklar üzerinde kalıcı etkiler yaratabilir. Özellikle çocuklar ve daha 

yaşlı yetişkinler için herkes travmatik beyin yaralanması riski altındadır(1). Travmatik beyin 

yaralanması tüm yaralanmalardan kaynaklanan ölümlerin yaklaşık % 30'una neden olmakta 

ve 45 yaşın altındaki bireylerde önde gelen morbidite ve mortalite nedenini temsil 

etmektedir(2). Nörotravmatik olayları takiben akut semptomlara ek olarak, bu zararlı olayların 

uzun vadeli biyolojik sekellerinin, yaşamın ilerleyen dönemlerinde depresyon gibi 

nöropsikiyatrik bozuklukların riskini arttırdığı, kısmen de nörodejeneratifin patogenezine 

katkıda bulunduğuna dair artan kanıtlar vardır(3).  Travmatik beyin yaralanmalarının etkileri, 

hafıza ve düşünmenin bozulmasını, hareketi, hissi (örneğin görme veya duyma) veya 

duygusal işlevselliği (örneğin kişilik değişiklikleri, depresyon) içerebilir(2). 

Travmatik beyin yaralanmasına olan ilginin artmasıyla birlikte, mikrobiyota-barsak-beyin 

ekseninin nörolojik sağlık ve hastalıktaki rolünün araştırılmasında da önemli bir ilgi 

vardır. Barsak mikrobiyotası sinir sisteminin gelişimi için kritiktir(4). Gastrointestinal 

mikrobiyota enterik sinir sistemini etkiler ve bu da merkezi sinir sistemine sinyal 

gönderir(5).   Barsak mikrobiyotası ve barsak beyin ekseni arasındaki etkileşim “mikrobiyota-

barsak-beyin ekseni’’ olarak adlandırılmaktadır(6). Wang ve Wang (2016)(7) barsak 

mikrobiyotasının beyni sinir, endokrin, bağışıklık ve metabolik sistemler dahil olmak üzere 

bir dizi yoldan etkilediğine dikkat çekmiştir.  Beyin ve barsak; enterik sinir sistemi, vagus 

siniri, immün sistem veya barsak mikroorganizmalarının metabolik süreçleri de dahil olmak 

üzere çeşitli yollarla bağlanabilir(8). Barsak beyin ekseni, nöral, hormonal ve immünolojik 

kökenlerin afferent ve farklı sinyallerini içeren bütünleştirici bir fizyolojik model olarak 

kavramsallaştırılabilir ve bu eksenin işlevsizliği patofizyolojik sonuçlara yol açabilir(9). 

Barsak sağlığı, barsak bariyer fonksiyonunun ve periferik nöron aktivitesinin fizyolojik 

etkileri ile merkezi sinir sistemini etkiler(10). İki yönlü olduğu için, iletişim yolları aynı 

zamanda barsak mikrobiyotasını etkileyen nörofizyolojik davranışlardaki değişikliklerle 

birlikte beyinden aşağıya doğru uzanır(4). Özellikle, barsak beyin ekseninin iki yönlü bir yol 

olduğu ve karşılıklı etkileşim içinde olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir(11,12). Ancak 

barsak bileşiminin nörotravmanın hem akut hem de kronik biyolojik sekelini nasıl modüle 

ettiği henüz incelenmemiştir.  

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/morbidity
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159117301551#b0425
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/gut-brain-axis
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/gut-brain-axis
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Barsakları incelerken, literatürdeki son eğilimlerin insan vücudunun “insan ekosistemi” ne 

veya daha doğrusu, “insan biyomu” na yükseltilmesi gerektiği fikrininin desteklendiğine 

dikkat edilmelidir(9). Bu kavram, mikropların ve insan vücudunun karşılıklı ortak 

evrimini kabul etmektedir. Son tahminler, bu ekosistemi oluşturan, her insan vücudunda var 

olan, yaklaşık 3x1013 bakteri hücresinin bulunduğunu, bu sayının insan hücrelerinin sayısı ile 

eşleştiği veya aşıldığı düşünülen bir sayı olduğunu göstermektedir(13). Barsak 

mikrobiyotasının barsak bariyer fonksiyonunu düzenlemede kritik bir rol oynadığına dikkat 

edilmelidir.  Ayrıca, barsak bariyer fonksiyon bozukluğunun Travmatik beyin 

yaralanmasının bir sonucu olduğu kabul edilmiştir(14). Barsak bariyerindeki yapısal hasar, 

yaralanmadan üç saat sonra ortaya çıkar, 72 saatte zirve yapar ve hasar yaralanmadan yedi 

gün sonra açık bir şekilde belirgindir. Kesin mekanizmalar bilinmemekle birlikte, kanıtlar 

Travmatik beyin yaralanması sonrası gastrointestinal kanala zarar vermenin barsak 

duvarındaki  sıkı bağlantıların bozulmasına aracılık ettiğini göstermektedir(15,16). Barsak 

mikrobiyotasının yapısı bozulduğunda barsak geçirgenliğinde artma, kısa zincirli yağ asiti 

üretiminde değişme, kolon rezistansında azalma gibi değişiklikler olduğu bilinmektedir(17). 

Travmatik beyin yaralanması sonrası inflamatuar yanıt, sitokin üretimine yol açar, bu da 

hiperkatabolik duruma katkıda bulunur. Bu nedenle, Travmatik beyin yaralanması sonrasında 

hastalar negatif azot dengesi ve protein parçalanması ile hızlı kilo kaybına uğrarlar. Beslenme 

durumundaki değişiklik enfeksiyona ve nihayetinde artmış morbidite ve mortaliteye yol açar. 

Bu nedenle, Travmatik beyin yaralanması hastalarının çoğunluğu, genellikle yetersiz 

beslenme ve barsak bariyerinin bozulmasına bağlı olarak bozulmuş bir bağışıklık tepkisi ile 

bağlantılı komplikasyonlar geliştirir(16).  Bununla birlikte, Travmatik beyin yaralanması ile 

ilişkili enfeksiyonu sadece bağışıklık hücrelerinin bozulmasına bağlı değildir. Son 

zamanlarda, barsak mikrobiyotası çeşitli hastalıklarda önemli bir katkı maddesi olarak 

tanımlanmış olup, komplikasyonlarda yeni bir faktör olarak rol oynayabilir. Barsak 

mikrobiyotası, barsak bariyer fonksiyonları ve bağışıklık tepkisinin modülasyonu gibi birçok 

işlevi gösteren barsak fizyolojisinin aktif bir elemanıdır. Bu nedenle, dysbiosis adı verilen 

bakteri dengesizliğinin birçok hastalıkta rol oynadığı düşünülmektedir(18). Travmatik beyin 

hasarına özgü, beyin barsak ekseninin bozulması, daha sonraki komplikasyonları 

tetikleyebilir. Noradrenalin tetikleyicilerin salınımı, hastalarda karın ağrısı, mide distresi, 

değişmiş barsak hareketliliği, kabızlık veya ülser gibi klinik olarak ortaya çıkabilen barsak 

mikrobiyomunda değişikliklere neden olur(19).  

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/microorganism
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/coevolution
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/coevolution
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/bacterial-cell
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159117301551#b0480
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159117301551#b0480
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159117301551#b0480
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159117301551#b0060
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cytokine-production
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nitrogen-balance
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/protein-degradation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/body-weight-loss
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/morbidity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/malnutrition
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/malnutrition
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/infectious-complication
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/immunocompetent-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gut-microbiota
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dysbiosis
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Tekrarlayan veya tekil nörotravmatik olayların ardından beyinde ortaya çıkabilecek ikincil 

yaralanma mekanizmalarının bulunduğu bilinmektedir. Travmatik beyin yaralanmasının 

klinik yönetiminde sekonder yaralanmaların önlenmesine odaklanmak önemlidir. Travmatik 

beyin yaralanmalı hastalara  enflamasyonu azaltmak için iki hafta boyunca yüksek düzeyde 

beslenme verilmesi önerilmektedir. Erken enteral beslenmenin bağışıklık hücrelerini uyardığı 

ve barsak bariyerinin sağlığını arttırdığı bilinmektedir. Örneğin, D Vitamini ve 

Magnezyum'un barsak mukozası tabakasının sağlığını iyileştirdiği bilinmektedir(20).  

Sonuç ve Öneriler 

Travmatik beyin yaralanması fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal engelliler dahil olmak 

üzere, hastalar için uzun vadeli yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Travmatik beyin 

yaralanması olan hastalarda barsak mikrobiyotasının bozulması sekonder beyin hasarına yol 

açan bir geri besleme döngüsü başlatabilir. Travmatik beyin yaralanmasının barsak 

mikrobiyomu üzerindeki etkisine odaklanan nispeten az sayıda çalışma yapılmıştır ve 

fizyolojik ve klinik etkileri henüz görülmemiştir. Barsak mikrobiyomundaki değişiklikler 

potansiyel olarak Travmatik beyin yaralanmasının ilerlemesini izlemek için bir biyobelirteç 

olarak veya ikincil yaralanmayı önlemek için terapötik bir hedef olabilir. Travmatik beyin 

yaralanmalı hastalarda barsak mikrobiyomu bilgisinden yararlanılması hastaların yaşam 

kalitesini arttırma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Nöroşirurji hemşiresi Travmatik 

beyin yaralanması olan hastalarda beyin barsak ekseninin inflamasyonu güçlendirmede ve 

ikincil hasara karşı korumadaki rolünü anlayarak hasta bakımını artırabilir, hastanın 

beslenmesini yakından takip edebilir,  morbiditeyi azaltabilir ve hastanın yaşam kalitesini 

arttırarak sonuçları iyileştirebilir. 
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ÖZET 

İnfertilite, önemli bir sağlık sorunu olarak çiftlerin %15’ini yaşam boyunca etkilemektedir. 

Erkek infertilitesi ise erkek popülasyonun yaklaşık %7'sini etkileyen çok faktörlü bir patolojik 

durumdur. Erkek infertilitesinin genetik yapısı, semen ve testis histolojik fenotiplerinin aşırı 

derecede heterojen olması ve spermatogenezde en az 2.000 genin yer alması nedeniyle 

oldukça karmaşıktır. Erkek infertilitesine katkıda bulunduğu bilinen genetik faktörlerin en 

yüksek sıklığı (%25) azospermidedir, ancak diğer semen ve etiyolojik kategorilerdeki 

tanımlanmış genetik anomalilerin sayısı sürekli olarak artmaktadır. Cinsiyet 

kromozomlarındaki anomalilerin şiddetli spermatogenik bozukluklarda önemli rolleri vardır. 

Otozom bağlantılı gen mutasyonları ve kopya sayısı varyasyonları da spermatogenetik 

bozukluklara neden olmaktadır. Tüm ekzom analizi ise ailesel infertilite vakalarında oldukça 

başarılı bir teşhis aracı olduğunu kanıtlamıştır. Bu çabalara rağmen, infertilitenin etiyolojisi 

hastaların yaklaşık %40'ında bilinmemektedir ve idiyopatik infertilitede yeni genetik 

faktörlerin keşfine ihtiyaç vardır. Tüm ekzom çalışmaları, idiyopatik erkek infertilitesinin 

eksik genetik etiyolojisinin keşfedilmesi için en umut verici yaklaşımdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Erkek İnfertilitesi, Y Mikrodelesyon, Kromozomal Anomaliler 

 

ABSTRACT 

Infertility affects 15% of couples throughout life as an important health problem. Male 

infertility is a multifactorial pathological condition affecting approximately 7% of the male 

population. The genetic structure of male infertility is extremely complex because the 

histological phenotypes of semen and testis are extremely heterogeneous and include at least 

2,000 genes in spermatogenesis. The highest prevalence of genetic factors (25%) known to 

contribute to male infertility is azoospermia, but the number of identified genetic anomalies in 

other semen and etiologic categories is constantly increasing. The anomalies in sex 

chromosomes have important roles in severe spermatogenic disorders. Autosomal gene 
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mutations and copy number variations also cause spermatogenetic disorders. Whole exome 

analysis proved to be a very successful diagnostic tool in familial infertility cases. Despite 

these efforts, the etiology of infertility is unknown in about 40% of patients, and new genetic 

factors are needed in idiopathic infertility. All exome studies are the most promising 

approach to discovering the incomplete genetic etiology of idiopathic male infertility. 

 

Keywords: Male Infertility, Y Microdeletion, Chromosomal Abnormalities 

 

GİRİŞ 

İnfertilite, çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlerin yaklaşık %15'ini etkileyen majör bir sağlık 

sorunudur. Genel erkek nüfusunun %5-7'sini etkilemektedir ve sanayileşmiş ülkelerde sperm 

sayısındaki belirgin azalan eğilim göz önüne alındığında gelecekte daha da artabileceği 

düşünülmektedir (1). Erkek kısırlığı, testislerde spermatozoanın tamamen yokluğundan, 

sperm kalitesindeki farklı değişikliklere kadar oldukça heterojen fenotipik durumları olan 

karmaşık, çok faktörlü patolojik bir durumdur (2,3). Azospermili erkeklerin genetik anomali 

taşıyıcısı olma ihtimali %25 civarındadır. Yardımcı üreme teknolojileri çağında infertilitenin 

altında yatan genetik kusurun tanımlanması, bu teknolojilerin başarısını artıracaktır. 

İnfertilitenin genetik nedeninin ortaya koyulması, hastanın ve çocuklarının üreme sağlığı ve 

genel sağlığı için etkileri olabileceğinden oldukça önemlidir. Ayrıca bazı genetik varyantların 

tanımlanmasının yakın gelecekte hormonal tedavilerin (farmakogenetik) kişiselleştirilmesinde 

yardımcı olması muhtemeldir. Bu nedenle, androloglar, erkek infertilitesi için tüm temel 

genetik testlerin ve devam etmekte olan araştırmaların ve androgenetiğin gelecekteki 

perspektiflerinin klinik öneminin farkında olmalıdırlar (4). 

 

Kromozomal Anomaliler 

Erkek hipogonadizminin en sık görülen formu %0.2 prevalans ile Klinefelter sendromudur. 

Klinefelter hastalarının testislerinde primordial germ hücreleri dejenere olarak puberte 

yaşlarında ya hiç kalmaz ya da çok az miktarda kalır (5). Eş zamanlı olarak Leydig hücreleri 

de hiperplastik hale gelir. Spermatogenezin de bulunmaması ile testisler çok küçük olarak 

kalırlar ve değişik oranlarda androjen eksikliği bulguları ortaya çıkar (6). Klinefelter 

hastalarında spontan paternite çok nadirdir. TESE ile sperm elde edilmesi sonrası ICSI 

gebelikleri oldukça sık görülmektedir. Mozaik hastalarda oligospermi görülebilir ve sperm 

elde etme şansı regüler tipe göre daha yüksektir(7,8). 
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46,XX erkek sendromunda hasta fenotipik olarak erkektir ve internal/eksternal dişi genital 

organ taşımazlar. Y kromozomunda bulunan testis tayin eden faktörün (TDF) X 

kromozomuna geçmesiyle X kromozomlarından birinde SRY geni olan ve bu nedenle erkek 

fenotipinde gelişen bireler ortaya çıkmaktadır. Azoospermiktirler ve bugüne kadar TESE/ICSI 

ile paternite bildirilmemiştir (9,10). 

47,XYY sendromunda bireyler fertil durumdan infertil duruma kadar değişkenlik gösterirler. 

Sperm parametreleri problemli ise idiopatik durumlarda uygulanan tedavi seçenekleri 

uygulanabilmektedir. Olguların çoğunluğu fertil olup kromozomal olarak normal yavruya 

sahiptirler (11).  

Sayısal kromozomal anomalilerin dışında yapısal kromozomal anomaliler de (delesyonlar, 

inversiyonlar, translokasyonlar, insersiyonlar) infertiliteye sebep olabilmektedir. Hem dengeli 

hem de dengesiz yapısal kromozom anomalileri erkek üreme sisteminde bozukluklara neden 

olabilmektedir. (12, 13, 14) 

 

Y Kromozom Mikrodelesyonları 

Y kromozomunun kısa kolundaki(Yp) genler testis gelişimde, uzun kolundaki(Yq) genler ise 

spermatogenezde rol almaktadır.  Bu genlerin mikrodelesyonları ile infertilite arasında 

bağlantı bulunmaktadır. Y kromozomu üzerinde bulunan fertilite ile ilişkili gen bölgeleri 

azospermia factor (AZF) olarak adlandırılmıştır. (15) AZF mikrodelesyonları, non-obstrüktif 

azospermide %15, şiddetli oligospermide %5-10 görülmektedir. AZF genleri Y 

kromozomunun uzun kolunda AZFa, AZFb, AZFc, AZFd bölgelerinde yer almaktadır. (16) 

Y kromozom mikrodelesyonlarının tespit edilmesi hastaların oligospermi ve azosperminin 

nedeninin anlaşılmasına ve prognozun belirlenmesini sağlamaktadır. AZFa ve AZF’nin 

komplet delesyonu durumunda ICSI için TESE ile sperm eldesinin mümkün olmadığının 

bilinmesi açısından oldukça önemlidir. (15) 

 

Kistik Fibrozis ve Konjenital Ductus Agenezisi 

Spermatik kord agenezi bulunan azospermik erkeklerde, kistik fibrozis(CF) taşıyıcılığı 

görülebilmektedir (17). CFTR proteini, spermin olgunlaşması ve ulaşımı için uygun ortam 

sağlamaktadır. CFTR geninde 1000’in üzerinde mutasyon infertilite ile ilişkilendirilmiştir. Bu 

vakalarda bilateral vas deferens agenezi belirlenmiştir (18).  Konjenital bilateral vas deferens 

agenezi olan bir erkeğin kendisini ve eşini CFTR geni mutasyonları açısından test etmek 

önemlidir.  
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Gen Polimorfizmleri 

Erkek infertilitesinin patofizyolojisinde genetik polimorfizmlerin rolünü aydınlatmak için 

birçok çalışma yapılmıştır. Tek gen analizi çalışmalarının kesin tanısal ve prognostik 

değerdeki genetik faktörleri tanımlamaktan hala uzak olsa da birkaç önemli ilişki ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Örneğin infertil erkeklerde gr/gr parsiyel delesyonlarının daha sık 

görüldüğü ve spermatogenik fenotip üzerinde farklılıklar oluşturduğu gözlenmiştir. Benzer 

şekilde yapılan meta-analizlerde MTHFR C677T polimorfizminin infertilite ile önemli 

derecede ilişkili olduğu görülmüştür.  Bu polimorfizmlerin patojenik rol oynaması için başka 

faktörlerinde bulunması gerekir. Bunlar, diğer gen varyantlarını, çevresel faktörleri, 

epigenetik modifikasyonları ve hormonları içermektedir. Diğer genler üzerinde çalışmalar 

devam etmektedir. Bununla birlikte, şu ana kadar kullanılan yaklaşım, fenotipin heterojenliği, 

sınırlı örneklem büyüklüğü ve “aday gen” yaklaşımından dolayı yetersizdir (19, 20). 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İnfertil bireylere yardımcı üreme teknikleri uygulanması öncesinde genetik tanı testlerine 

başvurulması iyi klinik uygulamaların bir parçasıdır. Yapılacak olan testler doğru tanı ve 

tedaviyi belirleyeceği gibi uygun genetik danışmanın verilmesini de mümkün kılacaktır. 

Ayrıca klinik bulgulara ek olarak genetik danışma sırasında aile öyküsünün değerlendirilmesi 

ve ayrıntılı soy ağacının çizilmesi hastaların daha fazla yarar görmesini sağlayacaktır. 
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YAŞLI SIÇANLARDA YÜZME EGZERSİZ UYGULAMASININ DNA 

KIRILMALARINA ETKİSİ: COMET ANALİZİ 

The effect of swimming exercise application on DNA fractures in elderly rats: COMET 

analysis 

 

Ülker TUNCA, Arzu YALÇIN, Mustafa SAYGIN 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD, Isparta. 

 

Özet  

Amaç: Sekiz haftalık düzenli ılımlı yüzme egzersizine tabi tutulan orta yaş ve yaşlanma 

sürecine giren sıçanlarda lenfositlerdeki DNA hasarı ve onarım kapasitesindeki etkilerini 

tespit etmekti. 

Yöntem: Çalışmada 32 adet erkek Sprague-Dawley (350-500 gr) 11-12 aylık ve 15-16 aylık 

yaşlı sıçanlar kullanıldı. Çalışma her grupta 8’er adet sıçan olacak şekilde 4 grup olarak 

oluşturuldu. Gruplar; kontrol (K1) (11-12 aylık), Egzersiz (E1; 11-12 aylık), Kontrol (K2; 15-

16 aylık), Egzersiz (E2; 15-16 aylık) olmak üzere ayrılmıştır. Yüzme egzersizi, 30 dk/gün, 5 

gün/hafta yoğunluğunda 8 hafta sürecek tarzda ılımlı orta dereceli egzersiz eğitimi uygulandı. 

Egzersiz eğitimi sonrası ötenazi yapıldı ve oksidatif strese bağlı DNA kırıklarının tespitinde 

kullanılacak olan comet analizi için kan örnekleri toplandı. 

Bulgular: E1 –K1 gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,001) ve E1 

grubunda comet skoru azaldı. E2-K2 egzersiz grupları arasında da istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulundu (p=0,001) ve E2 grubunda comet skoru azaldı. Egzersiz gruplarına bakıldığında 

(E1-E2) istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.005).  

Sonuç: Fiziksel egzersiz eğitiminin, antioksidan kapasitedeki artışla ilişkili olan 

lenfositlerdeki DNA hasarına karşı koruyucu etkilere neden olduğu gösterildi. Sonuçlar 

yaşlanma sürecinde veya orta yaş süreçlerinde yapılanacak düzenli ılımlı aerobik egzersizin 

yaşam kalitesinin artışında etkin olabileceği düşünüldü.   

 

Anahtar Kelimeler: Yüzme Egzersizi, COMET, Yaşlanma  
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Abstract 

Objective: The aim of this study is to determine the effects of DNA damage and repair 

capacity on lymphocytes in middle age and aging rats which are subjected to 8 weeks regular 

moderate swimming exercise. 

Methods: The study included 32 male Sprague-Dawley rats (350-500 g) aged between 11-12 

months and 15-16 months old. The study consisted of 4 groups of 8 rats in each group. 

Groups; Control (K1) (11-12 months), Exercise (E1; 11-12 months), Control (K2; 15-16 

months), Exercise (E2; 15-16 months). Swimming training, moderate 30 minutes / day, 5 days 

/ week intensity, 8 weeks of moderate moderate exercise training was applied. After exercise 

training, euthanasia was performed and blood samples were collected for comet analysis to be 

used to determine DNA fractures due to oxidative stress. 

Results: A statistically significant difference was found between E1- K1 groups scores (p = 

0.001) and comet score decreased in group E1. A statistically significant difference was found 

between the E2-K2 exercise groups (p = 0.001) and the comet score decreased in the E2 

group. There was no statistically significant difference between exercise groups (E1-E2) (p 

<0.005). 

Conclusion: Physical exercise training was shown to cause protective effects against DNA 

damage in lymphocytes which are associated with increased antioxidant capacity. The results 

were thought to be effective in increasing the quality of life of the regular moderate aerobic 

exercise to be done during the aging process or middle age processes. 

 

Keywords: Swimming Exercise, COMET, Aging 

 

1. GİRİŞ 

Her canlıda görülen son derece kompleks, çok faktörlü ve evrensel bir süreç olan 

yaşlanma, organizmanın molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın 

ilerlemesi ile ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin 

tümüne verilen sürecin adıdır (1).  

Yaşlanmayla beraber metabolizma yavaşlar, vücut detoksifikasyonu eskisi gibi 

yapamaz, vücutta zararlı etkilere neden olan serbest radikallerde artış görülür, hücre 

yenilenmesi yavaşlar, hücre ölümlerinde artış olur ve sonuç olarak vücudun homeostazisi 
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sağlama kapasitesinde düşüşler görülür (2). Strese uyum cevabında azalma ile beraber 

yaşlanma süreci ilerler  (3). 

Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite, yaşlı yetişkinler de dâhil olmak üzere neredeyse 

herkesin fiziksel ve zihinsel sağlığı için önemlidir. Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite, 

insanların yaşlanma sürecinde bazı hastalık ve sakatlıkların oluşma riskini azaltabileceği, 

hatta ilaç olarak ta kabul edilebileceği fikri benimsenmektedir. Bu nedenle sağlık uzmanları 

yaşlı yetişkinlerin sağlığını korumak için her gün aktif olmaları gerektiğini 

söylemektedirler (4,5).  

Egzersize bağlı adaptasyonlar özellikle kardiyorespiratuvar, kas iskelet sistemi, vücut 

kompozisyonu ve metabolizmasında açıkça görülmektedir. Egzersiz depresyon ve anksiyete 

durumlarının azaltılmasında, vücut kas gerimininin azaltılmasında ve endojen opioidlerin 

etkileri ile depresyondan uykuya kadar merkezi sinir sisteminde birçok alanda orta dereceli ve 

düzenli yapılmak şartı ile pozitif yönde yardımcı olduğu söylenilmektedir (6).Egzersiz kastaki 

iyileştirilmiş glukoz taşınması ile insülin duyarlılığını arttırır, kan basıncını azaltır, otonomik 

tonusu geliştirir, sistemik inflamasyonu azaltır, kan pıhtılaşmasını azaltır, koroner kan akışını 

artırıcı etki ile kardiyak fonksiyonu geliştirir ve endotel fonksiyonunu iyileştirir  (5). 

Sağlık açısından düzenli antrenmanların birçok faydası bulunurken, şiddetli fiziksel 

egzersizler reaktif oksidatif türlerinin (ROT) üretimindeki artıştan dolayı oksidatif hasarı 

artırabilir. Kronik egzersizin ise oksidatif stresle ilişkili hastalıklara karşı organizmayı 

koruduğu ve lipid peroksidasyon aktivitesini, oksidatif protein ve DNA hasarını azalttığı 

tespit edilmiştir  (7).  

Bununla birlikte, egzersiz artan oksidatif strese yol açsa da, hormesis teorisine göre 

endojen antioksidan savunmalardaki artışa izin vermek için aynı egzersiz uyaranı gerekli 

görülmektedir. Spesifik olarak, adaptif mekanizmalar kapsamında egzersiz sürelerine bağlı 

olarak tekrarlı egzersize verilen tepkiye karşı ROT üretimi artışı bu hipotez ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. Özellikle, hormesis antioksidandaki artışa, daha zararsız çevreye doğru bir 

kayma, artan stres direncinin indüklenmesi ve sonuçta daha iyi bir yaşam sürecine yol 

açmaktadır (8). 

Reaktif oksidatif türlerinin vücudu zararlı yönde etkilediği görüşü, son 30 yılda bilim 

adamlarının zihninde sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Bununla birlikte, düşük serbest radikal 

konsantrasyonlarının devam etmesinin aslında, antioksidan enzimlerin ve diğer savunma 

mekanizmalarının ekspresyonunu indükleyebildiğine dair kanıtlar artmaktadır. Bu 
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sonuçlardan elde edilebilecek önemli bir nokta, antioksidan enzimlerin ekspresyonunu 

arttırdığı için egzersizin kendisinin antioksidan görev yapmasıdır (5).  

Yüzme, diğer dayanıklılık egzersizleri gibi aerobik enerji mekanizmalarında önemli 

rol oynar. Kaslardaki süksinik dehidrogenaz gibi oksidatif enzimlerin aktivitesini ve kapiller 

sayısını arttırdığı ortaya konulmuştur. Yüzme sırt kaslarında ve omuz kaslarındaki mitokondri 

ve kapiller sayısında artışa yol açar. Bu gözlemler aerobik kapasitenin arttığının kanıtıdır  (9). 

Bu çalışmamızda 8 haftalık düzenli ılımlı yüzme egzersizine tabi tutulan orta yaş ve 

yaşlanma sürecine giren sıçanlarda lenfositlerdeki DNA hasarı ve onarım kapasitesindeki 

etkilerinin belirlenmesi amaçlandı.  

2. YÖNTEM  

Bu çalışma; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü Fizyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirildi. Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı’nın 19.07.2018 tarih 

ve 377 sayılı kararı ile etik kurul izni alındı.  

Çalışmada 32 adet erkek Sprague-Dawley (350-500 gr) 11-12 aylık ve 15-16 aylık 

yaşlı sıçanlar kullanıldı. Çalışma 8’er adet sıçan randomize şekilde dağıtılarak 4 gruptan 

oluşturuldu. Gruplar;  

Kontrol-K1= 11-12 aylık sıçan 

Egzersiz-E1= 11-12 aylık sıçan 

Kontrol-K2= 15-16 aylık sıçan 

Egzersiz-E2=15-16 aylık sıçan olmak üzere ayrıldı.  

Sıçanlar 12 saat aydınlık 12 saat karanlık olacak şekilde, % 55-60 nem sağlanan, 24-

26°C sabit ısılı ortamda takip edildi. Yem (Standart Sıçan Yemi, Korkutelim Yem, Türkiye)  

ve sıvılar ad libitum olarak verildi. Altlıkları haftalık, aldıkları sıvılar ise gün aşırı değiştirildi. 

Sıçanlar Euro type-4 kafesler içerisinde barındırıldı. 

Egzersiz Çalışma Planı  

Günlük yüzme egzersizi, büyük bir su tankında [100 cm ( L ) × 60 cm ( G ) × 80 cm ( 

H )] su sıcaklığı 32 ± 2° C’de olacak tarzda kullanılan termostat ile su sıcaklığını sabit 

tutularak gerçekleştirildi. Su derinliği 40 santimetreye  (10) ayarlandı. Sıçanlar ayaklarıyla 

zemine dokunma suretiyle kendilerine destek olmamasına dikkat edildi. Hayvanlar, altı ila 

sekiz adet gruplar halinde yüzdürüldü. 

Yüzme programı uyum ve eğitim olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Adaptasyon 

için son günde 30 dakika olacak şekilde kademeli çıkılarak adaptasyon eğitimine ilk hafta 10 
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dakika ile başlatıldı  (11). Adaptasyon, suya bağlı stresin aşırı fizyolojik değişimlere neden 

olmaması için kullanıldı. İlk uygulama sonrası adaptasyon süresi ile orantılı olarak bir hafta 

sonrası asıl egzersiz eğitimine başlandı. Eğitim süresi 30 dakika sabit tutularak sıçanlar 

yüzdürüldü  (12,13). 30 dk/gün, 5 gün/hafta yoğunluğunda eğitim periyodu 8 hafta sürecek 

tarzda ılımlı orta dereceli egzersiz şiddeti uygulandı  (14,15). Egzersiz her gün aynı saatte 

(09:00 ile 11:00 arasında) gerçekleştirildi. Yüzdükten sonra sıçanlar kuru havlu ile kurutuldu 

ve elektrikli ısıtıcı ile sıcak tutuldu. 

Comet Analizi  

Sıçanların sakrifikasyonu sonunda alınan kan numuneleri oksidatif strese bağlı DNA 

kırıklarının tespitinde kullanılacak olan comet analizi için 500 µl heparinize kan + 100 µl 

dimethyl sulphoxide (DMSO) + 400 µl Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 

Medium olarak cryo tüpler içinde hazırlandı ve çalışılıncaya kadar – 80 °C’de saklandı. 

Comet analizi yapmak için uygun koşullarda cryo tüplerde bekletilen numunelerin ilk 

olarak hücreler 37 °C’de su banyosunda çözünmeleri sağlandı. Daha sonra % 0,5’lik düşük 

erime noktalı agaroz (LMA) ile süspanse edilip daha önceden üzeri % 0,5’lik normal erime 

noktasına sahip agaroz (NMA) ile kaplanmış lam üzerine aktarıldı. Katılaştıktan sonra 3. 

tabaka olarak üzerine yine % 0,5’lik LMA ilave edildi. Bu üç tabakalı jel hazırlandıktan sonra 

hücreler deterjanlı solüsyon içerisinde (lizis tamponu 20 μg/ml of proteinase) 2 saat 

parçalanması beklendi  (16-18).  

Elektroforez sonrasında lam nötralizasyon tamponu ya da fosfat tamponu (PBS) ile 

yıkanıp kurutuldu ve florokrom (50 μl of 8 μl/m ethidium bromide) bir boya ile boyandı. 

Etidyum bromidle boyanan preparatlar Olympus marka florasan mikroskop altında 400X 

objektifte incelendi. Sonuçlar kuyruk uzunluğu, kuyruk yoğunluğu ve kuyruk momenti 

cinsinden değerlendirdi. Görsel skor sistemine göre 5 farklı DNA hasarı sınıfı göz önünde 

bulundurularak 0-4 ölçeğinde incelenmiştir (0 = hasar yok, 4 = maksimum hasar). Bahsedilen 

tüm işlemler, çevre kaynaklı DNA hasarını önlemek amacıyla karanlık ortamda yapıldı  (19).   

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 22.0 for Windows paket programı kullanılarak 

yapıldı. Grupların tanımlayıcı istatistikleri ortalama ve standart sapma (sd) şeklinde 

verilmiştir. Değerlendirme öncesinde, verilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri 

Kolmogorov-Simirnov testi ile bakıldı. İncelenen özelliklerin normal dağılım gösterdiği, 

sonrasında gruplar arası karşılaştırmalar parametrik testler (Anova) yapıldı. İstatistiksel 

anlamlılık değeri % 95 güven aralığında p<0.05 olarak alındı. 

3. BULGULAR  
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Çalışmamızda yüzme egzersizi bitimi ile debey hayvanları dekapite edildikten sonra 

kan numunelerinden yapılan DNA hasar analizi dağılımı tablo 1’de verildi.  

Tablo – 1. Comet analizlerinin gruplar arası ortalama ve standart sapma değerleri 

 Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Kontrol -1 (n=6) 224,00 ± 28,12 

Kontrol -2 (n=6) 175,66 ± 41,93 

Egzersiz -1 (n=6) 45,83 ± 26,50 

Egzersiz -2 (n=6) 55,83 ± 35,35 

 

E1 - K1 gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,001) ve E1 grubunda 

comet skoru azaldı. E2 - K2 egzersiz grupları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulundu (p=0,001) ve E2 grubunda comet skoru azaldı. Egzersiz gruplarına bakıldığında (E1-

E2) istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.005).  

4. TARTIŞMA ve SONUÇ  

Düzenli fiziksel egzersizin, fonksiyonel performansı iyileştirme, morbiditeyi azaltma 

ve yaşlılar arasındaki tüm ölüm nedenleri üzerindeki en önemli yaşam tarzı etkilerinden biri 

olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmamızda 8 haftalık düzenli orta düzey yüzme egzersiz 

uygulamasının lenfositlerdeki DNA hasarı üzerindeki etkilerinin olumlu olup oksidatif stresi 

azaltabileceği bulundu.  

Orta yoğunlukta düzenli egzersiz yapmak, önemli hücre adaptif özelliklerini aktive 

edebilmesine rağmen (20), yoğun ve yorucu egzersiz nöbetleri, oksijenin reaktif metabolitleri 

(ROS) ve azot serbest radikal türlerinin artan üretimi nedeniyle oksidatif strese neden 

olabilir  (21,22). 

Pereira ve ark., kan ve iskelet dokusunda aşırı egzersiz ile DNA hasar ilişkisine 

değinmişlerdir. Oksidatif stresin artışını her iki dokuda da ortaya koymuşlardır  (23). Sandri 

ve ark., Pereira grubunu onaylar çalışmaları ile yoğun egzersizin DNA hasarını kas 

dokusunda arttığını göstermişlerdir (24). Selman ve ark., kısa süreli egzersiz uygulamasının 

lenfositler üzerindeki DNA hasar ilişkisinin olmadığını göstermişlerdir (25). Hayvan 

çalışmalarından elde edilen kanıtlar şunu göstermektedir ki, düzenli egzersizin DNA hasarını 

azalttığını ve DNA onarımını arttırdığını söyleyebiliriz. Bu nedenle çalışmamızda düzenli 

aerobik uygulaması olarak yüzme egzersizini tercih ettik. Orta ılımlı düzenli egzersiz 

uygulamasının yaşlı sıçanlarda etkinliğini gözlemledik.  
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Soares ve ark., yaşlılık üzerine yaptıkları araştırmalarında egzersiz uygulamasının 

DNA hasarı üzerinden vücuttaki değişimleri izlemişlerdir. Kronik egzersizin hem ROS 

üretimini azaltarak hem de antioksidan kapasiteyi artırarak oksidatif stres ve hasarı azalttığı 

ve çeşitli organ ve sistemlerde mitokondri verimliliğini arttırdığını açıklayan diğer verilere 

kendi yaptıkları çalışma ile de destek vermişlerdir. 16 haftalık kombine fiziksel egzersiz 

uygulamasına aldıkları deneklerde kan örneklerinden lenfositlerdeki DNA hasarı ve onarım 

kapasitesindeki etkilerini tespit etmişlerdir (26,27). DNA onarımı açısından bakılan Radak ve 

ark., sekiz haftalık koşu bandı tatbiki sonrası orta yaş ve yaşlı farelerin kas dokularındaki 

artmış olduğu ortaya koymuşlardır (28). İnsan çalışmalarına bakıldığında Hartmann ve ark., 

aerobik-anaerobik eşiğin üzerinde fiziksel aktivite sonrası lökositlerdeki değişimi DNA hasar 

ve onarım kapasitesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Değişimin onarım yönünde 

etkileyebileceği bildirilmiştir. Egzersizin DNA hasar ve onarım ilişkisini incelerken Comet ile 

değişimleri ortaya konulabileceği söylenilmiştir (29,30). Bizim çalışmamızda yaşlanma ve 

yaşlı olarak ele aldığımız sıçanlara düzenli yaptırılan orta şiddetli yüzme egzersizin DNA 

hasar üzerinde etkinliğini olumlu yönde değiştirebileceğini comet analizi ile ortaya koyduk. 

Yukarıdaki bahsi geçen çalışmalarla uyumlu olarak düzenli ve orta şiddetli olmak şartı ile 

yaşlanma sürecinde egzersizin protektif etkinliği olabileceğini söyleyebiliriz. 

Egzersiz uygulamalarında comet analizi yavaş yavaş kullanımı artmıştır. Egzersizin 

zararı ve yararına yönelik pek çok çalışmada comet analizi ile yapılabileceği ortaya 

konulmuştur. Daha çok araştırma ile desteklenmesi gereklidir (31,32). Comet analizi egzersiz 

uygulaması sonrası redoks değişimleri hakkında bizleri yönlendirebilecek bir test olabileceği 

ve yapılan çalışmalarda DNA hasarı kan üzerinden tahlil edilmesi reaktif oksijen türlerinin 

vücutta nasıl düzenlenebileceği hakkında bilgi verecektir (33).   

Sonuç olarak; Kuyruklu yıldız tahlili, ökaryotik hücrelerde DNA stabilitesini ölçmek 

için basit ve güvenilir bir yöntemdir, ancak egzersiz bilimi ile ilgili çalışmalarda az 

kullanılmaktadır ve daha az takdir edilmektedir. Aslında, tahlil sadece kan lenfosit 

hücrelerinde kullanılmıştır, ancak egzersizin DNA modifikasyonu ve redoks biyolojisi 

üzerindeki etkilerini tam olarak değerlendirmek için kas gibi farklı hücre tiplerini incelemeye 

de ihtiyaç vardır (34).  

Düzenli yüzme egzersiz eğitiminin, antioksidan kapasitesindeki artışla ilişkili olan 

lenfositlerdeki DNA hasarına karşı koruyucu etkilere neden olduğu gösterildi. Sonuçlar 

yaşlanma sürecinde veya orta yaş süreçlerinde yapılanacak düzenli ılımlı yüzme egzersizlerin 

yaşam kalitesinde olumlu etkileri olabileceğini düşündürmektedir.  
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ÖZET 

Giardia genusu içinde yer alan organizmalar kamçılı protozoonlar grubuna dahil olup, insan, 

sığır, koyun, keçi, kedi ve köpek gibi oldukça büyük bir grubu enfekte etmektedir. Giardia’nın 

yaşam döngüsünün; dışkıyla atılan kistlerin uygun bir konak tarafından oral yoldan yiyecek 

ve içeceklerle alınmasıyla konak omurgalının ince bağırsaklarında başladığı ifade 

edilmektedir. Kamçıları ile hareket eden Giardia trofozoitlerinin emici diskleri ile ince 

bağırsağın yukarı kısmındaki epitel hücrelerine kuvvetle yapışmaktadır. Böylece mukozal 

epitele tutunabilen protozoonun yapışma sonucu yol açtığı mekanik etki neticesinde ishale 

neden olmaktadır. G. intestinalis trofozoitlerinin %7 gliserol içinde -70 ºC’de iki yıl canlı 

kalabildikleri saptanmıştır. Kistler sularda ortam ısısına bağlı olarak 8 ºC’de iki ay, 21 ºC’de 

5-24 gün, 37 ºC’de 4 gün canlı kalabilmektedir. Giardiazis’in insanlar arasında fekal oral yol 

ile yiyecek ve su aracılığıyla veya cinsel yolla yayıldığı bilinmektedir. Özellikle lağım 

sularının içme sularına karışması ile salgınların ortaya çıkabildiği belirtilmektedir. Yapılan 

çalışmalarda hayvanlarda bulunan Giardia türlerinin de insanları enfekte edebileceğini 

gösteren güçlü deliller elde edilmiş ve zoonoz bulaşmanın mümkün olabileceği ileri 

sürülmüştür. Ruminantlarda giardiazis, Giardia intestinalis tarafından meydana getirilen, 

çiftlik hayvanlarında ishal, kilo kaybı ve letarjiye sebep olan bir enfeksiyondur. Etkenin 

varlığı tüm dünyada çiftlik hayvanlarında rapor edilmektedir. Sığırlarda prevalans verileri 

%9-73 arasında değişmektedir. Yaş enfeksiyonda belirleyici etmendir. Ergin hayvanlara göre 

genç hayvanlarda kist saçılım oranı daha yüksektir. Buzağılarda yapılan çalışmalarda 

hastalığın en çok görüldüğü yaş aralığı 1-6 aylık yaş aralığı olarak ifade edilmektedir. 

Albendazol, fenbendazol ve paromomisin gibi bileşikler giardia’ya karşı etkili olmasına 

karşın hayvanlarda tedavi sonrası 2-3 hafta içinde tekrar kist saçılımı görülebilmektedir. 

Giardia kistleri toprakta 7, dışkıda 1 haftaya kadar canlı kalabildiklerinden çoğu etken 
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maddenin etki süresi hayvanları reenfeksiyonlardan korumak için yetersiz kalmaktadır. 

Sığırlarda Giardia duodenalis enfeksiyonlarından korunma, kistlerin dış ortamda uzun süre 

canlı kalabilmeleri nedeniyle oldukça zordur. Buna rağmen enfekte konaklarca atılan 

kistlerin kontaminasyonunun sınırlandırılması hastalıktan korunmada yapılabilecek en 

önemli iştir. 

Anahtar kelimeler: Giardia, zoonoz, ruminant 

ABSTRACT 

The organisms contained in the genus Giardia are involved in the group of whips protozoa 

and infect a very large group of people, such as cattle, sheep, goats, cats and dogs.Giardia's 

life cycle; It is stated that fecal cysts are started in the small intestine of the host vertebrate by 

oral ingestion by a suitable host.It adheres strongly to the epithelial cells of the small 

intestine with the absorbent discs of the Giardia trophozoites moving with their whips.Thus, it 

causes diarrhea as a result of the mechanical effect caused by the adhesion of the protozoon 

that can hold the mucosal epithelium.G. intestinalis trophozoites were found to survive for 

two years at -70 ºC in 7% glycerol.Cysts can survive in the water for two days at 8 ºC, 5-24 

days at 21 ºC and 4 days at 37ºC depending on the ambient temperature.It is known that 

giardiasis is spread by fecal oral route between food and water, or by sex.It is stated that 

especially the sewage water is mixed with drinking water and outbreaks can occur.Studies 

have shown that Giardia species in animals can infect humans, and it has been suggested that 

zoonotic transmission may be possible.Giardiasis in ruminants is an infection caused by 

Giardia intestinalis, which causes diarrhea, weight loss and lethargy in farm animals.The 

presence of the agent is reported in livestock around the world.Prevalence data in cattle vary 

between 9-73%.Age is the determining factor in infection.According to adult animals, cyst 

scattering rate is higher in young animals.In the studies performed in calves, the most 

common age range of the disease is 1-6 months of age.Although compounds such as 

albendazole, fenbendazole and paromomycin are effective against giardia, cyst scattering can 

be seen again in 2-3 weeks after treatment.Since Giardia cysts can survive up to 7 weeks in 

the soil and 1 week in the feces, the duration of action of most active substances is insufficient 

to protect animals from re-infections.Prevention of Giardia duodenalis infections in cattle is 

very difficult due to the fact that cysts can survive for a long time in the external 

environment.However, the limitation of contamination of cysts thrown by infected hosts is the 

most important task of protection against disease. 

Key words: Giardia, zooneses, ruminant 
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1.GİRİŞ 

Giardia genusu içinde yer alan organizmalar kamçılı protozoonlar grubuna dahil olup, insan 

ve diğer memelileri de içeren oldukça büyük bir omurgalı grubu enfekte etmektedir 

(Roxström-Lindquist ve ark., 2006, Cotton ve ark., 2011). Giardia türleri Diplomonadia 

phylumu altında yer alan Zoomastigophorea sınıfına aittir ve giardia türleri etkilediği tüm 

omurgalılarda ince bağırsaklarda yaşar (Ak ve ark., 2007, Cotton ve ark., 2011).  

Giardia türleri daha önceleri yerleştiği konağa ve vücut boylarına göre sınıflandırılmaktadır ve 

6 giardia türünün 40’dan fazla hayvanı enfekte ettiği bildirilmektedir. Protozoonun biçimine 

ve büyüklüğüne göre ayrıldığı sınıflandırma yöntemine göre ise başlıca 3 giardia türü göze 

çarpmaktadır (Ak ve ark., 2007). 

1- Giardia agiis: Boyutları 20x4.5 µm’dir. Vücudu ve median cisimleri dar ve 

uzundur. Median cisimleri vücudun uzun eksenine paraleldir ve gözyaşı 

şeklindedir. Bu giardia türü amfibilerde gözlenmektedir 

2- Giardia muris: Boyutları 10x7 µm’dir ve şekli armuda benzemektedir. Median 

cisimleri merkezde ve iki küçük yuvarlak şeklindedir. Bu tür kemirgenlerde, 

kuşlarda ve bazı sürüngenlerde görülmektedir. 

3- Giardia intestinalis (G.lamblia – G.duodenalis): Parazitin büyüklüğü konak 

memeliye göre değişkenlik göstermekle beraber genellikle uzunluğunun 11-16 µm, 

genişliği 5-9 µm kadardır. Bu türde median cisimler parazitin vücudunu enine 

geçer, vücudun bir yarısından diğer yarısına uzanır ve pençe şeklindedir. Median 

cisim nadiren tek, genellikle iki tanedir. Genellikle G. intestinalis olarak 

adlandırılan bu tür, insanlarda da hastalığa neden olmaktadır (Ak ve ark., 2007).  

2. Morfolojisi 

G. intestinalis’in trofozoit ve kist olmak üzere iki morfolojik şekli olduğu bilinmektedir. 

Parazitin trofozoit formunun uzunlamasına ortadan ikiye bölünmüş armut şeklinde, 9-21 µm 

boyunda ve 5-15 µm eninde olduğu bilinmektedir. Ön yüzünde genişleyen bölümün 

neredeyse tamamını kaplayan emici diskin parazitin yüzeylere tutunmasını sağladığı ifade 

edilmektedir. Emici diskin arka tarafında iki adet oval şekilde nukleus bulunmakta ve bu 

nukleus içinde genelde merkezi yerleşimli karyozomlar görülmektedir. G.intestinalis’in 

trofozoit formunun yandan görünüşünde ise ön yüzünün yere paralel olacak şekilde düz, 

dorsal yüzünün ise bombeli olduğu ifade edilmiştir. İki nukleus arasında mikroorganizmayı 
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ikiye ayıracak şekilde ve armudun dar ucuna doğru uzanan aksonem, median cisimler ve dört 

çift kamçıya kök oluşturan kinetosomal komplekslerin yer aldığı rapor edilmiştir. 

G.intestinalis’in sahip olduğu dört çift kamçı; anterior, lateral, ventral ve posteriorda 

bulunmaktadır. Aksonemlerin ön kamçılarla devam ettiği ve bu aksonemlerin, ön kamçıların 

bir miktar kavis almış olan intrastoplazmik parçalara sahiptir. Median cisimlerin mikrotübüler 

yapılar olarak göze çarpmaktadır. G. intestinal’in kist şekli ise 8-12 µm uzunluğunda, ve 7-10 

µm genişliğinde oval, sitoplazmaları ince granüllü, içerisinde orta cisimler, kamçı ve diğer 

hücre organel kalıntıları ile 2-4 nukleus kistin bir ucunda toplu halde görülmektedir (Daldal 

ve Özensoy, 1997, Ak ve ark., 2007). Giardia cinsinin mitokondri ve golgi cisimciği 

bulunmamasına rağmen ökaryot mikroorganizmalar sınıfına dahil edilmektedir. Giardia 

kistlerinin ikiden dörde kadar değişken sayıda nukleus ve trofozoit organellerinin kalıntılarını 

içerdiği ve oval şekilde olduğu belirtilmektedir (Gillin ve ark., 1991, Ak ve ark., 2007). 

3.Parazitin yaşam döngüsü 

Giardia’nın yaşam döngüsünün; dışkıyla atılan kistlerin uygun bir konak tarafından oral 

yoldan yiyecek ve içeceklerle alınmasıyla konak omurgalının ince bağırsaklarında başladığı 

ifade edilmektedir. Konak içerisinde mide asitlerinin de etkisi ile kist duvarının parçalanarak 

trofozoitin ortaya çıkmasının ekskistasyon olarak isimlendirilmektedir. Trofozoit form 

omurgalı konağın ince bağırsak mukozasına emici disk sayesinde tutunmaktadır. Parazitin 

bazı yüzey moleküllerinin (alfa, beta, delta, gama giardinler gibi) bu sıkıca yapışmaya 

yardımcı olmaktadır. Mukozaya yapışmış bu trofozoitlerin nukleusunun burada ikiye 

bölündüğü ve trofozoitin tekrar tutunma sürecine başladığı, en sonunda çok fazla trofozoitin, 

konak omurgalının ince bağırsak mukozasına yapışmış halde yaşamlarına devam ettikleri 

ifade edilmektedir. Bu trofozoitlerin bir kısmının intestinal epitelden ayrılarak bağırsak 

peristaltiğinin de etkisiyle dışkı ile atıldığı bilinmektedir. Uzun süre alan trofozoit formun kist 

forma dönüşmesi konak omurgalının ince bağırsağında gerçekleşmektedir. Dışkı daha şekilsiz 

ve sıvı iken, dışkı örneklerinde normale göre daha fazla trofozoit formun görüldüğü 

bildirilmiştir. Bu durumun bağırsak içeriğinin bağırsakta durma süresinin kısalması ve 

parazitin trofozoit formdan kist formuna geçmek için gerekli süreyi ince bağırsak lümeninde 

geçirememesinden kaynaklanmaktadır. Parazitin iki nukleuslu trofozoit formdan yine iki 

nukleuslu kist forma dönüşümü enkistasyon olarak adlandırılmaktadır. Daha sonra bu iki 

nukleus ikiye bölünerek dört nukleuslu kist formu oluşmaktadır. (Daldal ve Özensoy, 1997, 

Cotton ve ark., 2011). 

4.Konak Parazit İlişkileri ve Patojenite 
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Kamçıları ile hareket eden Giardia trofozoitlerinin emici diskleri ile ince bağırsağın yukarı 

kısmındaki epitel hücrelerine kuvvetle yapıştığı belirtilmiştir. Böylece mukozal epitele 

tutunabilen protozoonun yapışma sonucu yol açtığı mekanik etki sayesinde mukozal 

irritasyona da neden olduğu; bunun da Giardia’nın patojen etkilerinden birini oluşturduğu 

ifade edilmektedir (Gillin ve ark., 1991, Ak ve ark., 2007). Giardia trofozoitleri ile intestinal 

epitel hücrelerinin bu etkileşiminin diyare oluşumuna yol açan birçok olayı tetiklediği ifade 

edilmektedir. Bu olayların enterosit apoptozisi, ince bağırsak bariyer disfonksiyonu, konak 

lenfositlerinin aktivasyonu, mikrovillusların kısalması veya atrofisi, disakkaridaz eksikliği, 

ince bağırsak malabsorbsyonu, anyon hipersekresyonu ve bağırsak pasaj hızı artışı olarak 

sıralanabileceği belirtilmektedir. Yapılan araştırmalarda bu olaylardan özellikle trofozoitlerin 

enterositlerin apoptozisini uyarmasının, Giardia enfeksiyonunun patogenezinde anahtar rol 

oynadığı belirtilmektedir. Trofozoitlerin bazen bağırsak salgı bezleri içine girebildiği, bazen 

de duodenumdan safra kanallarına geçip, safra kanallarında da görülebildiği ifade 

edilmektedir (Roxstrom, Lindguist ve ark., 2006, Ak ve ark., 2007, Cotton ve ark., 2011). 

Yapılan çalışmalarda Giardia enfeksiyonunun villusların kısalması yolu ile intestinal 

absorbsiyon kapasitesini azaltarak malnutrisyona sebep olduğu ifade edilmektedir (Ventura ve 

ark., 2013).   

G.intestinalis bulaşımının kist içeren gıda veya suların oral yolla alınmasıyla şekillendiği 

bilinmektedir. G.intestinalis kistlerinin mideyi geçtikten sonra ince bağırsakların alkali 

ortamında trofozoit şekline dönüştüğü ifade edilmiştir. G.intestinalis’in trofozoitlerinin 

duodenum, jejunum ve ileumun üst kısmı ile nadir olarak safra kesesi veya safra yollarının 

epitel yüzeylerinde yerleştiği bildirilmektedir  (Ketelaris ve ark., 1991, Alkan, 1997, Cotton 

ve ark., 2011).  

5.Ruminantlarda giardiozis 

G.intestinalis tarafından meydana getirilen, çiftlik hayvanlarında ishal, kilo kaybı ve letarjiye 

sebep olan bir enfeksiyondur (O’Handley ve Olson, 2006, Radostist ve ark., 2008, 

Şahinduran, 2012). Ruminantlarda G.intestinalis tespit edilebilen en yaygın parazitlerden 

birisidir. Çoğu memeli hayvan G. intestinalis’in neden olduğu enfeksiyonlara duyarlıdır. Bu 

enfeksiyon ruminantlarda verim kaybına neden olmaktadır (O’Handley ve Olson, 2006).  

Giardia etkenleri dışkıyla atıldıktan sonra kısa sürede enfektif hale gelmektedir. Hastalığın 

enfeksiyöz kistlerin oral yolla alınması ile oluştuğu ifade edilmektedir. Hastalığın 

bulaşmasında ana unsur dışkılarıyla çevreyi kontamine eden genç hayvanlardır. Ayrıca 
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hastalığın bulaşmasında ergin hayvanlar, kistlerle kontamine su ve gıdalarda önemli rol 

oynamaktadır (O’Handley ve Olson, 2006, Radostist ve ark., 2008). 

Tüm ruminantlar doğumdan sonra kısa bir süre zarfında giardia kistlerine maruz kalmasına 

rağmen, enfeksiyonlar çoğunlukla neonatal dönemin sonlarına doğru gözlenmektedir. 

Gözlenen kist saçılımının ortalama yaşı buzağılar için 30, kuzular için 23 gündür. Doğal veya 

deneysel yolla enfekte olan kuzular ve deneysel olarak enfekte edilen oğlaklarda kist 

saçılımının 10 haftadan daha fazla olduğu ifade edilmektedir (O’Handley ve Olson, 2006). 

Tedavide antibiyotiklere ve koksidiostatiklere cevap vermeyen akut veya kronik ishal, 

dehidrasyon, kilo kaybı, abdominal ağrı ve hayvanların kilo alımında azalmalar göze 

çarpmaktadır. İshal devamlı yada aralıklı olabilmektedir (Geurden ve ark., 2010, Şahinduran, 

2012). Mukoid parçalarla hamurumsu kıvamdan sulu görünüme kadar değişen, özellikle genç 

hayvanlarda oluşan ishaller giardiozis için önemli bir ayraç olabilir (Geurden ve ark., 2010). 

6.Giardiozisin tedavisi 

Çeşitli etken maddelerin giardia’ya karşı etkili olduğu ifade edilmektedir. Buzağılardaki 

çalışmalarda hem deneysel hem de doğal koşullar altında farklı bileşiklerin etkinliği 

değerlendirilmeye alınmıştır. Ancak günümüzde ruminantlarda giardiozis tedavisinde 

kullanılmak üzere herhangi bir ilaç ruhsatlandırılmamıştır (Geurden ve ark., 2010). 

Metranidazol, tinidazol, quinacrine yada furazolidin gibi nitroimidazoller insanlarda 

giardiozisin tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bileşiklerle yapılan tedavinin etkili 

olmasına rağmen, bu maddelerden kaynaklı ciddi yan etkiler gözlenmektedir. Ayrıca 

metranidazolün potansiyel karsinojenik etkisinin olabileceği tahmin edilmektedir (Geurden ve 

ark., 2010). 

Veteriner hekimlikte ise metronidozol ve dimetridazol pet hayvanlarında kullanılmaktadır ve 

hasta hayvanlarda sadece semptomatik bir iyileşme sağlamaktadır (Geurden ve ark., 2010). 

Giardiozisli buzağılarda dimetridazol vücut ağırlığına 50 mg/kg dozunda 5 gün süreyle 

uygulandığında, hastalığı başarılı bir şekilde tedavi ettiği belirtilmektedir (Radostits ve ark., 

2008). Bununla beraber ülkemizde ve diğer birçok ülkede nitroimidozollerin kullanımı gıda 

değeri olan hayvanlarda yasaklanmıştır (Geurden ve ark., 2010). 

Geniş spektrumlu antihelmentik olan benzimidazoller giardiozis tedavisinde kullanılan 

bileşiklerdir (Geurden ve ark., 2010). Yapılan in vitro çalışmalarda benzimidazollerin 

metranidazol ve tinidazole göre giardiaya karşı daha etkili olduğu ifade edilmiştir (Edlind ve 

ark., 1990, Geurden ve ark., 2010, Meloni ve ark., 1990). Benzimidazoller giardia 
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trofozoitlerinin hücre iskeleti yapılarının önemli bir bileşeni olan tubulin polimerizasyonuna 

etki göstermektedir. Bu şekilde etkenin median hat, ventral disk gibi tubiline bağlı yapılarının 

tüm fonksiyonel aktiviteleri kısıtlanmaktadır. Sonuç olarak benzimidazoller, trofozoitlerin 

intestinal mukozaya tutunmasına ve kolonileşmesine engel olmaktadır (Geurden ve ark., 

2010). 

Fenbendazol ve albendazol ile tedavi edilen buzağılarda kist saçılımının azaldığı belirtilmiştir 

(Geurden ve ark., 2010, O’Handley ve ark., 1997, Xiao ve ark., 1996). Fenbendazol, kist 

saçılımının süresini ve pik seviyesini düşürerek, hastalığın klinik görünümünde düzelmeler 

sağlamaktadır (Geurden ve ark., 2010, O’Handley ve ark., 2000). Giardiozis tedavisi için 

gerekli olan benzimidazollerin dozları helmintlerin tedavisinde kullanılan dozlara kıyasla 

daha fazladır (Geurden ve ark., 2010). Albendazol 20mg/kg CA 3 gün, fenbendazol ise 10 

mg/kg CA 3 gün süre ile kullanıldığında enfeksiyonu sağaltmada etkilidir (Radostits ve ark., 

2008, Ural ve ark., 2014). 

Paromomisin cryptosporidium gibi protozoonlara karşı etkili olduğu bilinen, geniş 

spektrumlu, aminoglikozit türevi bir antibiyotiktir. Paromomisin gastrointestinal sistemden 

zayıf bir emilim göstermektedir ve bu yüzden buzağılar tarafından çok iyi tolere edilmektedir. 

Deneysel enfekte buzağılara paromomisin 50-75 mg/kg dozunda 5 gün boyunca 

uygulandığında en az 2 hafta süreyle boyunca kist saçılımının önemli ölçüde azaldığı 

gözlenmiştir (Geurden ve ark., 2010). Giardiozisli kuzularda albendazol ve paromomisinin 

hastalık üzerindeki etkileri araştırılmış ve elde edilen sonuçlara göre paromomisinin 100 

mg/kg dozunda 3 gün boyunca uygulanmasıyla albendazole kıyasla daha etkili olduğu tespit 

edilmiştir (Albay ve ark., 2011). 

Albendazol, fenbendazol ve paromomisin gibi bileşikler giardia’ya karşı etkili olmasına 

karşın hayvanlarda tedavi sonrası 2-3 hafta içinde tekrar kist saçılımı görülebilmektedir. 

Giardia kistleri toprakta 7, dışkıda 1 haftaya kadar canlı kalabildiklerinden çoğu etken 

maddenin etki süresi hayvanları reenfeksiyonlardan korumak için yetersiz kalmaktadır 

(Geurden ve ark., 2010). Yapılan çalışmalar, tedavi sonrası reenfeksiyonları minimuma 

indirmek için hayvanların bulunduğu ortamın temizliği, dezenfeksiyonu ve tedavi 

protokollerini içeren kombine bir kontrol ve tedavi programının oluşturulmasının önemini 

vurgulamaktadır (Geurden ve ark., 2010, O’Handley ve ark., 2006). 
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7.Korunma ve kontrol 

Sığırlarda G.intestinalis enfeksiyonlarından korunma, kistlerin dış ortamda uzun süre canlı 

kalabilmeleri nedeniyle oldukça zordur. Buna rağmen enfekte konaklarca atılan kistlerin 

kontaminasyonunun sınırlandırılması hastalıktan korunmada yapılabilecek en önemli iştir 

(Olson ve diğerleri, 2000a). Enfekte hayvan dışkılarının 15 gün 55˚C’ye maruz bırakılmasının 

kistlerin inaktive olmasında en etkili yol olduğu rapor edilmiştir. Özellikle sütçü işletmelerde 

altlıkta saman kullanımı, yatak derinliği, uygun sulukların kullanımı, zemin tipi, anne ahırının 

ayrı olması, sürü büyüklüğü ve ırk, enfeksiyonların yaygınlığını etkileyen en önemli risk 

faktörleridir (Ralston, 2009). Ayrıca ahırda kalabalık yetiştirme, hayvanların yaşı, hayvanların 

göç periyodu da enfeksiyonun ortaya çıkmasına etki etmektedir. Özellikle anne hayvanın 

yaşının da buzağısının enfeksiyonuna etki edebileceği bildirilmiştir. İki yaşındaki düvelerin 

buzağılarının 4-10 yaşındaki sığırlardan doğan buzağılara göre 2-3 kat fazla kist çıkardığı 

bildirilmiştir. Yine 4 günlük buzağılarla 9-18 ya da 18 günden büyük buzağıların kist atılımı 

karşılaştırıldığında 4 günlük enfekte buzağılara göre 9-18 günlük buzağıların 22.4 kat, 18 

günden büyük buzağılara göre ise 150 kat daha fazla kist atılımı görüldüğü kaydedilmiştir 

(Gow ve Waldner, 2006). Jager ve diğerleri (2005) yeterli derecede kolostrum alan 

buzağıların pasif immunite kazandıklarını ve G.duedonalis ile enfekte olma riskinin azaldığını 

bildirmişlerdir.  

Giardia duedonalis enfeksiyonlarında korunmada köpek ve kedilerde kullanılan GiardiaVax 

TM isimli bir aşı bulunmaktadır (Olson ve diğerleri, 2000b). Ancak bu aşının ruminantlarda 

kullanımı henüz uygun değildir (Thompson, 2004). Uehlinger ve diğerleri (2007) aşının 

buzağılarda G.duedonalis’e karşı etkili olmadığını bildirmişlerdir. Aşının uygulanması sonrası 

serolojik immun yanıtın varlığı belirlenmiş ama aşılamanın bağırsaklarda lokal immuniteyi 

sitimüle etmediğini, özellikle genotip ve subtipler arası antijenik farklılıklarından 

kaynaklanan sonuç olduğu ileri sürülmüştür (Uehlinger ve diğerleri, 2007). 
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ÖZET 

Giriş: Birey odaklı bakım perspektifine göre,  Alzheimer’da yalnızca biyolojik ve nörolojik 

özellikler değil, aynı zamanda bireyin sosyokültürel özelliklerinin de etkili olduğu ve bu 

bağlamda bireysel kapsamlı bakım verilmesi gerektiği savunulmaktadır. Yaşlanma sürecinde 

ortaya çıkan bireysel farklılıklar, Alzheimer hastalığı deneyimlerinde de görülebilmektedir. 

Sosyoekonomik ve kültürel koşullar, hastalık deneyimini, erişilebilir imkanları ve alınan 

bakımı etkilemektedir. Özellikle, göçmen yaşlıların Alzheimer deneyimi, dil ve kültür 

farklılıkları gibi unsurlar da dikkate alındığında, uygun bakım hizmetine ulaşmak daha da 

zorlaşabilmektedir.  

Amaç: Bu çalışmada, Alzheimer tanılı birey ve birincil bakıcısının ne gibi sorunlarla 

karşılaşabileceğini, birey odaklı bakım perspektifi üzerinden inceleyerek, Alzheimer bakımı ve 

deneyimine ilişkin derinlemesine bakış açısı sunmak amaçlanmıştır.  

Yöntem: Çalışma, vaka çalışması olarak, Alzheimer hastası Alman bir kadın ile, birincil 

bakıcısı olan Türk eşinin gündelik yaşam deneyimleri ve stratejilerinin katılımcı gözlem 

tekniği ile incelenmesi yolu ile gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: Birey odaklı bakım perspektifinden bakıldığında, sosyal imkanların sınırlılığı, kültürel 

arka plan ve göçmenlik gibi durumlar, bakımın niteliğini etkilemektedir. Özellikle, dil 

problemi, uygun bakım hizmetine erişmede sınırlılık, ve sosyokültürel farklılıklar, birincil 

bakıcı konumundaki aile üyesinin kendi ihtiyaçları ile eşinin ihtiyaçları arasında ikilemde 

kalmasına, bireysel deneyimler ve yaşama aktif katılım konusunda engellerle karşılaşmasına 

neden olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, birey odaklı bakım, göç, toplumsal cinsiyet, yaşlanma 
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ABSTRACT 

Introduction: According to the person-centred care perspective, the care which is provided to 

the persons with Alzheimer’s disesase should be focused on not only the biological and 

neurological features but also the sociocultural background of the care receiver. Individual 

differences occuring during the aging process may also be observed in the context of 

Alzheimer disease. Socioeconomic and cultural situations are effective over the experiences of 

the disease, opportunities and the caregiving. Particularly the Alzheimer’s experiences of 

migrant elders may be more difficult considering the cultural and language-related 

differences.  

Purpose: In this study, it was aimed to provide a deep understanding regarding the 

Alzheimer’s care and experiences of caregiver and care-reciver over the perspective of 

person-centred care.  

Methodology: The study was hold by participant attendant tecnique as a single case study. 

Therefore, the daily life experiences and strategies of a German woman with Alzheimer’s 

disease and her husband were observed.  

Conclusion: Considering the person-centred care, limitations regarding social opportunities, 

cultural background and migration are effective over the quality of care. Particularly, 

language problem and insufficient care services cause dilemma of caregivers between 

individual needs of them and care needs of their relative with Alzheimer’s disease. Also, with 

the burden of care, the primary caregiver may neglect his health problems and social life 

which is important for aging actively and healthy.  

Keywords: Alzheimer’s, person-centred-care; migration, gender, aging  

GİRİŞ 

Demans, çeşitli hastalıklar nedeni ile ortaya çıkan bir sendromun genel adıdır. Çoğunlukla 

tedavi edilemeyen, ilerleyici, ve geri dönüşsüz beyin hasarı olarak betimlenebilen bu 

sendroma neden olan hastalıklar arasında ise en yaygınları Alzheimer Hastalığı, Vasküler 

Demans, Fronto-Temporal Demans ve Levi Cisimcikli Demans olarak kabul edilmektedir (1). 

Demansa neden olan söz konusu hastalıklara göre spesifik farklılıklar olsa da, genel-geçer bir 

takım özellikleri bulunmaktadır (2): 

• Günden güne hafızada kayıplar meydana gelmektedir ve yakın geçmişten başlamak 

üzere ilerleyici bir unutkanlık söz konusudur 
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• Karar verme, sorun çözme ve bir görevi yerine getirme gibi konsantrasyon ve 

planlama gerektiren görevleri yerine getirmede zorluk yaşanır 

• İletişim problemi mevcuttur, kişi bir konuşmayı sürdürmede ya da doğru sözcüğü 

bulmada problem yaşar 

• Görsel problemler meydana gelebilir, örneğin uzak mesafedeki cisimleri tanımakta 

zorluk yaşanabilir 

• Nerede ve hangi tarihte yaşandığına ilişkin unutkanlıkları içeren oryantasyon sorunları 

mevcuttur. 

• Sıklıkla duygudurum değişiklikleri yaşanabilir, bu sebeple, nedensiz yere aniden 

sinirlenme, korku gibi davranışlar gözlenebilmektedir. 

Demans tanısı alan kişinin bakımı ile ilgilenen aile üyesi yemek yedirme, tuvalete yardım 

etme, kişisel temizliğini yapma ve durumunu kontrol etme gibi bakım aktivitelerinin yanında, 

günün 24 saati hazır durumda olmak, bakımı planlamak ve ev işlerini yapmak zorundadır (3) 

Bu nedenle Demans, yalnız bakım alan bireyin değil, bakımı veren kişinin de yaşamla ilgili 

pek çok yönden bağımlı hale gelmesine neden olmaktadır. 

BİREY ODAKLI BAKIM VE ALZHEIMER 

Tom Kitwood (4, 5) Demans’ın nörolojik bozukluk ve sağlık durumu olarak incelemenin 

yanında, bireysel psikoloji ve çevre ile ilgili faktörlerin, ve sosyal bağlamın incelenmesi ile 

anlaşılabileceğini ifade etmiştir. Kitwood’a göre, beynin kişinin yetenekleri üzerinde etkisi 

olduğu kadar, çevrenin de beyin üzerinde etkisi vardır. Demans, lineer bir süreçle 

işlememektedir (6)  ve kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir (7, 8). Brooker (9), 

Kitwood’un yaklaşımını modellendirmeye çalışmış ve birey odaklı bakımın şu unsurları göz 

önünde bulundurması gerektiğini ifade etmiştir: 

 

 

 

Birey Odaklı Bakım 

Demanslı kişiye ve bakım verenlere değer vermek 

 

Bireylere insanca yaklaşım 

 

Dünyaya demanslı bireyin perspektifinden bakmak 

 

Pozitif sosyal çevre 

 

Şekil 1: Birey odaklı bakımın içerdiği boyutlar   

Kaynak: Brooker, D. (2004). What is person-centred care in dementia? Reviews in Clinical Gerontology, 13(3), 

s. 215-222. 
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Dolayısı ile, Alzheimer ve diğer Demans türlerinde bakım söz konusu olduğunda, hem 

bakıma muhtaç kişinin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları, hem de bakım veren kişinin 

durumunun bütünsel şekilde dikkate alınması gerekmektedir.  

 

VAKA TANITIMI 

Sofia 84 yaşında, Münih doğumlu Alman bir kadındır. Yaşamının yaklaşık son 30 yılını, Türk 

eşi ile geçirmiş, birlikteliklerinin son 10 yılında ise, Almanya’dan Türkiye’ye taşınma kararı 

almıştır. Biyografisine bakıldığında, İkinci Dünya Savaşı dönemine rastlayan bir çocukluk, 

dönemin yasaları nedeni ile, öz annesi tarafından 4 yaşındayken evlatlık verilme, ilk 

evliliğinde şiddete maruz kalma ve oğlunu trafik kazasında kaybetme gibi deneyimlere sahip 

olduğu öğrenilmiştir. Meslek olarak sekreterlik yapmıştır.  

Eşi Sait ise, işçi göçü ile 1960’lı yıllarda Almanya’ya taşınmış bir Türk’tür. Almanya’da 40 

yıl çalışmış, bu sürede inşaat, tamirat ve müzisyenlik gibi işlerle geçimini sağlamıştır. 

Türkiye’ye taşınma sebepleri olarak, Almanca bilen yakın dostlarının Türkiye’de bulunması 

nedeni ile böyle bir karar aldıkları öğrenilmiştir. Sofia son 7 yıldır Alzheimer tanısı almış 

durumdadır ve bu hastalığa bağlı olarak görme yetisinde kayıplar söz konusudur. Aile, son 

yıllarda yaşadıkları şehirde herhangi bir akrabaları olmaması nedeniyle, izole bir sosyal 

yaşam sürdürmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışma Ocak 2019-Nisan 2019 tarihleri arasında ailenin evinde katılımcı gözlem tekniği ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu sürede, aile ile vakit geçirilmiş, gerekli zamanlarda Sofia’nın bakımı 

konusunda yardım edilerek katılımcı olunmuş ve süreç gözlenmiştir.  

BULGULAR 

1. Gündelik Yaşam Stratejileri ve Bakım 

Alzheimer’lı kişinin yaşamının değişimi ile birlikte, bakımını üstlenen aile bireyinin de 

yaşamında pek çok değişim meydana gelmektedir. Bunlardan birisi rollerdeki değişimdir. 

Özellikle, yaşamı boyunca ev işlerinin kadınlar tarafından idare edildiği evliliklerde, kadının 

Alzheimer tanısı alması ile, ev içi roller erkeğe geçmektedir (10).  Navaie-Waliser ve ark. (11) 

kadın ve erkeklerin bakım yönetimi konusunda bakış açılarının ve yaklaşımlarının farklılık 

gösterebileceğini ifade etmiştir. 

                                                 
 Vaka’da gerçek isimler kullanılmamıştır.  



 

562 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Sofia’nın Alzheimer semptomları arttıkça gündelik aktiviteleri yerine getiremez olması 

sebebiyle, ev işlerinin tüm sorumluluğu eşine kalmıştır. Temizlik için haftada bir kez temizlik 

çalışanı gelmektedir. Yemek için, çoğunlukla dışarıdan sipariş yapılmaktadır. Bunun iki 

nedeni vardır, birincisi hijyen, ikincisi ise eşin yemek yapmayı bilmiyor olmasıdır. Sofia’nın 

kişisel bakımına ilişkin strateji ise, banyonun eşi tarafından yaptırılması ve ayda bir kuaför 

ziyareti şeklindedir.  

Gündelik stratejilerden en dikkat çeken noktalardan birisi, yemek seçimine yönelik olmuştur. 

Sofia’nın inkontinans riski sebebi ile, eşinin çoğunlukla sıvı yemeklerden uzak durmayı tercih 

ettiği görülmüştür. Bununla birlikte, eğer sıvı tüketimi fazla olursa, hasta bezi 

kullanılmaktadır.  

2. Bakım Yükü ve Yalnızlık 

Alzheimer hastalığı, yalnız hastayı değil, etrafındaki insanları da etkilemektedir. Aile üyeleri, 

özellikle bireyin bakımına doğrudan dahil olanlar, pek çok şekilde en çok etkilenen kişileri 

oluşturmaktadır. Günlük bakıma dahil olan birincil bakıcı için, Alzheimer hastalığı duygusal, 

fiziksel, mental ve finansal bir yük meydana getirmektedir (10). Pek çok çalışma, Demans 

tanılı bireylere bakım verenlerin, diğer bireylere bakım verenlere kıyasla daha fazla bakım 

yükünü deneyimlediğini göstermektedir (12, 13, 14, 15).     

Sofia’nın eşi, gününün büyük çoğunluğunu evde Sofia ile geçirmektedir. Yalnızca haftada 

birkaç gün, birkaç saat bir müzik grubu ile çalışıyor olması, sosyal aktivite olarak tek 

imkanıdır. Ancak, söz konusu etkinliğin en az 5 saat sürüyor olması, söz konusu süre zarfında 

Sofia ile ilgilenecek bir başkasının varlığını gerektirmektedir. Bir sonraki bölümde 

açıklanacağı gibi, uygun yardımcıyı bulamamak, çoğunlukla müzik etkinliğinden 

vazgeçmesine neden olmaktadır. Bazı durumlarda, 75 yaşında ve iki blok ötede ikamet eden 

Alman bir kadından yardım istemektedir. Ancak, bu komşuları da kalça operasyonu geçirdiği 

için, Sofia ile sözel iletişim kursa da, gündelik aktiviteler konusunda yetersiz kalmaktadır.  

3. Uygun Bakım Hizmetine Erişim 

  3.1. Bakıcı Sorunu 

Alzheimer hastalığında, dil yeteneği ilerleyici şekilde kaybolmaktadır (16, 17). Azınlık 

gruplar ile ilgili sorunlardan birisi, dil problemidir. Yapılan çalışmalar, hem birincil bakıcı 

olan aile bireylerinin, hem de sağlık-bakım çalışanlarının, Alzheimer tanılı kişinin yaşadığı 
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ülkenin dilini bilmemesi ya da hastalığa bağlı olarak ikincil dilin kaybı nedeni ile iletişimin 

zorlaştığından ve aile bireyine daha bağımlı hale geldiğinden söz etmektedir (18).  

Sofia’nın uygun bakım hizmetini alması ve eşinin üzerindeki bakım yükünün hafiflemesinin 

önündeki en büyük engelin dil problemi olduğu görülmüştür. Alman diline hakim bakıcı 

bulmak, dile ilişkin problem çözüldüğünde ise, Alzheimer’a yönelik profesyonel bilgi 

eksikliği nedeni ile bakıcı tarafından terk edilmek sıklıkla yaşadıkları iki problemdir.  

  3.2. Kültürel ve Toplumsal Cinsiyete Yönelik Boyut 

Görüşmeler süresince, ulaşılabilen bakım sertifikalı ve Almanca bilen kişiler yalnızca erkek 

olduğu için, Sofia’nın eşi tarafından reddedilmiştir. Bu durumun iki sebebi ise, Sofia’nın 

görme problemi ile birlikte, erkekleri eşi zannetmesi ve yabancı bir erkekle yan yana 

olduğunun farkındalığı durumunda, mahremiyet kaygısı nedeni ile, tuvalet ihtiyacı gibi 

konularda yardım istemekten kaçınmasıdır.  

3.3. Kurumsal Bakıma Yönelik Sınırlılıklar 

Yapılan çalışmalar, Alzheimer tanılı bireyleri bakım mekezine yerleştirme kararı üzerinde 

kültürel yapının etkisi olduğunu ve uygun dilde bakım hizmetine erişme sorununun  göçmen 

topluluklar için oldukça etkili olduğunu göstermektedir (18, 19). 

Sofia’nın Türkçe konuşma becerisinden yoksun olması, uygun bir bakım merkezine 

yerleşmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Eşinin ifade ettiği üzere, belirli 

aralıklarla Sofia ile iletişim kurmak ve durumu açıklamak gerekmektedir. Aksi durumda, terk 

edilmişlik ve yalnızlık gibi kaygılar nedeni ile, ajitasyon ve saldırganlık göstermektedir. 

Görüşülen bazı bakım kurumları, kendisi ile aynı anadile sahip bazı sakinlerle aynı odaya 

yerleştirmek istemiş, fakat Sofia ile kalça operasyonu esnasında yaşadıkları bir deneyim, oda 

arkadaşıyla kalmanın da Sofia için uygun bir fikir olmadığını düşündürmüştür. Çünkü bu 

süreçte, aynı odayı paylaştığı diğer hasta, Sofia’nın aralıksız konuşmasından ve 

bağırmasından rahatsızlığını hastane yönetimine bildirmiştir. 

           4. Çifte Yaşamın İkilemi 

Alzheimer bakımı, bakıcının genel sağlığı üzerinde de olumsuz etkiye neden olabilmektedir.  

Yalnız bırakamamak, ve bakım verdiği yakınının ihtiyaçlarını öncelik haline getirmek gibi 

sebeplerle, birincil bakıcı olan aile bireyi, kendi sağlığını ihmal etmekte ve negatif etkilere 

maruz kalmaktadır. 
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Sofia’nın Türkiye’de uygun bakım hizmetini bulamaması ve bu sebeple Sait’in izole bir 

yaşam sürmek zorunda kalması, bakıma yönelik karar vermede ikilem oluşturmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde Sait, Sofia’nın uygun bakımı alması için Almanya’ya geri dönmeleri 

gerektiğini, ancak kendisinin ömrünü memleketinde tamamlamak arzusunda olduğunu ifade 

etmiştir. Bunun yanında, kendisinde meydana gelen pek çok sağlık sorununu göz ardı etmek 

zorunda kaldığı ve Sofia’yı yalnız bırakamadığı için sağlık kontrollerini aksattığı 

öğrenilmiştir.  

SONUÇ 

Günümüzde, yurtdışından Türkiye’ye yaşlı göçü giderek artmaktadır. Birincisi, işçi olarak 

yurtdışına giden Türklerin emeklilik, memleket özlemi, ekonomik nedenler gibi unsurlarla 

ileri yaş dönemlerinde geri dönmeleridir (20). Ayrıca, özellikle Alanya’da yoğun bir yaşlı 

Alman nüfusun bulunduğu bilinmektedir (21). Söz konusu durum, yaşam seyri boyunca farklı 

deneyimler edinmiş kişilerin, yaşlılığında ve bakıma muhtaçlık hallerinde de deneyimsel 

farklılıkların dikkate alındığı bir bakım hizmetine ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır.  

Kültürlerarası evlilikler ile kurulan ailelerde, kültürel ve sosyal geçmişin oldukça hassas hale 

geldiği Demans gibi hastalıklarda, bakım veren eş, Demans tanılı bireyin bakıma muhtaçlık 

yükünün yanında, yaşayacağı yere ilişkin karar vermede zorluk yaşamaktadır. Bu anlamda, 

Türkiye’de yaşlı bakımı ve özellikle Demans’lı bireylere yönelik bakım hizmetlerinde, bu gibi 

farklılıklara yönelik bilincin artırılması, bu çalışmadaki vaka örneği gibi, imkansızlıklar 

içerisinde kalan bireylerin de ulaşabileceği imkanların oluşturulması gerekmektedir.  
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PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PROFESYONEL DESTEĞİN 

CİNSELLİKLE İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ETKİSİ: SİSTEMATİK 

DERLEME 

 

Hatice CEYLAN*, Şefika Tuğba YANGÖZ**, Zeynep ÖZER** 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Sağlık Yüksekokulu 

**Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Diyaliz tedavisi uygulanan bireylerde cinsel işlev bozuklukları hormonal değişimlere, 

vasküler, nörolojik, psikolojik faktörlere ve ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Cinsel 

sorunlar yaşayan bireyler, kültürel yapıları, dini inançları, toplumun yapısı, sağlık 

profesyonellerinin tutumları ve zaman kısıtlılıkları gibi nedenlerle yaşadıkları sorunları dile 

getirememektedir ve bu süreç bireylerde yoğun strese neden olabilmektedir. Diyaliz tedavisi 

ile başetmeye çalışan bireylerin cinsellikle ilgili sorunlarını ortaya koymada ve çözümünde 

profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır.  

Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, periton diyalizi uygulanan hastalarda profesyonel 

desteğin cinsellikle ilgili problemlerin çözümü üzerine etkisini incelemektir.  

Yöntem: Çalışma kapsamına alınacak makaleler, yıl sınırlaması olmaksızın Science Direct, 

Web of Science, Springer Link, The Networked Digital Library of Theses & Dissertations, 

Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane library, Proquest, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 

Merkezi, ULAKBIM veri tabanlarında yapılmıştır. Tarama İngilizce dilinde ve “peritoneal 

dialysis, Professional  support, clinical trials” terimleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaların 

başlıkları ile özeti üç araştırmacı tarafından gözden geçirilmiş ve dört çalışma sistematik 

incelemeye dahil edilmiştir.  

Bulgular: Derlemeye dahil edilen çalışmalarda genel olarak cinselliğin gözardı edildiği, 

profesyonel desteğin önemli olduğu, hastalara danışmanlık verildiğinde danışmak istedikleri 

bir konu olduğu, danışmanlık alan hastaların cinsel sorunlarının azaldığı ve sağlık 

profesyonellerinin cinsellik üzerinde durmadıkları ve hastaları motive etmeleri gerektiği 

belirtilmiştir.  

Derlemeye dahil edilen çalışmaların birinde periton diyalizi cinsellik konusunu açmakta 

zorlanan hastaların teşvik edildiği takdirde konuyu konuşmaya istekli oldukları aslında 

cinsellikle ilgili çok konuşmak istedikleri konular olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir çalışmada 

ise; profesyonel destek alan hastalarda cinsellikle ilgili yaşadıkları sorunlarda azalmada ciddi 

olumlu etkisi olduğu saptanmış olup, profesyonel desteği artırmak için alınacak tedbirlerden 
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bahsedilmiştir. Bir diğer çalışmada sağlık profesyonellerinin konuyu hastalarla konuşmama 

nedenleri üzerinde durulmuş ve hastaları motive etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.  

Sonuç: Bu sistematik derlemenin sonucunda profesyonel desteğin cinsellikle ilgili sorunların 

çözümünde çok önemli boyutta olumlu etkiye sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda 

hastaların cinsellikle ilgili problemlerini dile getirmede cesaretlendirilmesi gerektiği üzerinde  

ve  uygun ortamların oluşturulması, cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve hasta bakım 

planında ele alınması, hasta eğitimlerinde cinsel sağlığın korunmasına yönelik eğitimlere daha 

geniş yer verilmesi önerilmektedir.   

Anahtar kelimeler: cinsellik, periton diyalizi, profesyonel destek, sistematik derleme 

1.Giriş 

Diyaliz tedavisi uygulanan bireylerde cinsel işlev bozuklukları hormonal değişimlere, 

vasküler, nörolojik ve psikolojik faktörlere ve ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Cinsel 

sorunlar yaşayan bireyler, kültürel yapıları, dini inançları, toplumun yapısı, sağlık 

profesyonellerinin tutumları ve zaman kısıtlılıkları gibi nedenlerle yaşadıkları sorunları dile 

getirememektedir ve bu süreç bireylerde yoğun strese neden olabilmektedir. Diyaliz tedavisi 

ile başetmeye çalışan bireylerin cinsellikle ilgili sorunlarını ortaya koymada ve çözümünde 

profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır.  

2.Yöntem 

2.1.Amaç 

Bu derlemenin amacı randomize kontrollü ve deneysel çalışmalarda Bu sistematik derlemenin 

amacı, periton diyalizi uygulanan hastalarda profesyonel desteğin cinsellikle ilgili 

problemlerin çözümü üzerine etkisini incelemektir.  

Araştırma soruları; 

1. Periton diyalizi uygulanan hastalarda profesyonel desteğin cinsellikle ilgili 

problemlerin çözümünde etkili midir? 

2.2.Araştırma Dizaynı  

Bu sistematik derleme Cochrane kılavuzuna göre hazırlanmış ve sunulmuştur (J Higgins, 

2011).  

2.3. Araştırma Stratejisi 
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Periton diyalizi uygulanan hastalarda profesyonel desteğin cinsellikle ilgili problemlerin 

çözümünde etkisi ile ilgili yapılmış çalışmaları belirlemek için, Science Direct, Web of 

Science, Springer Link, Networked Digital Library of Theses & Dissertations, Ovid, 

CINAHL, Pubmed, Cochrane library, Proquest, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBIM veri 

tabanları (1960-Ağustos 2018) İngilizce olarak taranmıştır. Taramada “peritoneal dialysis, 

Professional  support, clinical trials” anahtar kelimeleri ve kombinasyonları kullanılmıştır.  

Çalışmalarda dahil etme ve hariç tutma kriterleri PICOS yöntemine göre belirlenmiştir. 

PICOS, popülasyon (P), uygulama (I), karşılaştırma grubu (C), çalışma sonuçları (O), çalışma 

dizaynı (S) oluşmaktadır (J Higgins, 2011).  

Dahil etme kriterleri;  

• P: ≥18 yaş ve periton diyalizi uygulanan hastalar 

• I: cinsellikle ilgili problemlerin çözümünde profesyonel desteğin kullanımı ile 

ilgili çalışmalar 

• C: rutin bakım ya da farklı bir yöntemle karşılaştırmanın uygulandığı çalışmalar 

• O: profesyonel desteğin değerlendirildiği çalışmalar 

• S: randomize kontrollü çalışma veya deneysel çalışmalar 

Hariç tutma kriterleri; 

• P: ≤18 yaş hasta grubunun olduğu çalışmalar 

• I: cinsellikle ilgili problemlerin çözümünde profesyonel destek kullanılmamış 

çalışmalar 

• C: rutin bakım ya da farklı bir yöntemle karşılaştırmanın uygulanmadığı çalışmalar 

• O: profesyonel desteğin değerlendirilmediği çalışmalar  

• S: randomize kontrollü çalışma veya deneysel olmayan çalışmalar 

Tarama sonucunda 1547 çalışmaya ulaşılmıştır. İlk aşamada, tekrarlanan çalışmalar 

silinmiştir. Daha sonra başlık veya özete uygun olmayan çalışmalar çıkarılmış, dahil etme 

kriterlerini karşılayan tam metin çalışmalar incelenmiş ve son aşamada dahil etme kriterlerini 

karşılamayan çalışmalar kaldırılmış ve dört çalışma derlemeye dahil edilmiştir (Şekil 1).  

2.4. Yanlılık Riskinin Değerlendirilmesi  

Çalışmaların yanlılık riski, iki yazar tarafından Cochrane Yanlılık Riski Değerlendirme aracı 

ile değerlendirilmiştir. Cochrane Yanlılık riski kriterleri; 
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• Randomizasyon şekli (seçim yanlılığı) 

• Randomizasyon bilgisini gizleme (seçim yanlılığı) 

• Katılımcıları ve personeli körleme (performans yanlılığı) 

• Sonuç değerlendirmede körleme (belirleme yanlılığı) 

• Tamamlanmayan sonuç verileri (kayıp yanlılığı) 

• Seçmeli raporlama (raporlama yanlılığı) 

• Diğer yanlılıklar 

Dahil edilen çalışmalarda yanlılık riski düşük, belirsiz ve yüksek olmak üzere üç düzeyde 

değerlendirilmiştir (JPT Higgins, Altman, & Sterne, 2017)  (Şekil 2).  

Derlemeye dört çalışma dahil edilmiştir ancak bir çalışma pre-post test olduğu için yanlılık 

riski değerlendirilmesi yapılmamıştır. Randomizasyon yöntemine göre randomizasyon şekli 

bir çalışmada (Yılmaz ve Özaltın, 2011) belirsiz yanlılık riskine karar verildi.  

Randomizasyon bilgisinin gizlenmesi üç çalışmada yeterli, randomizasyonun nasıl yapıldığı 

belirtilmediği için belirsiz risk olarak karar verildi. Müdahalelerin doğası gereği çalışmalarda 

hastaları ve personeli körleme zordur. Katılımcıları ve personeli körleme tüm çalışmalarda 

belirsiz risk olarak değerlendirildi. Sonuç değerlendirmesinin körlemesi, kayıp yanlılığı, 

raporlama yanlılığı ve diğer yanlılıklar ise düşük risk olarak değerlendirilmiştir. 
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ULAKBİM 

 

YÖK ULUSAL TEZ 

MERKEZİ 

Duplikasyonlar kaldırıldıktan sonraki çalışmalar 

 (N=193) 

Başlık ya da özete göre seçilmiş çalışmalar 

 (N=19) 

 

Dahil edilme kriterlerine uygunluğu belirlenmiş 

tam metin çalışmalar 
9 çalışmada tam metine ulaşılamadığı 

için, bir çalışmada da aynı yazar ve 

yöntem ama farklı başlık ve dergilerde 

yayınlandığı için 6 çalışma derlemeye 

dahil edilmemiştir.  
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Şekil 1. Çalışma seçimi akış  

 

Şekil 1. Çalışma seçimi diyagramı (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009) 

 

3.Bulgular 

3.1.Dahil edilen çalışmaların özellikleri 

Dahil edilme kriterlerini karşılayan örneklem büyüklükleri 60 (Yodchai ve ark., 2018) ile 318 

(Ek ve ark., 2015) arasında değişen dört çalışma derlemeye dahil edilmiştir. Toplamda 598 

hastanın alındığı, dört çalışma Hollanda, Tayland, Amerika ve Türkiye de yapılmıştır. 
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Çalışmaların hepsinde cinsel fonksiyon durumları değerlendirilerek, sonrasında görüşme, 

eğitim ya da cinsel eğitim, danışmanlık verilmiştir.  Çalışma türlerine baktığımızda, iki 

çalışma (Yılmaz ve Özaltın, 2011) randomize kontrollü çalışma, bir çalışma (Yodchai ve ark., 

2018; Ek ve ark., 2015) yarı deneysel ve bir çalışma  (Bailie ve ark., 2007) pre-posttest 

çalışmadır (Tablo 1).  
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Yazar, yıl, 

Ülke  

Çalışma türü Örneklem Girişim  Kontrol 

grubu 

Ölçüm aracı  Sonuç  

Bailie ve 

ark., 2007 

Amerika 

Pre-post test 

çalışma  

120 antihipertansif ve 

antidepresan ilaç 

kullanan periton Diyalizi 

hastası 

Çalışmada hastalara 

prfesyonel destek 

kapsamında cinsel eğitim 

verilerek öncesi sonrası 

değerlendirilmiştir.  

Kontrol  

Grubu  

yok 

Araştırmacının 

kendi geliştirdiği 

Seksüel fonksiyon 

değerlendirme 

formu 

kullanılmıştır. 

Çalışmanın başlangıcında antihipertansif 

ve antidepresan ilaç kullanımı olan 

hastarda seksüel fonksiyonlarda 

bozukluk olduğu saptanmış ve bu 

hastalara profesyonel destek kapsamında 

verilen cinsel eğitimle birlikte 

antidepresan ilaçların kesilmesi 

sonucunda hastalrda ciddi düzelme 

görülmüştür. 

Ek ark.,  

2015, 

Hollanda 

Yarı Deneysel  

çalışma  

Diyaliz tedavisi alan 318 

hasta  

Uygulanan cinsel 

disfonksiyon testinde 

cinsel problemi olan 

hastalarla problemleri 

sağlık personeli 

tartışmaları sağlanmıştır. 

Kontrol grubu 

yok.  

Cinsel disfonksiyon 

testi 

Cinsel disfonksiyonu olan hastalarla 

yapılan görüşmelrden sonra hastaların 

problemlerinde anlamlı derecede azalma 

olduğu saptanmıştır. 

Yodchai ve 

ark.,  

2018, 

Tayland  

1.Aşama 

fenomolojik 

çalışma 

2. aşama yarı 

deneysel 

çalışma 

Birinci aşama 60 hasta 

Ikinci aşama 20 hasta 

Birincia aşamada 

fenomolojik dizayn ile 

sorunu olan hastalar 

saptanarak ikinci 

aşamada cinsel eğitim 

danışmalık verilmiştir.  

 

Kontrol grubu 

yok 

Araştırmacının 

kendi hazırladığı 

soru formu 

Birinci aşamada problemini rahatlıkla 

ifade etmesi hastaların oldukça olumlu 

etkilemiş olup, cinsel eğitim ve 

danışmalık sonrasında ise sorunlarında 

anlamlı derecede azalma saptanmıştır. 
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Tablo 1. Alfabetik sıraya göre derlemeye dahil edilen çalışmaların özellikleri  

 

Yılmaz ve 

Özaltın 

2011, 

Türkiye 

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma 

 

 

En az 6 aydır periton 

diyalizi tedavisi 

uygulanan 100 hasta 

Girişim grubu :47 

Kontrol grubu:53 

60-75 dakikalık 

görüşmeler yapılmıştır.  

Rutin bakım  Araştırmacının 

kendi hazrıladığı 

yarı yapılandırılmış 

görüşme soruları ve 

görüşme formu   

Yapılan görüşmelerle hastaların cinsel 

davranışlarının ve sorunlarının 

belirlenmesi ve hastaların sorunlarını 

rahtalıkla ifade edebilmesinin onları 

ciddi olarak rahatlattığı saptanmıştır. 
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4.Tartışma 

Bu sistematik derlemede, periton diyalizi hastalarında profesyonel desteğin cinsellikle ilgili 

problemlerin çözümünde etkinliğini inceleyen dört çalışmanın sonuçlarını özetlenmiştir. 

Çalışmaların hepsinde hastaların cinsel fonksiyonları değerlendirilmiş ve sonrasında problemi 

olan hastalara görüşmeler, eğitimler ve cinsel, eğitim danışmalık verilmiştir. Verilen eğitim, 

cinsel eğitim ve danışmanlık, yapılan görüşmeler sonucunda hastalrın problemlerinde olumlu 

yönde düzelmeler saptanmıştır. 

Literatürde cinsel sorunlar yaşayan bireyler, kültürel yapıları, dini inançları, toplumun yapısı, 

sağlık profesyonellerinin tutumları ve zaman kısıtlılıkları gibi nedenlerle yaşadıkları sorunları 

dile getirememektedir ve bu süreç bireylerde yoğun strese neden olabilmektedir. Diyaliz 

tedavisi ile başetmeye çalışan bireylerin cinsellikle ilgili sorunlarını ortaya koymada ve 

çözümünde profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır.  

5.Sınırlılıklar 

Bu sistematik derlemenin kısıtlılıkları, profesyonel desteğin cinsellikle ilgili problemlerin 

çözümünde etkinliğini inceleyen randomize kontrollü çalışma sayısının az olması nedeniyle 

yarı deneysel ve pre-posttest çalışmaların derlemeye dahil edilmesidir.  

6.Sonuç  

Bu çalışmada, profesyonel desteğin cinsellikle ilgili problemlerin çözümünde etkinliğini 

incelenmiş ve kanıt piramidinde A düzeyinde kanıt sağlamıştır. Dört çalışmanın sistematik 

derlemesinin sonucu, profesyonel desteğin cinsel sorunları azaltmak için etkili bir yöntem 

olduğunu göstermiştir. Hastaların, sağlık çalışanlarının, akademisyenlerin, kurum 

yöneticilerinin ve tüm bireylerin çalışma sonuçlarından faydalanması beklenmektedir. Periton 

diyalizinde önemli rol oynayan hemşirelerin, göz ardı edilen bir konu olan cinselliği hastalarla 

konuşmaları ve onların sorunlarını dile getirmede cesaretlendirmeleri çok önemlidir. Sonuçlar 

gelecekteki araştırmacılar için bir rehberdir ve araştırma tasarımı için uygun planlama 

sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası literatürde, cinsel problemlerin yönetiminde profesyonel 

desteğin etkisini inceleyen randomize kontrollü çalışmaların artırılması önerilmektedir. 
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MOLEKÜL BASKILI POLİMERLERİN SAĞLIK VE YAŞAM BİLİMLERİNDEKİ 

UYGULAMALARI  

(Applications of Molecularly Imprinted Polymers in Health and Life Sciences) 

 

Mert Soysal1 
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ÖZET 

Biyomoleküler tanıma, birçok biyolojik işlemin temelini oluşturur. Biyolojik moleküller, 

analitik analizlerde özel tanıma elemanları, homojen deneylerden biyosensörlere, sağlık 

hizmetleri, çevresel izleme ve endüstriyel süreç kontrolündeki uygulamalar için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 1894 yılında Emil Fischer'in ortaya koyduğu kilit-anahtar modeli gibi, 

antikorlar, hormon reseptörleri ve enzimler gibi özel yapılar doğal hedeflerine mükemmel 

şekilde uyar. Ancak, "doğanın kendisine ait" olmalarına rağmen, doğal ortamları dışında 

kararsız olmaları nedeniyle ideal araçlar olarak kullanılabilirlikten uzaktırlar ve ilgilenilen 

her molekül için doğal bir reseptör bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu tür doğal reseptörlere 

benzeyen sentetik reseptörler geliştirilmiştir. Yeni seçici analitik yöntemlerin ve örnek 

zenginleştirme tekniklerinin geliştirilmesi ilgi konudur. Molekül baskılama, seçiciliği ve 

yüksek afiniteye sahip polimerlerin hazırlanmasında son yıllarda oldukça ümit veren 

tekniklerden birisidir. Moleküler baskılama teknolojisi ile hazırlanan yapay reseptörler ve 

katalizörler, bu tür analizlerde moleküler tanıma için biyomoleküllerin modifikasyonunda 

değerlidir. Moleküler baskılama, ayırma yöntemlerinde, ligand bağlama analizlerinde, 

numune ön işlemlerinde ve sensörlerde uygulanabilirliği nedeniyle sıklıkla çalışmalarda yer 

almaktadır. 

Bu derlemede, moleküler baskılı polimerlerin genel tanımı yapıldıktan sonra, bu polimerlerin 

sağlık ve yaşam bilimlerindeki uygulamalarına yönelik çalışmalardan bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Molekül baskılı polimer, sağlık bilimleri, yaşam bilimleri 

ABSTRACT 

Biomolecular recognition is the basis of many biological processes. Biological molecules are 

widely used as specific recognition elements in analytical analysis, from homogeneous 

experiments to biosensors, environmental monitoring, industrial process control, and 

mailto:mertsoysal@gmail.com
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applications in healthcare. Like the lock and key model emitted by Emil Fischer in 1894, 

special structures such as antibodies, hormone receptors, and enzymes, are perfectly suited to 

their natural targets. However, although they are "nature itself", they are far from usable as 

ideal tools because they are unstable outside of their natural environmental and there is no 

natural receptor for each molecule of interest. Therefore, synthetic receptors resembling such 

natural receptors have been developed. The development of new selective analytical methods 

and sample enrichment techniques is of interest. Molecular imprinting is one of the most 

promising techniques in the preparation of polymers with high affinity and selectivity. 

Artificial receptors and catalysts prepared by molecular imprinting technology are valuable 

in modification of biomolecules for molecular recognition in these types of analysis. 

Molecularly imprinting is often involved in studies of separation methods, ligand binding 

assays, sample pretreatments, and applicability in sensors. 

In this review, after the general definition of molecularly imprinted polymers, studies on the 

applications of these polymers in health and life sciences will be discussed. 

Key words:  Molecularly imprinted polymer, health sciences, life sciences 

 

GİRİŞ 

 

Molekül Baskılı Polimerlerin Tarihçesi 

 

İstenen molekülleri seçici olarak tanıma özelliğine sahip moleküler olarak basılmış polimerler 

(MIP’ler) geliştirme kavramı oldukça eski bir kavramdır. Bu alandaki ilk çalışmalar, Dickey 

[1], Wulff [2], Mosbach [3] ve onların çalışma gruplarına aittir. Dickey, çalışmasında Pauling 

[4] tarafından önerilen antikor oluşum mekanizmasından esinlenerek silikajel üzerine metil 

orange molekülünü seçici adsorbent olarak kullanmıştır. Daha sonra, Wulff ve Mosbach’ın 

çalışma grupları bu alanı önemli ölçüde ilerlemesine yardımcı olarak moleküler tanımanın 

elde edilebileceği göstermişlerdir. Wulff ve ark. [2], molekül baskılı polimer sentezinde 

kullanılmak üzere, kovalent yaklaşımı geliştirmişlerdir. Bu çalışmada, analit (kalıp molekül) 

olarak fenil-α-ᴅ-mannopyranoside monosakkariti kullanılmış olup çapraz bağlı gözenekli bir 

polimerik yapı elde edebilmek için de stiren/divinilbenzen ve etilenglikol dimetakrilat 

monomerleri kullanılmıştır. Elde edilmiş olan polimerik yapının içinden kalıp molekül bir 

yıkama çözeltisi ile ortamdan uzaklaştırılarak kalıp moleküle özgü aifinite ve seçicilik 
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gösteren bir bağlanma bölgesi oluşmuştur. Mosbach ve grubunun öncülüğünde geliştirilen 

non-kovalent etkileşim ile yapılan moleküler baskılama tekniği günümüzde en yaygın olarak 

kullanılan tekniktir. Serbest radikal polimerizasyona dayanan bu yöntemde, kalıp molekül ve 

fonksiyonel monomerler arasındaki kovalent olmayan etkileşimlerden (hidrojen bağı, 

elektrostatik etkileşimler, koordinasyon bağı vb.) yararlanılmaktadır [5-7].  

Moleküler baskılama tekniği temel olarak üç basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamakta, 

polimerize olabilecek fonksiyonel monomerler kovalent, non- kovalent veya yarı kovalent 

yaklaşımlarla kalıp molekül etrafında bir ön kompleks oluşturulur. İkinci basamakta, elde 

edilen bu ön kompleks uygun bir çapraz bağlayıcı monomerin kullanılmasıyla fonksiyonel 

monomer üzerinden polimerizasyon işlemine tabii tutulur. Son basamakta, uygun çözücü 

yardımıyla polimer yıkanarak veya uygun bir teknik kullanılarak kalıp molekül polimere zarar 

verilmeden ortamdan uzaklaştırılarak kalıp moleküle yüksek afinite gösteren seçici bir 

boşluk/yuva meydana gelir. Şekil 1'de bu üç basamak şematize edilerek gösterilmektedir [8]. 

 

Şekil 1. Moleküler baskılama tekniğinin şematik gösterimi [8]. 

 

Molekül Baskılı Polimerler Hazırlama Yöntemleri 

 

Moleküler olarak baskılanmış polimerler genellikle vinil ve/veya akrilik fonksiyonel 

monomerlerin serbest radikal polimerizasyonu ile sentezlenen organik MIP'lerdir. Bu 

polimerizasyon tekniği, polimerleşmeyi başlatmak için bir polimer başlatıcısına ve ışık veya 

ısı varlığına ihtiyaç duymaktadır [9]. Geleneksel olarak, bu teknik kullanılarak yapılan 

molekül baskılı polimer sentezine bulk (yığın) polimerizasyonu denilmektedir. Tüm bileşenler 

kırılabilir/çıkarılabilir bir kaba konularak polimerizasyona tabii tutulur. Kalıp şeklinde bir 
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polimer elde edildikten kabtan çıkarılarak istenen çapta/büyüklükte olması için havanda 

öğütülerek istenen boyuta indirgenir. Ancak, bu işlem esnasında oluşturulan seçici, 

tamamlayıcı bölgelerin bir kısmı zarar görmektedir [10]. Bulk polimerizasyondan sonra 

geliştirilen bir başka teknik ise, süspansiyon polimerizasyonudur. Bu polimerizasyon tipinde, 

su ve organik fazlar oluşturularak küresel formatta polimer sentezi gerçekleştirilir. Bu şekilde 

elde edilen küresel polimerlerin çapları 100-250 µM'dir [11,12]. 

Son zamanlarda, MIP sistemlerinin sensör uygulamalarında elektroaktif fonksiyonel 

monomerler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin vinil veya akrilik fonksiyonel 

monomerler kullanılarak hazırlanan MIP'lere göre yaygın kullanılmasının en önemli nedeni, 

oldukça seçici, sağlam ve ultra ince MIP filmlerinin, kullanılan elektrot yüzeyinde doğrudan 

hazırlanmasıdır. Şekil 2'de bu üç polimerizasyon tekniğinin şematik gösterimi bulunmaktadır. 

 

Şekil 2. Farklı teknikler kullanılarak elde edilen moleküler baskılı polimer sentezi. 

 

MIP'ler seçici, tekrar kolaylıkla üretilebilir ve sağlamdırlar. Bir MIP filmin hazırlanmasının 

diğer tüm teknikler ile kıyaslandığında, elektropolimerizasyon en çekici prosedür gibi 

görünmektedir. Bu bakımdan, derlemede elektropolimerizasyon ile üretilmiş MIP'lerin sağlık 

ve yaşam bilimlerindeki uygulamalarından bahsedilecektir.  

 

Molekül Baskılı Polimerler Uygulamaları 

 

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için vücut tarafından gerek duyulan önemli 

antioksidanlardan biri olan glutatyon molekülünün kalıp molekül olarak kullanıldığı molekül 

baskılama çalışmasında [13], elektroaktif bir monomer olan o-fenilendiamin (o-PD) 
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kullanılmıştır. Altın (Au) elektrot yüzeyinde o-PD elektrokimyasal olarak polimerizasyona 

tabii tutularak bazı analitik parametreler belirlenmiştir. Bu parametreler ışığında, glutatyon 

için tayin sınırı 1,33 × 10-2 nM olarak tespit edilmiştir. 

Literatürde yer alan bir başka çalışmada, çeşitli bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde 

kullanılan, tetrasiklin grubu bir antibiyotik olan oksitetrasiklin molekülü kalıp molekülü 

olarak kullanılmıştır. Platin (Pt) disk elektrot yüzeyinde, Prussian blue molekülü monomeri 

polimerizasyona uğratılarak molekül baskılı polimer filmi elde edilmiştir. Elde edilen polimer 

filmin optimal koşulları belirlenmiştir. Geliştirilen oksitetrasiklin sensörü yapılan çalışma ile 

tayin sınırı 230 fM olarak bulunmuştur [14]. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün esansiyel ilaç listesinde bulunan metronidazol molekülü, o-PD 

monomeri varlığında Nanoporous yapısında Altın-Gümüş mikrorod elektrot yüzeyinde 

baskılanmıştır. Elde edilen sensörün optimal çalışma koşulları bulunmuş olup tayin sınırı 

2,7 × 10-5 nM tespit edilmiştir [15].  

Bir α-aminoasit olan tirozin'in kalıp molekül olarak kullanıldığı çalışmda, elektrokimyasal 

olarak fenol monomeri, cAuNP ve grafen oksit ile modifiye edilmiş camsı karbon elektrot 

yüzeyinde polimerleştirilmiştir. Elde edilen sensörün analitik parametrelerinin 

belirlenmesinden sonra, tirozin molekülü için tayin sınırı 0,15 nM olarak bulunmuştur [16]. 

Hayvanların vücut dokularındaki hücre zarlarında bulunan ve kan plazmasında taşınan bir 

sterol olan kolestrol, aminothiofenol ve dopamin moleküllerinden oluşan monomerler 

eşliğinde Altın microflowers ve grafen ile modifiye edilmiş camsı karbon elektrot yüzeyinde 

baskılanmıştır. Geliştirilen bu elektrot yüzeyinin optimal değerleri belirlenmiş ve kolestrol 

için tayin sınırı 3,3  × 10-10 nM bulunmuştur [17]. 

Kalıp molekül olarak sığır serum albüminin (BSA) kullanıldığı bir çalışmada, elektrokimyasal 

olarak pirol iletken monomeri kitosan/iyonik sıvı ve grafen ile modifiye edilmiş camsı karbon 

elektrot yüzeyinde polimerleştirilmiştir. Elektrodun optimal koşulları tespit edilerek BSA'nın 

tayin sınırı 2 × 10-11 ppm olarak hesaplanmıştır [18]. 

Kötü huylu tümör tedavisinde kullanılan, nitrojen-mustard grubu üyesi antineoplastik bir 

madde olan ifosfamid molekülünün baskılandığı çalışmada, N-Acryloy-4-aminobenzamide 

monomeri kullanılarak grafen quantum dot modifiyeli screen printed elektrot yüzeyinde 

kimyasal bir MIP sentezi yapılmıştır. Elde edilen elektrot yüzeyinin optimal koşulları 

bulunarak kalıp molekülü için tayin sınırı 0,177 ppb gibi düşük bir derişim elde edilmiştir 

[19].   

Bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan sefiksimin 

baskılandığı çalışmada, pirol molekülü Fe@Au nanopartikülleri ve çok duvarlı karbon 
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nanotüpleri ile modifiye edilmiş olan camsı karbon elektrot yüzeyinde polimerleştirilmiştir. 

Elde edilen sensör ile sefiksimin tayin sınırı 2,2 × 10-5 µM olarak tespit edilmiştir [20]. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu derlemede, şu anda analitik kimya alanında çok rağbet gören konulardan biri olan molekül 

baskılı polimerlerin tarihçesini ve özellikle sağlık/yaşam bilimlerindeki uygulamalarından 

bahsedilmektedir. 

Düşük maliyet ile elde edilmesi, yüksek kararlılığı ve çok yönlülüğünün yanı sıra yüksek 

seçiciliği nedeniyle, elektropolimerizasyona dayalı elektrokimyasal MIP sensörleri, çeşitli 

uygulamalar için uygun bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, farklı malzemelerin 

MIP'lerle kombinasyonu, sensörlerin hassasiyetinin artmasına izin vermektedir. Son yıllarda 

büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen, proteinlerin ve diğer bazı biyomakromoleküllerin 

tayininde MIP'lerin kullanılmasına yönelik çalışmaların artması gerekmektedir. Gerçek 

zamanlı, hassas ve ticarileştirilmiş MIP sensörlerinin yapımı da oldukça önemlidir. Alandaki 

diğer ilerlemeler, elektropolimerizasyona dayanan MIP sensörün nihai uygulaması için çok 

önemli olacaktır. 
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AN INSIGHT INTO ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF RESVERATROL 

[RESVERATROLÜN ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ] 

Sevtap HAN* 
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ABSTRACT 

Inflammation is divided into two phases: acute and chronic inflammation. Acute inflammatory 

responses lead to the restoration of tissue homeostasis and thus, to the dissolution of 

inflammation. However, altering or prolonging the activation of the inflammatory response 

may trigger chronic inflammation, which can cause serious damage. Chronic inflammation is 

known to play a crucial role in the pathogenesis of cardiovascular, metabolic and 

neurological disorders.  

Resveratrol (3, 5, 4ˈ-trihydroxystilbene) is a polyphenolic compound derived from various 

foods including red grapes and nuts. Anti-inflammatory, antioxidant, anticancer and 

cardiovascular protective properties of resveratrol have been reported in many animal and 

clinical studies. Although thousands of research article related to resveratrol have been 

published, the underlying mechanisms of the effects of resveratrol are still not fully 

elucidated. It is known that resveratrol shows its anti-inflammatory effect through different 

pathways. Previous studies have demonstrated that resveratrol treatment leads to 

downregulation of inflammatory biomarkers in experimental models of several diseases such 

as atherosclerosis, diabetes, asthma, neuro-inflammation and cancer. In addition to these, in 

our studies, we observed the anti-inflammatory effects of resveratrol in animal models of 

inflammatory diseases including endometritis and mastitis.  

Considering the side effects of the drugs currently used, safe and effective treatments are still 

needed in the management of inflammation. Taken together, these findings suggest that 

resveratrol may provide a novel and safe option for the treatment of inflammation. 

Key words: resveratrol, inflammation, polyphenols. 
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ÖZET 

İnflamasyon, akut ve kronik inflamasyon olmak üzere iki aşamaya ayrılır. Akut inflamatuar 

tepkiler, doku homeostazının restorasyonuna ve böylece inflamasyonun giderilmesine yol 

açar. Bununla birlikte, inflamatuar yanıtın aktivasyonunun değiştirilmesi veya uzaması, ciddi 

hasara neden olabilecek kronik enflamasyonu tetikleyebilir. Kronik inflamasyonun 

kardiyovasküler, metabolik ve nörolojik hastalıkların patogenezinde önemli bir rol oynadığı 

bilinmektedir. 

Resveratrol (3, 5, 4ˈ-trihidroksistilben), kırmızı üzüm ve fındık da dahil olmak üzere çeşitli 

yiyeceklerde bulunan bir polifenolik bileşiktir. Resveratrolün anti-inflamatuar, antioksidan, 

antikanser ve kardiyovasküler koruyucu özellikleri birçok hayvan çalışması ve klinik 

çalışmada bildirilmiştir. Resveratrol ile ilgili binlerce araştırma makalesi yayınlanmış 

olmasına rağmen, resveratrolün etkilerinin altında yatan mekanizmalar hala tam olarak 

açıklanamamıştır. Resveratrolün anti-inflamatuar etkisini farklı yollardan gösterdiği 

bilinmektedir. Önceki çalışmalar, resveratrol tedavisinin, ateroskleroz, diyabet, astım, nöro-

inflamasyon ve kanser gibi çeşitli hastalıkların deneysel modellerinde inflamatuar 

biyobelirteçlerin azalmasına yol açtığını göstermiştir. Bunlara ek olarak, bizim 

çalışmalarımızda da resveratrolün endometritis ve mastitis gibi  inflamatuar hastalıkların 

hayvan modellerinde anti-inflamatuar etkileri gözlemlenmiştir. 

Günümüzde kullanılan ilaçların yan etkileri göz önüne alındığında, inflamasyon tedavisinde 

hala güvenli ve etkili tedavilere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Birlikte 

değerlendirildiğinde bu bulgular, resveratrolün inflamatuar hastalıkların tedavisi için yeni ve 

güvenli bir seçenek sunabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar kelimeler: resveratrol, inflamasyon, polifenoller. 

 

GİRİŞ 

Resveratrol, ilk kez 1939'da Takaoka tarafından izole edilmiştir (1). Erken dönemde 

keşfedilmiş olmasına rağmen resveratrol, “Fransız paradoksu” terimini içeren bir makale 

yayınlanana kadar çok az ilgi görmüştür (2). Bu çalışmada araştırmacılar, nispeten yüksek 

miktarda doymuş yağ tüketen Fransa halkının, muhtemelen şarap tüketiminin bir sonucu 

olarak, koroner kalp hastalıklarından daha düşük bir ölüm oranına sahip olduğunu öne 

sürmüşlerdir (2). Daha sonraki zamanlarda resveratrol, oldukça popüler bir konu haline 

gelmiş ve özellikle 2000’li yıllarda, resveratrolü konu alan yüzlerce makale yayınlanmıştır.  
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Resveratrol (3, 5, 4ˈ-trihidroksistilben), ağırlıklı olarak kırmızı şarap ve üzümlerde bulunan 

bir polifenoldur. Yapılan çalışmalara bakıldığında, oldukça geniş bir etki yelpazesine sahip 

olduğu görülmektedir. Resveratrol, kronik hastalıklara karşı geliştirilen stratejilerde 

kullanılabilecek anti-inflamatuar, anti-tümörijenik ve antioksidan özelliklere sahiptir (3). 

 

HAYVAN DENEYLERİNDE RESVERATROLÜN ANTİ-İNFLAMATUAR 

ETKİLERİ 

Bir çok deneysel inflamatuar hastalık modelinde, resveratrol tedavisi uygulanmış ve sonuçta 

inflamasyon kaynaklı biyobelirteçlerin azaldığı gösterilmiştir (4). 

Issuree ve ark., resveratrolün akut peritonit modelinde anti-inflamatuar etki gösterdiğini 

ortaya koymuşlardır (5). Farelerde kronik kolon inflamasyonunda resveratrol uygulaması ile, 

prostaglandin E sentaz-1 (PGES-1), siklooksijenaz-2 (COX-2) ve indüklenen nitrik oksid 

sentaz (iNOS) protein ekspresyonları azalmıştır (6). Resveratrol ile oral tedavi, Th1 tipi 

bağışıklık cevabını azaltarak akut ince bağırsak inflamasyonunu iyileştirmiş ve bağırsak 

bariyer fonksiyonunu koruyarak bakteriyel translokasyonu önlemiştir (7). Bir diğer çalışmada 

resveratrol, Crohn hastalık modelinde inflamatuar sitokinleri ve büyüme faktörü TGF-β1'i 

azaltmıştır (8). 

Resveratrol uygulamasının, tavşan osteoartrit modelinde, kondrosit apoptoz oranını düşürerek 

ve nitrik oksid (NO) üretimini azaltarak osteoartritin ilermesini kontrol ettiği ileri sürülmüştür 

(9). Ayrıca resveratrol tedavisi, kollajen kaynaklı fare artrit modelinde hastalığın insidansını 

ve ciddiyetini azaltmıştır (10).  

Sıçanlarda ciddi akut pankreatit modelinin indüksiyonunun ardından, SOD seviyelerinin 

azaldığı ve MDA seviyelerinin bağırsakta ICAM-1 ve VCAM-1 ekspresyonu ile birlikte 

arttığı, serum TNF-α seviyelerinin yükseldiği gösterilmiştir. Resveratrol tedavisi tüm bu 

patolojik değişimleri geri çevirmiştir (11). Yine sıçanlarda oluşturulan ciddi akut pankreatit 

modelinde, resveratrol tedavisi hem histopatolojik (şiddetli pankreas ödemi, kan konjesyonu, 

değişik derecelerde nekroz gibi) hem de biyokimyasal belirteçlerdeki değişiklikleri anlamlı 

derecede düzeltmiştir (12).  

Obez sıçanlarda yapılan bir çalışmada, resveratrol uygulamasının, inflamatuar sitokinler 

tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α), interlökin-1 (IL-1) ve interlökin-6 (IL-6)’nın seviyelerini 

azalttığı bildirilmiştir (13). Obez Zucker sıçanlara, oral resveratrol verilmesi adipoz dokuda 

TNF-α üretimini düşürmüştür (14).  
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KLİNİK ÇALIŞMALARDA RESVERATROLÜN ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİLERİ 

Resveratrol klinik denemeleri, çoğunlukla sağlıklı insanlarda yapılmıştır. Bununla birlikte, 

obez bireylerde veya diyabet hastalarında yapılan çalışmalar da mevcuttur. 

Bir ay boyunca verilen resveratrol, sağlıklı bireylerde interferon gamma plazma düzeylerinde 

anlamlı bir düşüşe neden olurken, TNF-α ve IL-6 seviyelerini değiştirmemiştir (15). Altı 

haftalık resveratrol uygulaması ise TNF-α seviyelerinde ve reaktif oksijen türlerinin 

üretiminde azalmaya neden olmuştur (16). Resveratrol alımı (40 mg/gün, 6 hafta), egzersiz 

yapan sağlıklı insanlarda TNF-α ve IL-6 düzeylerini azaltmıştır (17). 

Obez bireylerde yapılan bir klinik denemede, bir aylık resveratrol takviyesi (150 mg/gün) 

TNF-α, leptin ve lökositlerde anlamlı bir düşüş sağlamıştır (18). Diğer bir çalışmada ise obez 

insanlara 4 hafta boyunca resveratrol (1.5 g/gün) verilmesi, TNF-α, IL-6 ve lökosit 

seviyelerini değiştirmemiştir (19). Diyabet hastalarında yapılan çalışmalarda da farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. Tip 2 diyebetlilerde, 3 aylık resveratrol uygulaması sonucu anti-

inflamatuar etki gözlenmemiştir (20). Bir diğer çalışmada ise 4 hafta uygulama oksidatif stresi 

azaltmıştır (21). 

Klinik çalışmalardaki sonuçlar arasındaki farklılıklar, çalışma popülasyonlarındaki cinsiyet, 

yaş, sağlık durumları gibi farklılıklar ile ayrıca resveratrol dozu ve uygulama süresi ile ilişkili 

olabilir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mevcut tedavilerin yan etkileri nedeniyle, daha güvenli ve etkili tedavilere olan ihtiyaç devam 

etmektedir. Hem hayvan deneyleri hem de klinik çalışma sonuçları göz önüne alındığında, 

resveratrolün inflamatuar hastalıkların tedavisinde önemli bir seçenek olabileceği 

düşünülmektedir.  
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ÖZET 

   Dünyada ağır zararlar oluşturan afetler için etkili bir afet yönetiminin olması bu zararların 

azaltılması hatta zararların ortadan kaldırılabilmesi için büyük önem arz  etmektedir . 

Ülkemizde de il bazında ve yerel yönetimlerde afet yönetiminde üstüne düşen 

görevin/görevlerin yapılması afetin istenmeyen sonuçlara sebep olmaması için gereklidir. 

Anahtar Sözcükler : Afet , afet yönetimi , il incelemesi 

GİRİŞ 

Doğal ve insan kaynaklı sebeplerin sonucunda meydana gelen normal hayatı ve toplumsal 

özellikleri sekteye uğratan, sonrasında insan hayatı doğal ve kültürel kaynaklarda ciddi oranda 

kayıplar doğuran , önlenmesi ve normal hayata geçiş için yerel imkan ve kaynakların yeterli 

olmadığı olayların sonucuna afet denilmektedir*1 

En genel tanımla afet ;insanlar için fiziksel , ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran , normal 

yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal 

, teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylara denilmektedir*2 

   Afetin geniş bir tanımı ve kapsamı olduğu için kendi içinde sınıflara ayırmak 

gerekmektedir. 

Öğretici olması açısından afetleri ; doğal afetler ve yapay (insani) afetler *3 , ani gelişen ve 

yavaş gelişen afetler*4 ; doğal , insan kaynaklı ve politik afetler  ; doğal , insan kaynaklı ve 

teknolojik afetler*5 olarak sınıflar bulunmaktadır. 

Anadolu’nun topografik ve jeolojik yapısı ile iklim koşulları Türkiye’yi doğal afetler 

bakımından riskli konuma getirmektedir. Son 60 yıl içerisinde, can ve mal kaybına yol açan 

deprem , heyelan ve su baskınları afetlerin %90’ını meydana getirmektedir.*7Son 15 yıl 

içerisinde Erzincan , Dinar , Ceyhan , Marmara ,Düzce depremleri ile İzmir’in Karşıyaka 

ilçesi çevresindeki sel felaketi *8ve Isparta’nın Senirkent ilçe merkezinde meydana gelen 

çamur akıntısı *9  en önemli afetleri oluşturmuş ve binlerce can kaybı ile büyük ölçüde maddi 

zararlar meydana gelmiştir.*10 

mailto:sd243780591@gmail.com
mailto:sumbulcicegi@gmail.com
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Günümüze kadar olmuş ve olabilecek afetler karşı önlem alınması ve zararların azaltılması 

için etkili bir afet yönetimi olması gerekir. Afet yönetimi, afetleri önlenmesi ve zararlarının 

azaltılması amacıyla , gerekli çalışmaların planlanması uygulanabilmesi için toplumun ve 

kamunun tüm kurum ve kuruluşlarıyla , kaynaklarının yönetilmesi şeklinde ifade edilebilir.*11 

 Doğal afetler toplum temelli sorunlardır ve bu nedenle toplum temelli çözümlere gereksinim 

duyarlar. Bu da afet yönetimini doğrudan toplum yönetimi politikalarının merkezine 

yerleştirir.*12 

Afet yönetimi ; afet öncesi , afet sırası ve afet sonrası çalışmalar kapsamaktadır .Bu çalışmalar 

evreler halinde yapılır. 

Zarar azaltma evresi 

Bu evre, olası afet tehlikesinin önlenmesi veya giderilmesi zor ve imkansız kayıplar 

doğurmaması için yapılan tüm etkinlikleri ve önlemleri kapsar. (ŞENGÜN ve 

TEMİZ,2007)*13 

Hazırlık evresi  

Bu evre, afetin olumsuz etkilerini ve vereceği zararı azaltmak için hızlı uygun ve etkili 

yöntemlerle ortadan kaldırabilmek üzere yapılan çalışmaları kapsar. (ŞENGÜN ve TEMİZ, 

2007)*14 

Kurtarma ve İlk Yardım Evresi 

Bu evre, afetin oluşumundan hemen sonra başlar. En kısa zaman diliminde çok sayıda insanın 

canını kurtarmaya ve zararın en az hasarla atlatılmasına yönelik çalışmaları kapsar. (Şengün 

ve Temiz,2007)*15 

 

İyileştirme Evresi 

Bu evrede yapılan çalışmaların ana hedefi; afetzedelerin haberleşme, ulaşım, altyapı, eğitim, 

uzun süreli geçici iskân, ekonomik sosyal faaliyetler gibi vazgeçilmez etkinliklerin en kısa 

sürede ve minimum seviyede de olsa karşılanabilmesidir.(ŞENGÜN ve TEMİZ,2007)*16 

Yeniden Yapım Evresi 

Bu evrede, afetten etkilenen insanların yaşamlarını afet öncesine göre daha iyi bir duruma 

getirebilmek için yapılan çalışmalar yürütülür.(ŞENGÜN ve TEMİZ,2007)*17 

   Afetlerle ilgili kanun ve yönetmelikler gereğince her ilde görevli olan kurum ve kuruluş afet 

öncesi, afet sırası ve afet sonrasında belirlenen zamanlarda görevlerini yerine getirmeleri 

gerekir . Bu çalışmada afet yönetimi anlamında yaptığı çalışmaları incelediğimiz 4 il 

bulunmaktadır. 
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KARABÜK İLİ 

Afet yönetiminin başarısı, afet zararlarının azaltılması, mümkünse ortadan kaldırılmasına 

ilişkin çalışmaların gereği gibi yerine getirilmesi ile sağlanır. Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerindeki teknik elemanların ortak çalışmasıyla, doğal afet 

zararlarının azaltılmasının ancak önceden alınacak önlemlerle sağlanabileceği anlayışını 

gerçekleştirmek üzere, daha önce Kastamonu ili için bir çalışma yapılmıştır. 

“Afet Durumunun Belirlenmesi” çalışmaları, bu kez Karabük ili kapsamında yürütülmüştür. 

Bu çalışmanın yürütülmesi sırasında kentin doğal afet potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bunun için Karabük’ün deprem tehlikesi, heyelan duyarlılığı, sel, kaya düşmesi, çığ düşmesi 

riskleri ve tehlikeleri *irdelenmiştir.*18 

Karabük İlinin Afet Durumu 

Karabük'ü de içine alan Batı Karadeniz bölgesi Türkiye'nin önde gelen heyelan alanlarından 

birisidir. Bölgede güncel veya jeolojik dönemlere ait eski heyelan kütlesi diye 

adlandırılabilecek birçok heyelan gözlenebilmektedir. Özellikle 1985 ve 1998 yıllarında 

Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerini kapsayan geniş bir bölgede seri ve bölgesel 

yayılımlı heyelanlar meydana gelmiştir. Söz konusu heyelan olayları sonucu gerek konutlar, 

gerekse alt yapıda önemli hasarlar oluşmuştur. *19 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 1950-2000 yılları arasında Karabük ilinde yapılan heyelan 

etütleri ile toplam 1532 konutun heyelandan etkilendiği kaydedilerek nakil yolu ile 

korunmaları öngörülmüştür. 

Karabük Belediyesi Çalışmaları 

Belediye, 2007-2011 yıllarını kapsayan Stratejik Plan Taslağı ile, çalışmalarının yönünü 

belirlemiştir. Kentsel dönüşüm çalışmaları bağlamında; Üniversite Mahallesi, Fatih Mahallesi 

ve yapılaşma olan mücavir alanların ilave imar planlarının % 80’inintamamlandığı 

belirtilmektedir. Ancak bu tamamlanan planlarının çağdaş kentdüzenleme ilkelerini içermesi 

gerekmektedir. Bu planların uygulanmasının rant ve politik etkileşimden bağımsız 

düşünülmesi gerekir.*20 

Sürdürülebilir kentsel gelişmenin ve kalkınmanın sağlanmasının ön koşulu, bilimsel veriler 

dikkate alınarak hazırlanacak planları uygulamaktan geçmektedir. Bu anlamda Karabük 

Belediyesince, daha önce yaşanan afetleri de dikkate alarak, bu doğrultuda kentsel planlama 

yapılmalıdır. Gerek zemin özellikleri gerekse yerleşim alanlarının fiziki durumu (dere ve 

akarsu kenarlarında, heyelanlı alanlarda yerleşim) dikkate alınması gereken önemli 

unsurlardır. 
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Karabük İli Sivil Savunma Müdürlüğü’nün Afet Tehlike ve Riski ve bunlara hazırlıklı olma 

konusundaki eğitim çalışmalarını sürdürdüğü belirlenmiştir .Bu çalışmalar kapsamında 2005 

yılı içerisinde; Afete Hazırlık Eğitimi (16 Konferans), 1 Gönüllü Eğitimi, 5 Daire ve 

Müessese Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerde toplam 1792 kişi doğal afetler ve 

korunma yolları, deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınacak önlemler ile ilkyardım ve 

yangın konularında eğitilmiştir.*21 

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

29.5.2009 tarih ve 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun” ile afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin 

ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve 

olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak 

müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve 

uygulanması için; illerde il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı, sevk ve idaresinden valinin 

sorumlu olduğu İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nin kurulması öngörülmüştür (Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2009, md. 

1).(ÖKTEN,2012)*22 

Bu doğrultuda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nin mahalli idarelerle işbirliği ve 

koordinasyon içerisinde bulunma mecburiyeti Konya ilinde, Konya İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü ve İl Müdürlükleriyle birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi özelinde 

gerçekleşmektedir.*23 

Hizmet Grupları  

Acil yardım hizmetlerini yürütmekten sorumlu İl Kurtarma ve Yardım Komitesi, bu 

hizmetleri dokuz hizmet grubu ile yürütür. Bu hizmet gruplarından altısında belediyelere ve 

Konya ili düzeyinde Konya Büyükşehir Belediyesi’ne yer verilmiştir.*24Buna göre; 

• Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu 

• İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu 

• Ön Hasar Tespit ve Geçici İskân Hizmetleri Grubu 

• Satın alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu 

• Tarım Hizmetleri Grubu 

• Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu *25 

Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi(AYKOM) 
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Konya Büyükşehir Belediyesi afet ve kriz yönetmek yerine, risk yönetmeyi ilke olarak 

benimsemiştir (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2009b, s.9). 

AYKOM’un Çalışma Esasları 

Afeti önleme, afete hazırlıklı olma, afete etkin müdahale ve iyileştirme çalışmalarını yapmak 

ya da yaptırmak konuları afet yönetiminde yapılacak çalışmalar olarak 

değerlendirilmiştir.(ÖKTEN,2012)*26 

Tunceli’nin Afet Deneyimleri ve Muhtemel Afet Riskleri  

   Tunceli ilinin tüm afet riskleri değil, ulaşılabilen örneklerden kısmi içerik değerlendirilmesi 

ile mevcut riskler tanımlanmaya çalışılmaktadır .İçerik değerlendirmeleri şu temeller üzerine 

odaklanmıştır: İlin afet deneyimleri ve muhtemel afet risk-tehlikeleri çoklu yaklaşımla ele 

alınarak tanımlanmaya çalışılmaktadır .Bu yaklaşımla ,il yerel yönetim birimleri ve 

idarecilerinin bilgisinden ve mevcut verilerden faydalanılmıştır .Ankara, Bayındırlık İskan 

Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nden, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nden temin 

edilen veriler ve ikincil kaynaklar taranmıştır .Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kütüphanesi’nden, Tunceli ili afet konulu belgeler taranmış özellikle TBMM Genel Kurul 

Tutanakları ve dijital ortama aktarılmış gazete haberleri incelenmiştir . Ulaşılabilen tüm 

kaynaklardan bir alan araştırmasının çerçevesi oluşturulurken gereken alt yapı oluşturulmaya 

çalışılmaktadır .Bu çalışmada ,eldeki verilerin kısıtlı zamanda incelenebilen verilerin kısmi 

özet bulgular yer almaktadır . Bu kısıtlı çalışmada ,özellikle Tunceli yerel birimlerinin güncel 

bulgularına pek fazla yer verilememektedir .Verilerin farklı kaynaklardan toplanmasının 

gerekçesi, sosyal dokuya gömülü farklı risk unsurlarını mevcut kayıtlardan açığa 

çıkarabilmektedir .Bir diğer yön ise,yerel ve merkezi kurumlar arasındaki bilgi akış ve 

dönüşünü görerek ,eldeki veri ve buğuların eşgüdüm ve koordinasyonla çalışma esnasında ne 

kadarına ulaşılabileceğini görme çabasıdır . Afet konusunun yansıyan , farklı yönlerinden risk 

tanımlarının farklılaşabileceğini ve bu tanımlarda yola çıkılarak elde edilen bulguların 

koordinasyon ve eş güdümüyle ancak risk ve incinebilirliğe bakış çerçevesinin 

tamamlanabileceği vurgulanmaya çalışılmaktadır . Bir diğer deyişle daha önce bahsedildiği 

üzere , Bourdiev ve Bavman’ın kavramıyla afet’alanlarına’ bakışın ‘dar’ veya ‘genişliği’ bu 

veri eksiklikleri şartlarında çalışmalarımıza yaklaşımlarımızda saklı görünmektedir . 

(ÖNER,TMMOB  Afet Sempozyumu)*27 

Isparta İli Afet Yönetim Yapılanması 

Isparta ilinde bir afet(kriz) meydana geldiğinde olaylara anıda müdahale edebilmek için Mülki 

İdare Amirinin başkanlığında İl Kurtarma ve Yardım Komitesi toplanacaktır .Komitenin 

sekretarya görevini Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesindeki Afet Bürosu yürütür. Afet 
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Bürosu; İl Kriz Merkezi faaliyete geçinceye kadar göreve devam eder.Ancak İl Kriz 

Merkezi’nde doğal afetlerde birinci derecede sorumlu koordinatör makam Bayındırlık ve 

İskan Müdürlüğü olması nedeniyle Afet Bürosu, İl Kriz Merkezi’nde sekretarya görevi ile İl 

Kriz Merkezi değerlendirme ve Takip Kurulu görevini Isparta Valiliği Hükümet 

Konağı’ndaki Kriz Merkezinde yürütülecektir. İl Afet Acil Yardım Hizmet Grupları Kriz 

Merkezi’nden yönlendirileceklerdir. 

    Ayrıca Isparta il yönetimi, Afyon Valiliğine bağlı bulunan Afyon İl Savunma Birliği’nin 

arama kurtarma çalışmalarını yürütmesi ve afet bölgesine intikali için, talepte 

bulunacaktır.(AKTEL ve ÇAĞLAR, 2007)*28 

    Isparta Valiliği,  İl Kriz Merkezi’ne paralel olarak afet öncesi ve afet durumunda afetin en 

az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla , Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel 

Müdürlüğü , Bakanlıklar Kriz Merkezleri ve İlçeler Afet Yönetim Merkezleri ile kurumlar 

arası iş bölümünü , koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak maksadıyla 28 Ocak 2003’te Afet 

Yönetim Merkezi (AYMER) Yönergesini yürürlüğe koymuştur . Krianında , 25 Haziran 1999 

tarihinde yürürlüğe gire Isparta İl Kriz Merkezi Yönergesi uygulamaya girecek ve AYMER 

Yönergesi uygulamadan kalkacaktır . Isparta İl Afet Yönetim Merkezi , olası bir afet için afet 

yönetim faaliyetlerini afet öncesinde planlama , çalışmaları takip ve kontrol etm ve 

çalışmaları planlamak ve uygulamakla yükümlüdür . *29  İl Afet Yönetim Merkezi’nin 

organları , AYMER İcra Kurulu , AYMER Bilims Danışma Kurulu ve Afet Yönetim Merkez 

Müdürlüğü’nden oluşmakradır.(AkTEL ve ÇAĞLAR ,2007) *30 

GEREÇ VE YÖNTEM 

   Bu çalışma ilgili kaynak makalelerden alıntılarla yararlanılarak yapılmış derleme makale 

şeklinde hazırlanmış bir çalışmadır. 

BULGU-SONUÇLAR-ÖNERİLER 

   Afet öncesi , afet sırası ve afet sonrasında olmuş ve oluşabilecek zararlar için afet yönetimi 

oldukça büyük önem arz etmektedir . Ülkemizde afetlerden büyük ölçüde zarar görüldükten 

sonra afet yönetimi daha çok önem kazanmıştır. 

   Çalışmada incelenen illerin afet yönetimi konusunda ilgili kanun ve yönetmeliklerce ; 

kurum ve kuruluşların ; görev , yetki ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır.  

  Afet ile ilgili,toplum için gerekli bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması toplumun 

afete hazırlıklı olma düzeyini artırabilecektir. Gerekli bilinçlendirme çalışmalarının yapılması 

bu yüzden önemlidir. 
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Aile Planlaması 

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1989 yayınlamış olduğu verilere göre her 100.000 canlı 

doğumda 430 anne ölümü gerçekleşmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu sayı 100.000’de 27, 

gelişmekte olan ülkelerde 480, Türkiye’de ise 132’dir. Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılında 

yayınlamış olduğu verilerde Türkiye'de 100.000 canlı doğumda anne ölüm oranı 16 olarak 

bildirilmiştir (WHO, 2015). Kontrolsüz ve hızlı nüfus artışı gelecekteki yüzyılın önemli 

problemlerindendir. Avrupa ülkelerine bakıldığında Türkiye, nüfus artışı en çok olan ülkeler 

içerisindedir. Türkiye’de yıllara göre nüfus artışındaki hız, 2014’te %13,3 iken, 2015’te  

%13,4 olduğu görülmüştür. Türkiye’nin nüfusu 2000 yılında 67,8 milyon olarak 

hesaplanmıştır. Bu sayının 2025 yılında 88 milyona, 2050 yılında 96,4 milyona ulaşacağı 

tahmin edilmektedir (TNSA, 2013). 

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization – WHO)’nün (2015) güncellenmiş aile 

planlaması tanımı şöyledir: ‘Eşlerin istedikleri zamanda ve sayıda çocuk sahibi olabilmeleri 

veya kişisel istekleri ve özellikleri değerlendirilerek gelir durumlarına göre çocuk sayılarını ve 

iki gebelik arasındaki süreyi belirlemeye yönelik çalışmalardır’ 

(http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/ Erişim Tarihi: 22.11.2018). AP hizmetleri, 

topluma verilmesi gereken “Temel Sağlık Hizmetleri” arasında yer alır. Amacı ise; 

istenmeyen gebeliklere engel olmak, aşırı doğurganlığı önlemek, iki gebelik arasında geçen 

süreyi ayarlamak, çocuk sahibi olamayan çiftlere yardımcı ve yönlendirici olmak, nüfusun 

hızla artışını önleyerek yavaşlamasını sağlayıp, niteliğini arttırmak, sık yaşanan gebelikler 

sonucundaki doğumlara bağlı olarak anne ve çocuk sağlığında gelişebilecek riskleri önlemek 

ve oluşan negatif etkilerin yok edilmesini sağlamak, üreme dönemindeki gençlere eğitim 

vererek bilinçlendirmek ve sağlıklı çocuklar yetiştirmektir (Taşkın 2016; Aktoprak 2012). 

Aile planlaması hem plansız gebelikleri, hem de aşırı üremeyi engelleyerek ana ve çocuk 

sağlığına pozitif yönde katkı sağlayan, böylece toplumun refah ve sağlık seviyesinin 
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artmasında büyük rol alan etkili bir sağlık hizmetidir. Etkili AP yöntemi kullanımı anne 

ölümlerini azaltır. Doğurganlık düzeyinde küçük azalmalar olduğunda, bebek ölüm 

düzeylerinde de önemli azalmalar olduğu bilinmektedir (Tezel, 2015). İki gebelik arasındaki 

sürenin kısa olması ve gebeliğin sayısının çok olması, günümüzde üreme dönemindeki 

kadınların gebelik ile ilgili sağlık sorunlarının başında gelir. Bu sorunlar; gebelik, doğum ve 

doğum sonu dönemde oluşturduğu komplikasyonların yanı sıra maternal ve fetal mortalite 

oranında da artışa sebep olur. Ortaya çıkan bu sağlık problemlerinin azaltılması AP 

yöntemlerinin etkili bir şekilde kullanılması ile sağlanabilir (Büyükkayacı ve Yılmazel, 2014). 

AP hizmetlerini yeterli derecede kullanmayan ülkelerde aşırı doğurganlığa bağlı olarak 

plansız gebelikler, riskli gebelikler, fetüse ilişkin sorunlar ve kadın ruh sağlığı sorunları 

meydana gelmektedir. Yöntemlerin etkin kullanımının hem kadın hem de çocuk sağlığının 

yükselmesinde olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Reed, E. ve ark.,2016). 

1965 senesinden sonra yasalarla destek sağlanarak; planlı düşükleri engellemek, anne ve 

bebeğin sağlığını koruma hedeflenmiş, bunun için de modern ve geleneksel şeklinde 

sınıflandırılan çeşitli gebelikten koruyucu metotlar vardır ve bu metotlara kontraseptif 

yöntemler denir. Bu yöntemler modern ve geleneksel yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır. 

Modern yöntemler; hormonal kontraseptifler, rahim içi araçlar (RİA), bariyer yöntemler ve 

cerrahi sterilizasyon olarak sayılabilirken; koitus interruptus (geri çekme), doğurganlık 

belirtilerine dayalı yöntemler (servikal mukus, bazal vücut ısısı ve takvim yöntemi), 

laktasyonel amenore metodu (LAM), vajinal yıkama gibi kesinliği daha etkisiz olan 

geleneksel yöntemler de çoğunlukla kullanılmaktadır (Aile planlaması, Katılımcı kitapçığı, 

Sağlık Bakanlığı, Ankara: 2009. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/acsap36.pdf. 

Erişim tarihi: 21.11.2018). 

DSÖ verilerine göre doğum kontrol metodu kullanımı Doğu Asya’daki ülkelerde %69, 

Afrika'da ise sadece %11 oranındadır. Cerrahi sterilizasyon (tüp ligasyon ve vazektomi) ve 

RİA, gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla tercih edilen koruyucu metotken, gelişmiş ülkelerde 

oral kontraseptifler ve kondomdur. Oral kontraseptiflerin kullanımı hakkında ülkeler 

içerisinde önemli değişiklikler yer almaktadır. Dünyadaki kadınların içerisinde üreme 

çağındaki grupta sadece %15'i oral kontraseptif kullanırken, bunlarında yarısından çoğu ABD, 

Brezilya, Fransa gibi gelişmiş ülkelerde hayat sürmektedirler ( 

http://www.aileplanlama.com/veriler.html Erişim Tarihi: 25.11.2018). Türkiye’de ise, evli 

kadınların %92’si hayatlarının belli bir zamanında gebelikten koruyucu bir metod 

kullanmışlardır. Ülke çoğunluğunda katılımcıların %51’i modern yöntemleri, %18’i 

geleneksel yöntemleri seçtikleri bulunmuştur,  evli kadınların ise %74’ü gebelikten koruyucu 
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bir metot kullanmaktadır. Bunlar %47’si modern, %26’sı geleneksel yöntemlerdir. En sık 

bilinen modern yöntem katılımcılarda OKS (%96), evli olanlarda ise RİA (%98) olarak 

bulunmuştur. En sık tercih edilen modern yöntem ise; %17 ile RİA’dır ve ardından %16 ile 

kondomdur. Geri çekme yöntemi, %26 ile en sık olarak tercih edilen geleneksel yöntem 

olduğu görülmektedir (TNSA, 2013). 

 

Aile Planlaması Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler 

Kişilerin aile planlanması yöntemlerinden kişisel özelliklerine uyan yöntemi tercih etmesi 

için; aile planlaması ve yöntemleri hakkında bilgisinin olması, yöntemi kullanarak uygun olup 

olmadığına karar vermesi ve kişilik özelliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu da 

istenmeyen, plansız gebeliklerin engellenmesine ve gebelik döneminin sağlıklı 

sürdürülmesine sebep olacaktır. Bilgilenmenin yanı sıra bilgiyi aldığın süreç ve yöntem 

kullanmaya karar verenlerin gözlemi de önemlidir. Bu etkenler; yöntem kullanmaya karar 

verebilmesi, kişinin özelliklerine uyan yöntemi tercih edebilmesi ve yöntemin etkililiği 

açısından mühimdir. Bilgilendirilme sağlık kuruluşları, basılı ve sözlü medya aracılığıyla 

yapılabilmektedir (Sağıroğlu ve ark., 2017). Kontraseptif yöntemlerden beklenen negatif 

etkileri ve geriye kalan seçenekler konusunda doğru bilgiye ulaşan kadınlar hangi gebelikten 

korunma yöntemini seçip kullanabilecekleri konusunda daha bilgili ve mantıklı davranırlar. 

Bu kontraseptif metotlardan bir tanesinin tercih edilmesinde ve uzun zamanda 

kullanılabilmesinde yöntemden beklenen birtakım kriterler vardır. Yönteme olan 

güvenilirliğin %100 olabilmesi, uzun süre etkin ve yan etkilerinin en hafif düzeyde olması, 

tercih edilen yöntemin kontrolü kişiye ait olması, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı 

koruyuculuk sağlaması, fertilitenin korunması ve istenilen anda sonlandırılabilmesi gibi 

etkenler sayılabilir (Mayor, 2015). 

Aile planlamasına etki eden etmenler kapsamlı bir yelpazede yer alır. Bunlar; yasalar, 

program ve politikalar, aile planlaması ile alakalı bilgilenme, sağlık hizmetinin verilmesinde 

ve alınmasındaki belli başlı problemler, kontraseptif yöntemlere olan duygular ve kültürel 

değerler, din, ailenin tipi, tarım veya sanayi toplumu olunması, kadının toplumdaki statüsü, 

batıl inanışlar vb. pek çok faktör olduğu görülmektedir (Örsal, 2007). Şahin ve ark’nın 

yaptıkları çalışmada kontraseptif yöntemlere olan ilgisizliğin sebepleri; aile büyüklerinin 

istemeyip engel olması, infertilite oluşturması, kanama ve kasıkta ağrı oluşturması, kanser 

yapabileceği ve günah olduğu düşüncesinde olduklarını belirtmişlerdir (Şahin, 2002). Dünya 

genelinde ve Türkiye’de nüfus ve aile planlaması hizmetlerinin etkin şekilde sunulmasına 
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negatif yönde etki eden pek çok etmen vardır. Bu etmenler hizmetin yürütülmemesini 

sağlayan engeller, eğitimle ilgili engeller ve toplum kaynaklı engeller olarak sınıflandırılabilir 

(WHO, 2008). 

Literatürde, yöntem kullanımı ile kullanılan yöntemin modern ve geleneksel olmasını 

etkileyen pek çok faktörden söz edilmektedir. Bu faktörleri; çiftin yaşı, kadının statüsü, eşinin 

ve kendisinin eğitim durumu, Sosyo-ekonomik durumu, yaşanılan bölge, aile yapısı, 

toplumun Sosyo-kültürel anlamdaki değerleri ve dini inanışları, evlenme ve ilk gebe kalma 

yaşı, çocuk sayısı, erkeklerin eş olarak üreme sağlığına katılımları, istenmeyen gebelikler, 

isteyerek düşükler, doğum şekli gibi faktörler oluşturmaktadır. Eğitim ve danışmanlık 

hizmetlerinin bu faktörlere göre planlanıp, uygulanırsa, yöntem kullanım süresi ve yöntem 

memnuniyeti artmakta ayrıca, aile planlaması hizmetlerinden daha çok sayıda kişi 

yararlanabilmektedir (Sarpkaya ve Eroğlu, 2011).  

Aile Planlaması ve Danışmanlık 

Danışmanlık, özel bir alanda uzmanlaşmış kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri 

gereksinim duyan kişilere belirli bir kuruluşta aktarması işine denir. Dolayısıyla aile 

planlaması hizmetlerinin başarıya ulaşmasında etkin bir danışmanlığın büyük rolü vardır ve 

özellikle 1983 yılındaki nüfus planlaması kanununda da belirtildiği gibi bu alandaki sağlık 

personelinin (doktor, hemşire ve ebe) eğitilmesi bu hizmetin etkili verilebilmesi adına büyük 

önem taşımaktadır. Sağlık çalışanları, aile planlaması konusun da çiftleri bilgilendirmede, 

karar vermelerine yardımcı olmada ve yöntemi doğru kullanmalarında kaynak olarak, eğitim 

ve danışmanlık hizmeti verirken, çiftlerin yöntem seçimine karar verme aşamasında, yöntem 

kullanımını etkileyen faktörleri de dikkate alması gerekmektedir (Sarpkaya ve Eroğlu, 2011). 

Yapılan çalışmalarda da sağlık personelinin etkin bir şekilde danışmanlık hizmeti sunmasının, 

çiftlerin aile planlaması yöntemlerini seçme aşamasında büyük bir role sahip olduğu yapılan 

çalışmalar sonucunda bulunmuştur (Sarpkaya ve Eroğlu, 2011; Aksu ve ark., 2014). 

Yılmaz ve ark.’nın yeni doğum yapan annelerin doğum sonrası dönemde kullanmayı tercih 

ettiği aile planlaması yöntemlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yaptığı çalışmada 

ise, kadınların %30’luk kısmının doğum sonu dönemde kullanacakları aile planlaması 

yöntemi hakkında kararsız oldukları saptanması nedeniyle hemşire/ebelerin aile planlaması 

yöntemine karar veren kadınların kullanmayı düşündükleri yöntemler hakkında 

bilgilendirilmesi ve kadının seçtiği yönteme uygunluğunun değerlendirilmesi, henüz karar 

vermemiş olan kadınların ise aile planlaması yöntemlerinin etkileri ve yan etkileri hakkında 

bilgilendirmesi önerilebilir (Yılmaz ve ark., 2018). 
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Aile Planlaması ve Eğitim 

Eğitim, kişilere bilgi ve beceri kazandırma, kişilik gelişimlerine ve kendi farkındalıklarını 

oluşturmada önemli rol oynar. Kontraseptif yöntemlerin kullanılmasında en etkili etmenlerden 

birisi de eğitimdir. Eğitim seviyesi artış gösterdikçe modern kontraseptif metotların 

kullanımının artmakta olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesi az olan kadınlara aile 

planlaması yöntemleri konusunda daha çok bilgi verilmeli ve kendi özelliklerine uyan 

kontrasepsiyon yöntemini seçmede destek sağlanmalıdır (Tunç ve Görük, 2012). Kadınlara 

sunulan eğitimlerde, gebelikten koruyucu metotların kullanım özelliklerinin yanı sıra bu 

metotların yan etkileri konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Eğitimlerde eşlerin, gebelikten 

koruyucu metotların seçiminde fikirlerinin alınması gibi konular göz ardı edilmemesi 

gereklidir. Kadınların eğitim seviyesinin ve statülerinin yüksek olması ile daha etkin biçimde 

gebelikten koruyucu metot kullanımı artacaktır.  AP; ana-çocuk, aile ve toplumun sağlığı için 

dikkatlice ve özellikle üstünde durulması gerekli bir durumdur.  Tüm bunların sonucunda 

refah ve huzur seviyesi artmış, sağlıklı bir toplum oluşacağı düşünülmektedir (Şimşek ve ark., 

2011). 

Kadınların eğitim alması ve üremenin planlanması ana ve çocuk ölümlerinin engellenmesinde 

önemli rol oynadığı görülmekte olduğu için, anne ve bebek ölümlerinin geneli fazla üreme ve 

plansız gebelikler sonucu oluşmaktadır. TNSA (2013) verilerine göre, doğum kontrol metodu 

durumu eğitim seviyesiyle ile doğrusal bir ilişki göstermekte olduğu bulunmaktadır (TNSA, 

2013). Çalışkan ve arkadaşlarının, tanımlayıcı tipte 651 evli kadınların tercih ettikleri doğum 

kontrol yöntemlerini seçerken, yaş ve eğitim durumlarının etkisini bulmak için yaptığı 

çalışmanın sonucunda, kırsal bölgede hayat süren evli kadınların ve kullandıkları koruyucu 

yöntemlerin, yaştan ve eğitimden etkilendiği görülmüştür. Kadınlar, modern metotları ve 

bunlar içerisinden kondom ve oral kontraseptifleri daha çok kullanmakta oldukları, okuma 

yazma bilmeyenlerin ise daha fazla geleneksel yöntem seçerken, eğitim seviyesi yükseldikçe 

kondom kullanımının da artmakta olduğu görülmüştür (Çalışkan ve ark., 2014). Çubukçu 

M.’nin tanımlayıcı kesitsel tipte 4464 kadın ile yaptığı çalışmanın sonucunda ise; kadınların 

eğitim düzeyleri arttıkça modern kontraseptif yöntemlerine olan tercihinde arttığı bulunmuştur 

(Çubukçu, 2018). 

Aile Planlaması ve Kadının Çalışma Durumu 

Aile planlaması yöntem seçimine etki eden diğer bir faktörde kadın hareketleri ve kadının 

toplumdaki statüsüdür. 1950 yıllarında görülen kadın hareketlerinde, kadınlar aile içerisindeki 

imajını irdelemeye başladığı için; mutlu, evde yaşayıp çalışmayan kadın ve çalışan kadın 
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sorunları gündeme gelmiştir (Örsal, 2006).  Kadınların eğitim seviyelerinin yükselip, daha üst 

ve idari makamdaki işlerde çalışmaları, evlenme yaşındaki artış, az çocuk sahibi olmak 

istemeleri ve artık kadın değil de bir insan olarak haklarına sahip çıkmaları gelişimlerindeki 

en büyük ve önemli basamaklardır. Dolayısıyla hürleşen ve güçlenen kadının, güzel, refah ve 

sağlıklı bir dünyanın oluşumunda büyük katkısı olacağı söylenebilmektedir (Taşkın, 2004; 

Tözün, 2007). Şimşek ve ark.’nın 150 çalışan ve 150 çalışmayan kadınların doğurganlık 

özelliklerini, kontraseptif kullanımını belirlemek, birbirleriyle karşılaştırmak ve etki eden 

faktörleri değerlendirmek amacıyla yaptığı çalışmanın sonucunda, çalışanlarda ve eğitim 

düzeyi yüksek olan kadınlarda etkin yöntem kullanım oranı yüksek bulunmuştur. Kadınların 

eğitimlerinin artması ve kadının para getiren bir işte çalışmasının üreme sağlığını olumlu 

etkilediği bilindiğinden dolayı gençlere, evlenecek olanlara kontraseptif yöntem kullanımıyla 

ilgili özelliklede modern aile planlaması yöntemlerinin kullanımının artırılması konusunda 

eğitim verilmesi önemlidir (Şimşek ve ark., 2011). 

Aile Planlaması ve Yaş 

Gebelikten koruyucu yöntem kullanımı çiftin yaşına bağlı olarak değişmektedir TNSA (2013) 

verilerine bakılırsa, koruyucu yöntem kullanılması 15-19 yaş grubundaki evli kadınlar 

içerisinde en az seviyede %47 iken, 30-34 yaş aralığındaki grupta %84’e yükselmekte ve 45-

49 yaş arasındaki grupta %59’a inmektedir. Bütün yaş grupları içerisinde en çok seçilen metot 

bir geleneksel yöntem olan; geri çekme olup, ardından en çok seçilen metot ise 20-24 yaş 

aralığında kondom, 35-39 aralığındaki grupta ise RIA olduğu bulunmuştur (TNSA, 2013). 

Buna benzer sonuçlar, Çalışkan ve ark’nın yaş ve eğitimlerinin, kontraseptif yöntem seçimine 

olan etkisini bulmak amacıyla yaptıkları çalışmayla da ortaya konmuştur. Buna bağlı olarak; 

yaş ortalamasının düşmesi ile hap ve kondomun sık tercih edildiği ve paralel olarak da RIA ve 

kalıcı yöntemleri seçenlerin, oral kontraseptif ve kondom seçenlere göre yaşlarının daha 

büyük oldukları saptanmıştır (Çalışkan ve ark., 2014). Öztaş ve ark’nın çok merkezli 18-49 

yaş aralığındaki 264 kadın üstünde yaptığı bir çalışmada ise, bütün yaş gruplarında sık tercih 

edilen metodun %26,4 ile geri çekme ve %25,8 ile RIA olduğu bulunmuştur. Çalışma 

sonucunda, yaştaki artışla, RIA ve tüp ligasyon kullanımının yükseldiği ve yaş grupları ile 

metot seçimi arasında bir ilişki bulunduğu görülmüştür (Öztaş ve ark., 2015).  

Doğru ve ark.’nın 250 hastayla yaptığı çalışmada ise, bütün yaş gruplarında en çok seçilen 

modern yöntemin kondom olması ile geri çekme yöntemi hala ülkemizle uyumlu olarakken 

başta seçilen AP yöntemi olarak ortaya çıkmakta olduğu bildirilmiştir. Yaş ile başka çocuk 

isteme oranının paralel olarak azaldığının görülmesi ile birlikte, tüp ligasyon gibi kalıcı 
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yöntemlere olan eğilim oranı ise yaş ile beraber artmakta olduğu görülmektedir. Ancak bu 

artış 25 yaş altında %2,9 olan istenmeyen gebelik oranın 35 yaş ve üstünde %27,2’ye 

çıkmasını engelleyememiştir. Çünkü hala 35 yaş ve üzerinde olan iki kadından birisi gelenek-

sel yöntem ile korunmakta ve başka çocuk istemeyenlerin hala birtakımının herhangi bir 

koruyucu metot kullanmama durumu istenmeyen gebelik oluşumunun yaş ile birlikte 

yükselmesine neden olduğu düşünüldüğü belirtilmektedir (Doğru ve ark., 2016). Yaşın, 

kontraseptif yöntem kullanımı ve seçimi üzerinde büyük etkisi olduğu görülmekle beraber, 

genç yaş döneminde kısa süreli kontraseptif yöntem kullanımına olan talep, yaş ilerledikçe 

uzun süreli ve kalıcı yöntemlere doğru eğilim göstermekte olduğu çalışmalar sonucunda 

bulunmuştur (TNSA, 2013; Çalışkan ve ark., 2014; Öztaş ve ark., 2015; Doğru ve ark., 2016). 

Aile Planlaması ve Yaşanılan Yer 

TNSA, düzenli zamanlarda aile planlaması hakkında ülke genelinde veriler sunmaktadır. Bu 

verilerin yanında bölgesel anlamda değişiklikleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan 

çalışmalara literatürde ulaşmak olasıdır. Birtakım ülkelerde kırsal ve kentsel yerleşimler arası 

kontraseptif yöntem seçimleri incelenmiş ve bölgeler arasındaki değişkenlikler, eğitim 

seviyesi, yaş ve göç gibi etkenlerle bağlantısı irdelenmiştir. Kırsal yerleşim alanlarında 

yaşayan kadınlar, kentlerdekilere göre değişkenlik gösterdiği bulunmuştur (TNSA, 2013). 

Göçer ve ark.’nın kesitsel tipte, tarım işçiliğinde çalışmak için gelen ve farklı kamp 

bölgelerinde bahar, yaz ve güz mevsimi boyunca sürekli yer değiştiren mevsimlik tarım 

işçileri üzerinde 141 kadına yaptığı çalışma sonucunda; tarım işçileri arasında bulunan 

kadınlarda genel topluma göre ilk gebelik yaşı düşük, doğum sayısı fazla ve gebelik aralıkları 

bir yıldan az bir süredir. Zor yaşam şartlarından dolayı, ücretsiz çalışan nüfusun olabildiğince 

fazla olmasının aile yaşamına getireceği destek sebebiyle, kırsal alanda yaşayanların erken 

çocuk sahibi olma, çok sayıda gebe kalma ve kontraseptif yöntemlerini oldukça sınırlı 

seviyede kullandıkları görülmektedir. Ayrıca bu problemlerin de kadın sağlığını olumsuz 

yönde etkilediği bilinmektedir (Göçer ve ark., 2016). 

Aile Planlaması ve Yöntemin Özelliği 

Günümüzde kontraseptif amaçla kullanılan çok sayıda yöntem vardır. Bu yöntemler 

değerlendirilirken göz önünde tutulması gereken noktalar güvenilirlik, etkinlik ve 

kullanımının kabul edilebilirliğidir. Kimin için hangi yöntemin daha kullanılabilir, daha 

emniyetli ve daha güvenilir olduğuna karar vermek önemlidir (Boynukalın ve ark., 2014). 

Kontraseptif yöntem seçimini etkileyen faktörler arasında en önemli olanı yöntemin 

güvenilirliği ve etkinliğidir. Uygulama sıklığı, yan etkilerin kabul edilebilirliği, yöntemi 
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kullanmaya isteklilik ve yetenek, yöntemin maliyeti ise diğer etkileyen faktörlerdir (Memmel 

ve Gilliam, 2010). 

Aile Planlaması ve Çocuk Sayısı 

Aile planlaması hizmeti sunarken, üremenin bilinçli olarak planlanması amacıyla doğum 

sonrası dönemi iyi değerlendirilmelidir. Bu dönem, kadınların gebelikten koruyucu yöntem 

seçimi hakkında bilgi ihtiyaçlarının yüksek olduğu bir süreç olarak belirtilmiştir. Doğum 

sonunda aile planlaması hizmetleri öncelikle doğumlar arasındaki zamanın ve gebelik 

sayısının bilinçli olarak planlanmasını sağlar, aynı zamanda anne ve çocukların sağlığını 

sürdürme ve geliştirmesinde büyük rol oynamaktadır (Eryılmaz ve Ege, 2015). Yılmaz ve 

ark.’nın yeni doğum yapan annelerin doğum sonrası dönemde kullanmayı tercih ettiği aile 

planlaması yöntemlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yaptığı çalışmada da, gebelik 

öncesi %59,2’si aile planlaması yöntemi kullandıkları ve doğumdan sonra %37,3’ünün aile 

planlaması yöntemi olarak rahim içi araç kullanacağını ifade etmişlerdir. Kadınların büyük 

çoğunluğu kullanacakları aile planlaması yöntemlerine doğumdan sonra karar verdikleri ve 

çoğunun rahim içi araç kullanmayı düşündükleri saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda; doğum 

sonrası uzun süreli kontraseptif tercih edilmesi, geçirilen gebelik sayısının yöntem tercihlerini 

etkilemekte olduğu görülmektedir (Yılmaz ve ark., 2018). 

Aile Planlaması ve Din  

Din, AP yöntem seçimine etki eden faktörlerden bir diğeridir. Hristiyan ve Musevi kutsal 

kitaplarında “üreyiniz ve çoğalınız” sözü görülmektedir. Ulusal Kiliseler Konseyi, AP 

yöntemlerini 1961 yılına kadar belki de bu yüzden onaylamamıştır. Hatta Katolik kilisesi 

doğal AP yöntemlerinin daha etkin ve uygun olduklarını gündeme getirmiştir (Örsal, 2006). 

Müslümanların kitabında ise “isteyerek çocuklarınızı öldürmeyiniz” sözü sebebiyle, 

kontraseptif metotlara karşı gelindiğine inananlar olduğu gibi. Tevrat ve Talmut’ta, vajinaya 

boşalma oluşmadığında gebelikten korunmanın sağlandığı dile getirilmiştir (Hatcher ve ark., 

1990). Ortodoks ve Protestanlarda Aile Planlaması uygulamalarına katılımı eşlerin tercihine 

bırakmıştır. Katoliklerde ise Aile Planlaması uygulamaları ilk etapta takvim yöntemine 

verilen izinle sınırlandırılmıştır. Yahudilikte erkeğin bu tip uygulamalara katılımı 

yasaklanmıştır. Sadece kadının sağlık problemleri varsa istenmeyen gebeliğe karşı önlem 

alabilmesine fırsat verilmiştir. Müslümanlıkta da aynı şekilde kadının sağlık problemleri varsa 

kontraseptif yöntemler kullanılabilir. Müslümanlık diğer dinler kadar batı kurallar 

koymamıştır. Özellikle Hz. Muhammed’in hadisleri bu konuda etkilidir. Ailede çocuk 

önemlidir ve sevgiyle büyütülmelidir. Bir hadiste “Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur.” 

ifadesi, çocuğun aile için gerekliliğini vurgular (Çiftçioğlu, 2009). Dinler kişilere gebeliği 
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arttıracak biçimde izin vermekte olup, AP hizmetlerinde tam net bir sonuç bulunmadığı 

görülmektedir (Örsal, 2006). Yapılan çalışmalara bakıldığında gebelikten koruyucu metot 

kullanımını kadınların %17,7’si, erkeklerin ise %4,3’ü dine uygun bulmamaktadır 

(Altıparmak ve Adıgüzel, 2005). Başka bir çalışmada ise kentte yaşayan kadınların %21’i 

kırsal bölgede yaşayan kadınların %30’u günah olduğunu düşündüklerinden dolayı gebelikten 

koruyucu yöntem kullanmadıkları belirlenmiştir (Tanrıverdi ve ark, 2008). 

 

SONUÇ 

Literatür incelemesi sonucunda; kadının çalışması, eşin ve kendisinin eğitim seviyesinin 

artması, gebelik sayısı, yaşı ve ekonomik özgürlüğünün olması modern yöntem kullanımını 

arttırırken, kadının yaşadığı bölgenin özelliği, o bölgede ki toplumun dini ve değer yargıları 

ise geleneksel yöntem kullanımını arttırmakta olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; bu 

noktada AP danışmanlığının önemi ortaya çıkmakta olup; sağlık çalışanlarına, özellikle 

hemşirelere ve ebelere büyük görev düşmektedir. Yalnızca kadının değil, eşinin de ele 

alınarak danışmanlık hizmetinin planlanması, planlanırken de kadının ve eşinin yöntem 

seçimini etkileyebilecek tüm Sosyo-kültürel faktörlerin belirlenip buna uygun olarak bir 

danışmanlık hizmetinin verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Merhamet, kişinin başka bir kişinin yaşadığı acı verici olayı, travmayı veya ağrıyı içten fark 

etmesi ile hissedilen üzüntü ve acıma hissidir. Merhamet hemşirelerin hasta bireye bakım 

hizmetlerini sunmasını kolaylaştıran önemli bir etkendir. Hemşireler başta olmak üzere sağlık 

profesyonellerinde merhamet yorgunluğu ise, ciddi derecede duygusal veya fiziksel ızdırap 

durumundaki hastalara duyulan merhametin zamanla birlikte azalmasıdır. Duyulan bu üzüntü 

ve acıma hissi göz önüne alındığında çocuk hastalar ile çalışan hemşirelerin bu hissi daha 

yoğun yaşayabilecekleri ve buna bağlı merhamet yorgunluğunun daha erken vakitte 

gelişebileceği görülmektedir. Son zamanlarda hemşirelikte sıkça duyulan ve literatürde yer 

edinmeye başlayan merhamet yorgunluğu kavramı, birçok farklı tanımlamaların yer aldığı ve 

merhamet yorgunluğunun oluşum-gelişme süreçlerinin farklı modeller ile açıklanabildiği 

görülmektedir. Pediatri hemşireliği, merhamet yorgunluğunun en ciddi düzeyde yaşandığı 

alanların önde gelenlerindendir. Merhamet yorgunluğu hasta bireye bakım sürecinin doğal 

bir çıktısı olarak hemşirelik bakımının bedeli olarak ifade edilebilir. Merhamet yorgunluğu 

durumundaki hemşirenin çocuğa bakım uygulama arzusu, kabiliyeti ve enerjisi azalmış 

durumdadır. Merhamet yorgunluğu ile birlikte hemşirelerde duygusal/ruhsal belirtilerin 

yanında sosyal olarak ve fiziksel olarak tükenme belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Sadece 

hemşirelik bakımının kalitesini değil hemşirelik mesleğini ve bu meslekte kalma süresini 

doğrudan etkileyen, hemşirelerin bakım verdiği bireylere karşı duyarsız davranmalarına 

neden olan önemli bir etmen olarak kabul edilen merhamet yorgunluğuna yönelik önlem ve 

çözüm arayışları geliştirilmelidir. Sonuç olarak buradaki amacımız hemşirelerin yaşadığı 

merhamet yorgunluğu ve buna bağlı gelişen/gelişebilecek olumsuzluklara karşı çözüm 

bulabilmek adına farkındalık oluşturmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Merhamet, Merhamet Yorgunluğu, Hemşire, Pediatri Hemşireliği 
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ABSTRACT 

Compassion is the feeling of sadness and pity that one feels with the painful event, trauma or 

pain that another person experiences. Compassion is an important factor that facilitates 

nurses to offer care services to the patient. Compassion fatigue in health professionals, 

especially nurses, is a decrease in the compassion for patients in a state of severe emotional 

or physical suffering. Considering this feeling of sadness, it can be seen that nurses working 

with pediatric patients can experience this feeling more intensely and that compassion fatigue 

may develop earlier. The concept of compassion fatigue, which is frequently heard in nursing 

and has started to gain a place in the literature, has many different definitions and the 

formation-development processes of compassion fatigue can be explained by different models. 

Perdiatri nursing is one of the leading areas of compassion fatigue. Nurse in the state of 

compassion fatigue, the child's desire to apply care, ability and energy is reduced. In addition 

to emotional/mental symptoms, social and physical exhaustion symptoms may occur in nurses 

with compassion fatigue. Measures and solutions should be developed for compassion 

fatigue, which is considered to be an important factor that causes nurses to be insensitive to 

the individuals they care about, not just the quality of nursing care but the nursing profession 

and the duration of stay. As a result, our aim here is to create awareness in order to find 

solutions to the compassion fatigue of nurses and the problems that may arise/develop. 

Key words:  Compassion, Compassion Fatigue, Nurse, Pediatric Nursing 
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Giriş 

Sağlık hizmeti alan çocuklarla doğrudan çalışmak, çocuk hemşirelerine tekrar tekrar acılı 

işlem ve acıya maruz kalma ve potansiyel bir duygusal ve psikolojik stres kaynağı sunar. 

Hemşire, pediatrik sağlık bakımı ortamlarında çoğu zaman doğrudan hastalara ve ailelere 

bakmaya çalışan klinik bakım sağlayıcısıdır. Hasta ve/veya yaralı çocuklarla çalışmak zor 

olabilir. Pediatrik hemşireler, bebeklikten genç erişkinlik dönemine ve ergenlik dönemine 

kadar çocuklara sağlık hizmetleri sunmakta ve fiziksel ve duygusal istismar dahil olmak üzere 

çeşitli akut/kronik sağlık bakım koşullarını ele almaktadır. Mevcut teknolojik gelişmeler 

çocuklara korkunç hastalık ve yaralanmaların üstesinden gelme ve 23 haftaya kadar erken 

doğan bebekler için hayatta kalmalarını sağlar (1). Bu çocuklar genellikle hem hasta hem de 

aile yaşam kalitesi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilecek kronik ve zayıflatıcı sekeller 

yaşarlar; ayrıca, bu hastalıklar ve sekeller, bu hemşireleri, hastaların ve ailelerin acılarına 

maruz bırakarak, çocuk hemşirelerinin yaşam kalitesini etkileyebilir. Merhamet yorgunluğu, 

hemşirelerin hasta çocuklarla yaptıkları çalışmalar sonucunda yaşayabileceği olumsuz bir 

sonuçtur.  

Merhamet (Compassion) Kavramı 

“Compassion” kelimesinin Türkçe'deki anlamı için “merhamet, acıma ve şefkat” sözcükleri 

kullanılmaktadır. Kişinin kırılganlığına bir cevap olan merhamet; insan doğası olarak başka 

birinin yerine davranma isteği oluşturarak insanları harekete geçirme dürtüsüdür. Harekete 

geçirme olayı bir diğer deyişle merhametli davranış; merhamet kavramını, sempatiden, 

empatiden ve acıma duygusundan ayırmaktadır (2).  Nussbaum (2001) şefkatli davranışın 

kişinin ciddi düzeyde acı çektiğinin fark edilmesiyle başlamakta olduğunu ifade etmiştir (3). 

Hemşireliğin esas elementlerinden biri olarak görülmesine rağmen merhametin içeriği, 

nedenleri ve etkilerinin, bu meslekteki uygulamalarında var olup olmadığı ya da yaygınlığının 

ne düzeyde olduğu hususunda kısıtlı literatür vardır. İngiltere'de devlet 2008 yılında, 

hemşirelik bakımının ne düzeyde merhametli olduğunun saptanacağını belirtmiş ve literatürde 

merhamet sözcüğünün anlamı ile ilgili tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalarda; merhametin 

ne demek olduğunu saptamak değil, merhamet kavramının sancılı doğası ve bu sebeple de bu 

kavramı ölçmenin zorlukları gündem konusu olmuştur (4). Orlovsky (2007), doğası net bir 

şekilde çözülemeyen merhametin, hemşireliğin uygulamalarındaki vazgeçilmez bir element 

olduğunun söylenemeyeceğini belirtmektedir (5).  Hemşirelik alanına özgü saptanan sınırlı 

sayıda çalışma bulunması sebebiyle, merhamet kavramının ne demek olduğunu anlamak veya 

bütün bu meslekteki bireylerin merhametli olduğunu söylemek doğru sayılmasa da Ledoux 
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(2015), hemşirelik mesleğini icra edenlerin merhametli davrandığı konusunda ortak görüş 

olduğunu belirtmektedir (2). 

Merhamet Yorgunluğunu Tanımlama 

Merhamet yorgunluğu kavramı ilk kez yirmi yıldan daha önce hemşirelik literatüründe 

tanıtılmıştır (6). Merhamet yorgunluğu, başkalarının acılarına ve acılarına kümülatif maruz 

kalmadan kaynaklanan ve aynı zamanda şefkat ve bakıma muhtaç insanlara aynı şefkat ve 

bakımı sağlama becerisi kaybına yol açan biyolojik, fizyolojik ve duygusal tükenme 

durumudur (7). Yardım kapasitesine hizmet eden bireyleri etkileyebilir (8) ve “tıbbi bir 

hastalık veya psikolojik bir problemden muzdarip diğerlerine bakmanın stresi, zorlanması ve 

bıkkınlığından” kaynaklanabilir (9). Bakım sürecinde duygunun bilinçdışı içselleştirilmesi 

şefkat yorgunluğunu tetikleyebilir (10). Stamm (2010), şefkat yorgunluğunun, aşırı stresli 

olaylar yaşayan insanlarla çalışmanın olumsuz etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Stamm 

ayrıca şefkat yorgunluğunu iki element içerdiği şeklinde tanımlar: tükenmişlik ve ikincil 

travmatik stres (11).   

Pediatri Hemşireliğinde Merhamet Yorgunluğu 

Merhamet yorgunluğu, personel tarafından harcanan şefkat miktarının başa çıkma veya 

iyileşme yeteneklerini aştığı zaman ortaya çıkar (12). Merhamet yorgunluğu, hemşireler 

üzerinde fiziksel, sosyal, duygusal, ruhsal ve entelektüel etkileri olan sinsi bir başlangıcı 

olabilir; bu da hasta ve örgütsel sonuçlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. 

Yönetilmeyen merhamet yorgunluğu tükenmişliğe yol açabilir. 

Çocukları önemseyen hemşireler, çocuk hastalıklarının veya ölümünün, yaralanmalarının 

veya tıbbi tedavilerinin travmatik yönlerine ve ailelerin hastalığa duydukları duygusal 

tepkilere rutin maruz kalma durumlarında merhamet yorgunluğu geliştirme riski altındadır. 

Bir çocuk hastanesinde 314 sağlık hizmeti sağlayıcısının bir çalışmasında, merhamet 

yorgunluğu düzeyi, bir grup travma çalışanınınkine benziyordu;% 39'u orta derecede yüksek, 

son derece yüksek merhamet yorgunluğu riski ve% 21'i orta ila yüksek tükenmişlik riski 

altındaydı (13). Pediatrik hastanedeki 240 hemşirenin başka bir çalışmasında, cerrahi 

ünitedeki hemşireler, özellikle 5-9 yıllık tecrübesi olan hemşireler, en yüksek tükenmişlik ve 

en düşük merhamet yorgunluğunu bildirirken, hematoloji-onkolojideki hemşireler en düşük 

tükenmişliği ve en yüksek merhamet yorgunluğunu bildirdi (14). Bununla birlikte, literatürün 

gözden geçirilmesinde, Zander ve ark., (2010), pediatrik onkoloji hemşirelerinin sık sık “işin 
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ödülü” olarak tanımladığı yönlerin, bir gerilim kaynağı olabileceğini, yani hastalarla yakın 

ilişkiler kurmanın da mümkün olduğunu bulmuşlardır (15).  

Merhamet yorgunluğu anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi 

çok sayıda duygusal sağlık sorununu içeren hemşirelerde uzun vadeli sağlık sonuçları için 

önemli bir risk oluşturmaktadır (16,17,18). Ayrıca, enerji eksikliği ve kazaya eğilimli olma 

(12), artmış inflamatuar süreç (19), hipertansiyon ve koroner arter hastalığı (17,20), diyabet 

(21,22), obezite (23,24) ve gastrointestinal bozukluklara da yol açabilmektedir (25). 

Sonuç 

Merhamet yorgunluğu, sağlık kuruluşlarında özellikle pediatri alanında hemşirenin tükenmesi 

gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. İlgisizlik, mesleği bırakma isteği, verim ve bakım 

kalitesinde azalma gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Merhamet yorgunluğu ayrıca 

hastalara ve çalışma arkadaşlarına karşı olumsuz iletişim, eksik hasta bakımı, dikkatsizliğe,  

ilgisizliğe, tıbbi hatalara, kötü hasta sonuçlarına ve düşük hasta memnuniyetine yol açabilir. 

Pediatri hemşireliğinde bu konuda çalışmaların arttırılarak çözüm yolarının geliştirilmesi, 

merhamet yorgunluğunun önüne geçilmesi ve var olan yorgunluğun pozitif yönde 

iyileştirilmesi sağlanabilir.  
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ÖZET 

Sağlık tesisleri, Türkiye’de bina bazındaki enerji tüketimi açısından alışveriş merkezlerinden 

sonra ikinci sırada gelmektedir. Dolayısıyla enerjinin efektif kullanımının, ekonomik ve 

çevresel kaygılara bağlı olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Türkiye’nin güneş 

enerjisinden faydalanma potansiyeli oldukça yüksek olup, güneş destekli sistemler sağlık 

tesisleri için kullanıma uygundur. Bunun yanında, güneş enerjisinin direkt kullanımının 

yanısıra yardımcı bir enerji kaynağı olarak hastanelerde sıklıkla rastlanan Lejyonella 

hastalığına yol açan mikroorganizma aktivitelerini önlemek açısından kullanımı mümkündür. 

Bilindiği üzere, tesisat sistemlerinin sıcaklığı bu hastalığın bulaşmasını önlemek adına 

optimal aralıklarda tutulması gerekmektedir. Bu kapsamda, güneş enerjisi sistemlerinin 

direkt ya da indirekt olarak sağlık tesislerine entegrasyonu çok yönlü fayda sağlayacaktır. Bu 

çalışmada, güneş enerjisi destekli verimli sistemler tanıtılmıştır. Ayrıca, bu teknolojilerin 

efektif olarak sağlık tesislerinde kullanılmasının avantajları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, güneş destekli sistemleri, enerji verimliliği, sağlık 

tesisleri. 

ABSTRACT 

Health facilities are the biggest energy consumers in Turkey, after shopping centers among 

buildings. Accordingly, the effective use of energy should be taken in consideration based on 

economic and environmental concerns. Turkey has great potential of utilizing solar energy 

and solar-asssisted systems are suitable for health facilities. In addition to the direct use of 

solar energy, it is possible to prevent microorganism activities which cause Legionella 
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disease, which is frequently encountered in hospitals, as an auxiliary energy source. As 

known, temperature of the sanitary systems has be to worked in optimal range to avoid 

transmitting this disease. In this context, the integration of the solar systems directly or 

indirectly into the health facilities will provide a multifaceted benefit. In this study, solar-

assisted energy efficient systems are introduced. Furthermore, the advantages of effective use 

of these technologies in health facilities are discussed. 

Key words:  Solar energy, solar-assisted systems, energy efficiency, healtcare facility. 

1. INTRODUCTION 

Energy efficiency is the reduction of energy consumption without leading to a decrease in 

standard of living and quality. Health facilities are the biggest energy consumers in Turkey, 

after shopping centers among buildings [1]. Health facilities are economic enterprises 

operating 24/7, budgeting and trying to maintain their income-expense balance. 

 

Fig. 1. Fuels used by end use in large hospitals in the United States [2] 

Fuels used by end use in large hospitals in United States is given in Fig. 1 [2]. According to 

this, electricity and natural gas are used for many processes. Most of these loads can be met 

by solar energy systems. In this study, technologies aimed at covering thermal loads are 

introduced. 

2. SOLAR ENERGY TECHNOLOGIES 

This section is presented under three sub-section. The applications of solar energy are much 

higher than those mentioned below, but there are three technologies which are most suitable 

for use in hospitals in order to meet the demanded load.  
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2.1. Solar Collectors 

Solar collectors are devices of various types and forms that collect solar energy and transfer 

heat to a fluid. Solar energy collectors are used in air conditioning and hot water applications. 

Solar collectors are placed at a fixed angle to the maximum of the sun depending on the 

latitude of the region. The temperature can be reached up to 100 °C. The resulting heat is 

transferred to heating devices such as underfloor heating, wall heating, radiators, fan coils by 

other devices. 

2.2. Solar-assisted Heat Pumps 

Solar assisted het pump (SAHP) systems are the mechanisms that provide a greater amount of 

heat energy capability than the work input it receives. These systems are widely used for 

drying, water heating and air conditioning applications. These systems vary greatly in their 

efficiency, depending on the environmental conditions, the system and the various 

performance criteria, and play a vital role in reducing the consumption of conventional energy 

sources. In contrast to the conventional collector, the efficiency of the evaporator collector is 

80% to 90% and the performance coefficient is high. SAHP systems have a greater impact on 

greenhouse gas emissions. In health facilities, waste heat from many processes is thrown out. 

By integrating the waste heat into the cycle, systems can be developed which use energy more 

effectively. Direct-expansion solar assisted heat pump were presented in Fig. 2 [3]. The 

system contains a collector/evaporator, a compressor, a condenser and an expansion valve, 

which are connected to form a closed circuit. Refrigerant with low temperature and pressure is 

delivered into a solar collector-evaporator from an expansion device and directly vaporizes by 

receiving heat from solar radiation and/or ambient air. Then a compressor provides 

mechanical work to the superheated refrigerant and then increases its pressure and 

temperature. After compression process, the refrigerant vapour flows into a condenser and 

releases heat to become the saturated refrigerant. Thereafter, the expansion apparatus reduces 

the pressure of refrigerant from the condenser outlet, low-pressure refrigerant enters the 

collector-evaporator, and the cycle continues. 
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Fig. 2. Direct-expansion solar assisted heat pump [3] 

There are many studies on the development of SAHP systems in the literature. Buker et al. 

were found that the main challenge in classifying various SAHP systems at low temperature 

was due to increased configuration, parameters and performance criteria [4]. Kim et al. have 

examined the effects of system performance and efficiency to analyze the SAHP system. He 

examined the performance, heating capacity and COP (Coefficient of performance) values of 

systems by comparing serial and parallel type SAHP [5]. Mohanraj et al. concluded that the 

solar-assisted pressurized heat pump system is the promising equipment used for heating 

applications. The information presented in the second part of the review was seen as a useful 

study for researchers, energy experts and decision makers in the field [6]. Amin et al. have 

studied a solar heat pump system for hot water and drying application using evaporators and 

air collectors under meteorological conditions in Singapore [7]. 

2.3. Passive Solar Systems 

Solar energy has become a preferred energy source in the construction sector in recent years 

due to its local application and lack of complex technology. In addition to heating and cooling 

of the building from the solar energy, hot water and electric energy are also used to obtain. 

The most common method of harnessing solar energy in Turkey is in an advantageous 

position compared to many countries in terms of solar energy through solar collectors placed 

on the roof surface is obtaining hot water. In order to obtain hot water from the solar energy, 

it can be realized in the design stage of the building as well as in the process of use of the 

building. By utilizing solar energy, the heating and cooling costs of the building can be 

significantly reduced and energy conservation is achieved [8]. 
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In direct passive solar systems, the building is designed to transfer sunlight directly into the 

interior. In line with the design, the sun's rays are passed through the glass surfaces without 

the need for an intermediate system and are stored in the space. In indirect passive solar 

systems, the building is designed with the principle of transmitting the heat from the wall to 

the interior by radiation or convection by passing through the glass surface through the 

thermal mass suitable for storage of heat placed on the glass surface and back. 

It is preferred because it provides ease of construction and does not require parts other than 

insulation. Heat stored in the heat mass continues to give heat in the evening hours. Thus, 

walls and ceilings do not cool, remain warm. However, the late heating of the thermal mass in 

the morning and the inability to control the heat transferred to the interior are the negative 

aspects of the system [9]. In order to prevent heat loss at night, shade elements such as 

curtains should be used in the summer and in summer, shade elements such as shutters against 

overheating should be used [10]. In indirect applications, solar walls (Trombe walls), water 

walls (canister walls), roof pools, solar rooms (greenhouses) and thermosyphon systems are 

used. 

3. PREVENTION OF LEGIONELLA 

Legionnella disease is a lung inflammation caused by legionella family bacteria. In other 

words, this kind of pneumonia is transmitted by inhalation of bacteria that are common in the 

environment. Legionnella disease caused by these bacteria has two forms, pneumonia with 

severe symptoms and pontiac fever, which is a lighter type. Legionella prefers water 

containing enough oxygen, low salt content, and precipitated substances. Legionella can live 

and grow in cooling towers, hot and cold water systems, water tanks, evaporators and 

nebulizers, shower heads and hot water taps, respiratory therapy in hospitals equipment, 

thermal baths, muds and hot springs between 20-50 °C temperatures. 

Rubber parts (rubber), wooden material, some types of plastic and certain iron zinc alloys in 

the piping systems cause the development of organisms. Copper is an antibacterial metal and 

has a negative effect on growth conditions. But copper pipes alone are not enough for 

legionella disinfection. Various disinfection methods against Legionella were developed and 

can be drawn as follows: 

• Heating and Rapid Flow Method (min. 66.1°C) 

• Chlorination 

• Ultraviolet Radiation Method 

• Ozonization 
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• Copper-Silver Ionization 

In the first mentioned (Heating and Rapid Flow) method, solar energy can be utilized 

effectively as a direct or auxilary system. 

4. APPLICATION 

According to a study carried out in Konya Education Research Hospital, significant 

improvements were made in the field of energy by using solar collectors. According to this, 

551464 kWh electric energy and 61817 m3 of natural gas were saved annually. Monthly 

savings are shown in the Fig 3 [1]. 

 

Fig. 3. Montly savings [1] 

Solar energy can offer a lot of advantages to healthcare facilities. Apart from the fact that it is 

a continual source of energy, benefits of switching hospitals to solar energy and solar-assisted 

technologies were described as follows. 

• Reduced energy costs: Although the initial investment costs are high, the cost of 

operation for solar energy is much lower than that of fossil fuels. That reduces the 

energy costs for the healthcare facilities thus allowing them to redirect the money to 

other projects. 

• Improved public health: Fossil sources of energy such as coal and natural gas are 

associated with a variety of health problems such as cancer, heart attack, and 

neurological damage. Replacing this fossil sources with solar energy will improve 

overall public health and reduce health costs. 
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• Environmental conservation: Solar energy has a much lower carbon footprint than 

non-renewable energy sources. Additionally, it reduces depletion of natural 

resources since it is produced from replenishable sources. 

• Stable energy sources: An increase or decrease in the non-renewable fuels supply 

directly impacts inflations. The cost of solar energy only depends on the amount of 

capital spent on infrastructure and not the cost of natural resources. The energy 

prices are, therefore, stable. 

5. CONCLUSION 

Turning energy efficiency and renewable energy resources is one of the most developed 

elements for a clean environment and a healthy society. Solar energy and solar-assisted 

efficient technologies is becoming more popular with each passing year. It can enable 

healthcare facilities to reduce energy costs significantly. Those that rely on renewable sources 

can stand out from the rest by demonstrating their commitment to environmental conservation 

and community health. However, this form of energy demands natural resources availability, 

favorable market conditions and government policy support to be considered an economically 

viable option for hospitals. Also, solar-assisted technologies allows to prevent diseases such 

legionella as a primary or auxilary heat source. 
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ÖZET 

Fosil yakıt kullanımı olumsuz çevresel etkilerine bağlı olarak azalmaktadır. Fosil yakıt 

kaynaklarının limitli olması, insanları verimli ve sürdürülebilir enerji sistemleri geliştirmeye 

yöneltmiştir. Son yıllarda termal enerji depoalama sistemlerinden birçok çeşitli 

uygulamalarda faydalanılmıştır. Buz depolama sistemleri elektrik enerjisinin günün diğer 

periyotlarına göre daha düşük maliyetli olduğu gece saatlerinde enerjiyi depolamaktadır. Bu 

çalışmada buz depolama sistemleri incelenmiş ve bu konudaki araştırmalardaki yenilikler 

analiz edilmiştir. Bu tip termal depolama sistemleri hastaneler gibi büyük ölçekli yapılarda 

daha düşük maliyetlidir. Ek olarak bir buz depolama sistemi uygulama örneği de çalışılarak 

detaylı olarak tartışılmıştır. Sonuçlara göre bu yüksek verimli sistemin gelecekteki birçok 

uygulamada geniş bir faydalanma potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Buz depolama, termal enerji depolama, enerji tasarrufu, hastanelerde 

enerji verimliliği 

ABSTRACT 

The use of fossil fuels are decreasing because of their negative environmental effects. The 

limited resources of fossil fuels leads humankind to use and develop efficient and sustainable 

energy systems. In the last years, thermal energy storage systems were used in wide range of 

applications. Ice thermal storage systems store energy in night hours which the electrical 

energy is inexpensive in comparison to other period of day. In this study, ice thermal storage 

systems have been investigated and trends in this area of research have been analyzed. This 

type of thermal storage systems are more cost effective especially in large-scale buildings like 

hospitals. In addition, an example application of ice thermal storage system have been 
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studied and discussed in detail. According to the results, this high-efficient system has a great 

utilizing potential in various applications in the future.  

Key words:  Ice thermal storage, thermal energy storage, energy saving, efficiency in 

hospitals. 

1. INTRODUCTION 

Especially in the summer months, building air conditioning is one of the most important 

consumptions that brings electricity consumption to peak in the daytime hours. In practice, 

the air conditioning systems do not always work at full capacity during the day. Full capacity 

operation is performed at the highest heat load periods (for example, between 2 PM-4 PM). In 

order to discharge this heat load, which is produced by different heat sources, indirectly, 

electric energy is required at the peak load. Much of the consumption is consumed in water 

cooling groups [1-2]. Although it is desired to keep the electricity production under control, it 

has to be consumed after production. Electric energy production is dependent on demand, 

usually at peak loads in the afternoon and evening hours, and at lower levels in the nighttime. 

It is expected that the production of electric power will be realized at low production 

capacities of the facilities, while increasing production at peak time when peak loads are taken 

and decreasing production at times when consumption is low. Improvement of yield may 

differ in electricity tariffs, in order to encourage consumers to use electricity at night. 

Electricity tariffs for night use are less costly than daytime hours for peak loads. Application 

of Smart Counter-Electrical Schemes in Turkey is applied for industry, residence and other 

users. In order to be able to find out which tariffs the consumers will face with less invoice 

amount, it is necessary to evaluate the two tariffs formed by TEDAS (Turkish Electricity 

Distribution Corporation) according to consumption time and quantity. In the two existing 

tariffs, the fixed unit price is applied in the Single Term Scheme (Normal Tariff), and 

according to the Smart Metering Schedule, the day is divided into three parts and separate unit 

prices are applied in these three time periods. Thermal energy (ice) storage system 

applications are implemented in the air conditioning systems in such a way that electric 

energy is stored at a time when it is inexpensive (night time), and the peak heat loads during 

the daytime are met by the use of stored energy.   

2. ICE THERMAL STORAGE SYSTEM 

An ice thermal storage system utilizes a chiller to produce ice during off-peak night time 

hours when energy is inexpensive and then melts the ice for peak period cooling loads, 
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effectively shifting the electric load and avoiding higher price energy and demand charges 

during the day [3]. Schematic representation of a ice storage cooling system is given in Fig. 1. 

Ice thermal storage systems can be seperated into four groups: ice-ball type, ice-on-coil type, 

ice debris sliding type and ice crystal type [4]. Characteristics of these systems are given in 

Table 1 [4]. Also, there are various studies about ice thermal storage systems in the literature 

[5-8]. 

 

Fig. 1. Schematic representation of a ice storage cooling system 

 

Table 1. Specifications of ice thermal storage systems 

 System Type 

Specifications Ice-ball 

type 

Ice-on-coil type Ice debris sliding type Ice crystal type 

Cooling method coolant Direct or indirect 

evaporative refrigerant 

direct evaporative Refrigerant direct evaporative 

cooling mixed solution 

Ice making rate(%) 55-65 50-60 40-50 50-60 

Initial cost Low Medium Medium Low 

Service life (year) 20 7-15 10-20 10-20 

 

3. APPLICATIONS AND UTILIZATION POTENTIAL 

In this section, application of ice thermal storage system in a hospital were investigated. The 

existing 4 chillers in the Timmins and District Hospital in Canada have been replaced by ice 

enhanced chiller [9]. With this type of application $46,703 saved as yearly utility cost. 

Although the investment cost is between $500,000-800,000, the following advantages of the 

utilization ice storage air conditioning and cooling systems in hospitals compared to the 

conventional air conditioning system are drawn as follows: 
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• Compared to a conventional air conditioning system, the cooling system's capacity is 

considerably reduced and it does not have to have the capacity to meet the needs of 

peak building loads in the facility. 

• For ice storage systems, the water cooling group operates at full capacity during the 

ice storage period. Conventional systems usually have lower daily and seasonal 

efficiencies due to partial load and low efficiency operation. With this type of 

application, the system is being improved considerably in terms of energy efficiency. 

• In ice storage systems, the cooling charge is shifted to night hours and the ambient 

temperatures at night are much lower than the values in the day. As a result, it 

improves the working efficiency of the water-cooling group compared to the daytime 

running systems both at low ambient temperatures and at constant load. 

• The larger temperature differences in the air conditioning unit provide advantages 

such as reduced air flow, resulting in smaller air conditioning units, smaller electrical 

equipment and wiring, less labor costs and smaller dimensions, smaller piping, air 

distribution and ducted distribution systems. 

• A building in which a ice storage system is applied is significantly reduced compared 

to a water-cooling group capacity. As a result, significant reductions in the amount of 

refrigerant charge occur, and if the refrigerants being used in the systems have 

harmful emissions to the atmosphere, the effect of the applied ozone layer can be 

reduced and the greenhouse effect can be reduced (reducing the effects of global 

warming). 

4. CONCLUSION 

Energy consumption of health facilities is increasing every year. This increase is inevitable 

due to growth. The most important factor is to keep the rate of increment in consumption 

below the growth rate. Ice thermal storage systems are suitable for utilization in hospitals. It is 

known that the energy consumption of hospitals is very high. In addition, hospitals have 

special conditions such as operating rooms, medicine preparation units and clean rooms. Ice 

thermal storage allows these loads to be covered in a lower cost and environmentally friendly 

manner. 
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ÖZET 

 

Bitkisel ilaçlar gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük bir bölümünde çeşitli tıbbi 

hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkisel ilaçların kimyasal ilaçlara göre daha 

etkili, daha az toksik ,daha güvenli, kolay uygulanabilir ve maliyetinin düşük olması başlıca 

sayılabilecek nedenler arasındadır. Son yıllarda Nigella sativa (Çörek otu) gıda 

teknolojisinde  ve sağlık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. N.sativa ile yapılan 

çalışmalarda, bitkinin antioksidan, antibakteriyel,  anti-tümöral, anti-inflamatuar,  anti-

diyabetik, anti-hipertansif ve immün sistem üzerine uyarıcı etkileri olduğu görülmektedir. 

Literatürde N.sativa ekstresinin diyabette görülen pankreas hücrelerindeki dejeneratif 

değişiklikleri pozitif etkilediği ve pankreas hücrelerini koruyucu etkisi olduğu yer almaktadır.. 

N.sativa’ nın gıda teknolojisinde serum trigliserid ve LDL kolesterolü önemli ölçüde 

azaltarak bu alanda da olumlu etkiler ortaya koyduğu bildirilmiştir. Ayrıca nabız hızı, kan 

basıncı, ve endotel üzerine de olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir.N.satina nın diüretik 

etkisinin olmasının,kalsiyumun etkisini yok edebileceği ve buna bağlı hipotansif etki 

oluşturabileceği düşünülmaktedir. Çeşitli kanser hücrelerini öldürücü, bazı kanser hücre 

sayılarını azaltıcı ve tümöre bağlı oluşan hücrelere karşı oluşturulan antikorları aktif hale 

getirebilme özelliği olduğu tespit edilmiştir. Makrofaj hücre sayısı ve aktivasyonunda da artış 

meydana getirdiği kadar da tümöre özgü antikorların üretiminde artışa neden olduğu yapılan 

çalışmalarda bildirilmiştir. Ayrıca, normal hücreler üzerine herhangi bir toksik etki 

yapmadığına yönelik araştırmalar da mevcuttur. Sonuç olarak, N.sativa’ nın kronik 

hastalıkların tedavi süreci boyunca önemli ölçüde etkin bir rol oynayacağı görülmektedir. Bu 

derlemede kronik hastalıkların patolojilerinde etkili olan N.sativa ile ilgili bilimsel 

çalışmalara yer verilerek etki mekanizmalarının kısaca açıklanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nigella sativa, Tıbbi bitki, Çörek Otu, Sağlık 
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ABSTRACT 

 

Herbal remedies are used in the treatment of various medical diseases in a large part of the 

population in developing countries. Phytochemicals are more effective, less toxic, safer, 

easier to apply and low in cost compared to chemical drugs. In recent years, Nigella sativa 

(Black Seed) has been widely used in food technology and health. In studies conducted with 

N.sativa, the plant has antioxidant, antibacterial, anti-tumoral, anti-inflammatory, anti-

diabetic, anti-hypertensive and stimulating effects on the immune system. It has been reported 

in the literature that N.sativa extract affects the degenerative changes in pancreatic cells 

positively in diabetes and has a protective effect on pancreatic cells. It has been reported that 

N.sativa has a positive effect on food technology by significantly reducing serum triglyceride 

and LDL cholesterol. In addition, it has been reported that it has positive effects on pulse 

rate, blood pressure, and endothelium. It is thought that the effect of n.satina on the diuretic 

can destroy the effect of calcium and cause a hypotensive effect. Several cancer cells have 

been found to have the ability to kill antibodies that are fatal, reduce the number of cancer 

cells and create cells against tumor-related cells. It has been reported in studies that increase 

the production of tumor-specific antibodies as well as an increase in macrophage cell number 

and activation. There are also studies showing that it does not have any toxic effects on 

normal cells. In conclusion, N.sativa appears to play a significant role in the treatment of 

chronic diseases. In this review, it is aimed to briefly explain the mechanisms of action by 

taking place in scientific studies related to N.sativa which is effective in pathologies of 

chronic diseases. 

Keywords: Nigella sativa, Medicinal plant, Nigella, Health 

 

GİRİŞ 

 

Çörek otunun kapsülünün içinde bulunan tohumu besin olarak kullanılır. Çörek otu adını da 

bu tohumun renginden almıştır. Bir yıllık ömrü olan bu bitkinin büyük bir çoğunluğu Asya da 

olmak üzere az sayıda da olsa güney Avrupada da yetişir (1). 

Modern tıp, çörek otu bitkisinin birçok etkisinden faydalanarak farklı grup hastalıkların 

tedavisi üzerine çalışmaktadır. Bitkinin ağız yoluyla kullanımı hem kolay hem de hastalık 

üzerine etkisi açısından önemlidir. Çörek otu tohumlarının çeşitli hastalıkların önlenmesinde 

koruyucu etkisi olacağı, pek çok sağlıktan sapma durumunda iyileştirici olarak alternatif tıpta 

önemli bir rol alacağı ve bir o kadarda vazgeçilmez bir kaynak olacağı varsayılmaktadır (2).  

Çörek Otu’nun Kullanım Alanlarına Genel Bakış  

Yapılan araştırmalara bakıldığında, N.sativa’nın bakterilerin gelişimine engel olan,iltihabı 

önleyen,yüksek tansiyonu dengeleyen,virüslere karşı etkili olan , mantara karşı koruyuculuğu 
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olan,antioksidan,sempatik sistem aktivasyonu yapan ajanları önleyen, spazm çözücü etkisi 

olan, antidiabetik ,antiülser ,lökositlerin etkisini yok eden, bronkodilatör, karaciğeri koruyan, 

böbreği koruyan, tümöre neden olan hücreleri yok eden etkilerinin olduğu görülmektedir (3). 

Yapılan çalışmalarda 

a- Tip 2 Diyabet: Diyabet üzerine yapılan çalışmalarda çörek otunun kan şekerini dengeleyici 

özelliğinin olduğu ve günde 2gr çörek otu tüketilmesi durumunda insülin direncin arttığı 

gözlemlenmiştir. 

   b- Epilepsi: Çörek otunun sakinleştici özelliğinin olduğu ve buna bağlı çocuklarda oluşan 

epileptik nöbetlerin oluşma sıklığının azaldığı  Puplished in Medical Science Monitor’deki 

yapılan bir çalışmada aktarılmıştır (4). 

c- Kolon Kanseri: Yapılan hücre çalışmalarında  çörek otunun diğer kanserlerde olduğu gibi 

kolon kanserine neden olan hücreler üzerinde de hücrelerin büyümesini ve kanser yapıcı 

hücrelerin oluşmasını engelleyen özelliklere sahip olduğu bulunmuştur.  

d- MRSA: Tedavisinin çok zor olduğu ve bir çok antibiyotiğe karşı direnç gösterdiği bilinen 

MRSA da N.sativanın etkili olduğu Pakistan da yapılan bir çalışmada bulunmuştur. 

e- Kalp Krizi Hasarına Karşı Koruma: N.sativanın kullanımı durumunda kalp üzerine olumlu 

etkilerinin olduğu ve kalp krizi riskini en aza indirgediği görülmüştür. 

f- Meme Kanseri: Meme kanserine neden olan tümörlerin büyümesini yavaşlatmakda N. 

sativanın içinde bulunan thymoquinone ekstratının büyük bir rolü vardır. 

g- Beyin Kanseri: En inatçı ve sonucun hep ölümle sonuçlandığı bilinen bir kanser türü olan 

gliblastoma da çörek otunun içinde buluna timokinon adlı bileşenin tümör hücrelerindeki 

büyümeyi azalttığı gözlemlenmiştir.  

h- Lösemi: Timokinonun apoptosis lösemi hücrelerinin de diğer kanser türlerinde olduğu gibi 

ölümüne yardımcı olduğu bulunmuştur.  

ı- Pankreas Kanseri: Çörek otunun içinde bulunan timokinonun  kanser hücreleri üzerinde 

hücrelerin büyümesini engelleme yavaşlatma ve durdurma etkilerinin olduğu  yapılan 

araştırmalarda  görülmüştür (5).  

j- Ağız Kanseri : çörek otunun ağız kanseri üzerine yapılan araştırmalarında içindeki 

thymoquinone ekstratının, etkisi ile hücre büyümelerini yavaşlattığı gözlemlenmiştir. 
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k- Yüksek Tansiyon: Çörek otunun, hafif hipertansiyonu olan hastalarda günde düzenli 

tüketilen kan basıncını düşürücü etkisi olduğu görülmüştür.Fazla tüketiminin zararları 

hakkında bilgi verilmiştir. 

l-Parkinson Hastalığı: Yayınlanan araştırmaya göre, thymoquinon bileşeninin toksisite 

nöronlarını koruduğu ve parkinson hastalığının yaşam fonksiyonları üzerindeki zararını en aza 

indirdiği gözlemlenmiştir (6). 

Yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi çörek otunun kanser tedavisi üzerinde önemli bir rolü 

vardır .kansere neden olan tümör hücrelerini büyük ölçüde azalltığı ve yeni kanser hücresi 

oluşumunu engellemesi çeşitli çalışmalarda vurgulanmaktadır (7). 

Bitkinin hiçbir işlem görmeden doğrudan ağız yoluyla alınmasında hiçbir zarar 

görülmemiştir.bu durum yapılan arştırmalarda büyük ölçüde kolaylık sağlamıştır.çörekotunun 

yararları bir çok hasatlık üzerinde ispatlanmıştır ve bu araştırmalar hız kesmeden devam 

etmektedir (8,9). 

Başlanılan yeni çalışmalar bitkinin hangi hastalıklara faydalı olabileceği kansere neden olan 

hücrelerde hangi oluşumları yok edebileceği yada azaltabileceğini ispatlamak için 

yapılmaktadır (10,11). 

Bu bitkiyi her yönüyle kavradığımızda antibiyotiğe dirençli bakterileri yok edebileceği,dıştan 

gelen bütün enfeksiyonlara karşı kalkan olabileceği,hasar görmüş hücreleri yenileyebileceği 

bir çok özelliğinin yanında oldukça önemli birer ayrıntı olarak kalacaktır (12). 

Çörekotunun Kan Basıncı ve Endotel Üzerine Etkileri  

 

Farklı çalışmalarda çörekotu’nun kalp üzerine olumlu etkileri  gösterilmiştir. Çörek otunun  

izole hayvan damarlarında gevşetici etkisinin olduğu bazı araştırmalarda bildirilmiştir.bitkinin 

düzenli ve dozunda kullanılması durumunda kalp basıncını normal seviyelerde tuttuğu 

gözlemlenmiştir.tavşanlar üzerinde yapılan bir çalışmada da tavşanlar diyabet yapılmış ve 

buna bağlı oluşan kalp atımlarındaki bozukluk çörekotu kullanımı ile takip edilmiş ve 

araştırma sonunda kalp atımındaki bozukluğun azaltıldığı gözlemlenmiştir (13,14,15,16). 

Çörekotunun Antidiyabetik Etkileri  

 

Diyabetin tedavi edilmeği durumlarda bir çok ciddi organ hasarı oluşmaktadır. Pankreasın 

hücrelerinde verimliliği azaltan oksidatif stresin ve insülin üretim etkilerinin rollerinin büyük 
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olduğu düşünülmektedir. Bir çok araştırmada çörek otu kullanımının insülini dengelediği 

görülmüştür (17). 

Çörekotunun Kolestrol Üzerine Etkileri 

 

Kardiyovasküler hastalıklar üzerinde LDL,HDL ve trigliserid değerlerindeki anormallikler 

büyük rol oynamakradır. Yapılan bir çalışmada tavşanlar kolestrolce zengin  yiyeceklerle 

beslendirilmiş ve çörek otunun lipid üzerindeki etkisini araştırmak için kullanılmışlardır. 

Araştırma sonunda çörek otunun trigliserid ve LDL değerlerini azaltırken HDL 

konsantrasyonunu arttırdığı gözlemlenmiştir (18,19). 

Çörek Otu’nun Kanser Üzerine Etkileri 

 

Kolon kanseri,pankreas kanseri,ağız kanseri ve en inatçı beyin kanseri olan gliblastoma 

üzerinde çörek otunun içerisinde bulanan timokinon bileşeninin etkili olduğu yapılan 

araştırmalarda saptanmıştır.Oluşan kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlattığı, yeni kanser 

hücrelerinin oluşumu engellediği bulunmuştur (20). 

SONUÇ 

 

Sonuç olarak, N. sativa’nın kronik hastalıklara neden olan mikroorganizmalar üzerinde 

olumlu bir rol alabileceği görülmektedir. 

Bu derlemede kanser, diyabet, lipid profili ve hipertansiyon gibi patolojilerde etkili olan 

N.sativa ile ilgili bilimsel çalışmalara yer verilerek etki mekanizmalarının kısaca açıklanması 

amaçlanmıştır. 
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ABSTRACT 

Energy is the key driver for sustainable development of nations. Health facilities are 

institutions that usually consist of large buildings, where care and treatment of the sick and 

injured patients are carried out 24 hours a day throughout the year. Because of these features, 

health facilities and hospitals have become the largest energy consumers in the country. 

Utilization of renewable energy sources, using modern and advanced technological equipment 

and applying energy efficiency measures during renovation of existing healthcare buildings 

and during construction of new medical facilities are of great importance on managing this 

constantly increasing energy demand. In this study, energy consumption reduction potential 

by solar panel application with different tilt angle arrangements for hospital buildings located 

in Antalya province is evaluated.   

Keywords: Healthcare sector, energy management, solar energy, sustainability. 
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1. INTRODUCTION 

Today the demand for energy and natural resources have been steadily increasing due to 

industrialization, economic and population growth.  According to BP’s Statistical Review of 

World Energy, world primary energy consumption reached 13,511 million TOE (tons of oil 

equivalent) in 2017 [1]. The Depletion of fossil fuel reserves and environmental pollution 

impacts of non-renewable energy production give impetus to search for clean and sustainable 

energy sources in order to meet the future energy demand. Spreading global concerns on 

climate change has attracted the attention on renewable energy systems such as solar, wind, 

hydro and biomass. Solar energy can be an effective solution for compensating the growing 

energy demand, providing energy security, and addressing the environmental concerns [2-5]. 

Installed solar-powered electricity capacity for has shown an exponential growth and reached 

around 227 GWe at the end of 2015 which is equivalent to 1% of all electricity produced in 

the world [6]. Figure 1 shows the solar energy production in countries having top solar PV 

capacities in the world in 2015.    

 

Figure 1. Top solar PV installation in the World (2015) [6].  

In recent decades, with the rapid growing in building sectors, great attention is started to paid 

to the optimization of energy consumption in large buildings. In Turkey building sector has 

become the largest energy consumer. The share of the buildings sector in end-use energy 

consumption reached 32.8%, exceeding that of the industry [7].  

Health care facilities are institutions that usually consist of large buildings, where care and 

treatment of the sick and injured patients are carried out 24 hours a day throughout the year. 
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Continuous power supply is vital in hospitals for the critical technological equipment. 

Therefore, solar panel applications in hospital buildings have great contribution in this manner 

[8]. Hospitals have many opportunities for installing solar panels such as roof, parking areas, 

etc.  

In solar PV applications, optimizing the tilt angle have high impact for efficiency and power 

capacity of the system [9-12]. In this study, the optimal choice of the tilt angle for the solar 

panels in order to collect the maximum solar irradiation in a sample hospital energy located in 

Antalya province is evaluated. 

2. THEORY AND METHODOLOGY 

The monthly average values of solar radiation incident on surfaces of various orientations are 

required for solar energy applications. The monthly averages of the daily solar radiation 

incident upon a horizontal surface are available for many locations. However, radiation data 

on tilted surfaces are not readily available. In the study of Liu and Jordan, a simple method 

has been developed to estimate the average daily radiation for each month on surfaces facing 

directly towards the equator [13]. 

The earth’s axis is tilted approximately 23.45° with respect to the earth’s orbit around the sun.  

As the earth moves around the sun, the axis is fixed if viewed from space. The declination of 

the sun is the angle between a plane perpendicular to a line between the earth and the sun and 

the earth’s axis.  An approximate formula for the declination of the sun is given as follows, 

360
23.45 sin (284 )

365
n

 
= + 

                             
                                                    (1) 

 

where n is the total number of the days of year. 

The zenith angle θ defines the angle between a line vertical to the Earth's surface and the sun. 

Sunrise and sunset occur when the sun is at the horizon and hence the cosine of the zenith 

angle is zero. Setting the cosine of the zenith angle to zero in the relation, we get the 

following equation, 

1cos ( tan tan )  −= −  
                                                          (2) 

 

The monthly average daily radiation on a horizontal surface (H), the fraction of the mean 

daily extraterrestrial radiation (H0), the monthly average daily diffuse radiation (HD),  
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where Gsc is the solar constant (1367 W/m2), is the latitude of the Antalya. 

Solar radiation incident outside the earth’s atmosphere is called extraterrestrial radiation. The 

monthly average daily solar radiation on tilted surface (HT) is expressed as, 

( ) (1 cos ) (1 cos )
2 2

D
T D b

H H
H H H R


 = − + + + −

 
(4) 

where ρ is ground reflectance (≈0.2). 

The equations for calculating the total solar radiation fall on tilted surface for optimum tilt 

angle the monthly and the annually are solved with a computer code (Visual Studio 2012). 

The calculations begin with measured hourly global and diffuse radiation received on a 

horizontal surface. These quantities are then transposed onto an inclined plane by a 

mathematical procedure. The optimum tilt angle was computed by searching for the values for 

which the total radiation on the collector surface is a maximum for a particular day or a 

specific period. In this regard, the calculations were made for a south facing solar collector for 

365 days. The tilt angle is changed from 0° to 90°. The solar reflectivity (ρ) was assumed to 

be 0.2. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

In this study, determination of the optimal tilt angle for the solar panel application in Antalya 

Province was examined and monthly, seasonal, semi-annually and annually changes of tilt 

angles and generated solar radiation values were calculated. Figure 3 shows the variation of 

solar radiation in Antalya province. 
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Figure 3. Variation of solar radiation in Antalya. 

 

Table 1. Optimized tilt angles for Antalya  

Months β, ° 

January 63 

February 54 

March 39 

April 21 

May 5 

June 1 

July 1 

August 15 

September 33 

October 50 

November 61 

December 65 
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As can be seen from Figure 1, the radiation in Antalya province has reached the highest solar 

radiation in June and July. The optimized tilt angle varies in between 0-66 degrees. In Figure 

4, the seasonal variation solar radiation and in Table 2, the optimized tilt angle values are 

presented. As can be seen from the figure, summer season has the shown the highest radiation 

with lowest tilt angle in Antalya province. 

 

Figure 4. Seasonal variation of solar radiation. 

 

Table 2. Seasonal optimization of tilt angle in Antalya. 

Season β, ° 

Spring 22 

Summer 4 

Autumn 48 

Winter 61 

 

Table 2 implies that the tilt angle of the solar panels can be kept constant in summer season, 

but there needs to be a change in in winter and autumn seasons. Therefore, in order to reach 

the highest energy production solar panels in the hospital buildings should be changed 

accordingly. 

The results of this study revealed that utilization of solar energy can provide 6662 MJ/m2 

annual solar radiation with optimized tilt angle of 33 ° in Antalya. The amount of energy 
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generation corresponds to 1 MWh energy production to be used in a hospital building having 

4670 m2 roof area plated with solar PV panels. Solar applications with optimized tilt angle 

arrangement can provide about 7.2 % energy efficiency improvement compared to fixed 

panels.  

4. CONCLUSIONS 

The optimization of tilt angle of the solar collectors is essential to maximize the energy 

production performance of the system. In this study, a computer program is used to calculate 

to find the optimum inclination angles for solar panels and the variation of solar radiation for 

PV panels to be installed in a hospital building in Antalya province. The results revealed tilt 

angle is of great importance to 7.2 % energy efficiency by changing the of the solar panels. It 

is expected that solar radiation and optimized tilt angle data presented for Antalya province, 

which has high solar energy potential in Turkey will be helpful for dissemination of efficient 

solar energy systems. 
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Özet 

Bu derleme, infertil hastalarda çevrimiçi akran desteğini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Literatür taraması yapıldığında, infertil hastaların yoğun psikolojik sorunlar yaşadıkları 

düşünülmektedir. İnfertil olmak mı psikolojik sorunlara yol açıyor, yoksa psikolojik sorunlar 

mı infertiliteye neden oluyor henüz açıklanamamıştır. Fakat infertilitenin çiftler üzerinde 

yoğun strese neden olduğu çalışmalar sonucunda bildirilmektedir. İnfertilitede yaşanan 

psikolojik sorunlar ile başa çıkma, stresin kontrol altına alınması ve düzenlenmesinin bir yolu 

olarak kabul edilmektedir. İnfertlitenin tanı ve tedavi sürecinde yaşanan sıkıntılara rağmen, 

ruh sağlığına yönelik bilgi verme hizmeti ve psikoterapi çoğu hastada gerekmemektedir. 

Alternatif destek seçenekleri infertil hastaların, ihtiyaç ve tercihleriyle daha uyumlu 

olabilmektedir. Çevrimiçi infertilite gruplarına katılım, eşleri ile ilişkilerin gelişmesine, 

izolasyonun azalması, tedaviye ilişkin bilgi artışı ve kadınlar arasında tedaviye karar verme 

ve tedaviyi geliştirme gibi yararlarının olduğu bildirilmektedir. İnternet kullanımı infertilite 

hastalarına psikososyal destek sağlayabilmektedir. Çevrimiçi akran desteği uygulamaları, 

infertilite sorunu yaşayan bireylere kolay erişilebilir ve uygun maliyetli bir bilgi alma fırsatı 

sunmaktadır. Erkekler ve kadınlar, infertilitenin tedavisinde ve infertiliye dair zorlukların 

anlaşılabilmesi konusunda, deneysel bilgi ve deneyimsel bilgilere ulaşılması konusunda 

duygusal destek alabilmektedirler. Çevrimiçi sitelerin normalizasyon ve sorgulama fırsatı ile 

kişisel destek sağlamanın yanında, yirmidört saat kullanılabilir ve asenkronize bir iletişim 

sağlamaktadır. Bu nedenle çevrimiçi uygulamalar, infertil hastalara akran desteğinden 

faydalanma seçeneği sunmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda çevrimiçi akran desteğinin 

içerik ve yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler:İnfertilite, çevrimiçi destek, akran desteği, hemşirelik, kadın sağlığı 
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Abstract 

This review was conducted  to investigate online peer support in infertile patients. When the 

literature is reviewed, it is thought that infertile patients experience intense psychological 

problems. Being infertile causes psychological problems, or psychological problems that 

cause infertility have not been found yet. However, studies have shown that infertility causes 

intense stress on couples. Coping with psychological problems in infertility is accepted as a 

way of controlling and regulating stress. In spite of the difficulties experienced in the 

diagnosis and treatment of infertility, mental health information and psychotherapy is not 

required in most patients. Alternative support options may be more compatible with the needs 

and preferences of infertile patients. It has been reported to have benefits such as 

participation in online infertility groups, improvement of relations with their spouses, 

reduction of isolation, increase in knowledge about treatment and decision-making among 

women and improving treatment. Internet use can provide psychosocial support to infertility 

patients. Online peer support practices provide individuals with infertility problems with 

easy-to-access and cost-effective information. Men and women are able to receive emotional 

support in accessing experimental knowledge and experiential information in the treatment of 

infertility and in understanding the difficulties of infertility. In addition to providing personal 

support with the normalization and inquiry opportunity of online sites, it provides twenty-four 

hours of usable and asynchronous communication. For this reason, online applications offer 

peer support to infertile patients. Based on these results, it is recommended to develop and 

expand the content and structure of online peer support. 

Keywords: İnfertility, online support, peer support, nursing, women health.  
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Giriş  

İnfertilite, 35 yaşın altında bir yıl, 35 yaşın üzerinde ise 6 ay boyunca düzenli, korunmasız 

cinsel ilişkiye rağmen en az bir yıl gebeliğin olmamasıdır. Bu tanıma göre infertilite, tıbbi 

açıdan, üremeyi engelleyen bir sorun olarak tanımlanmakta ve aynı zamanda bir hastalık 

olarak kabul edilmektedir (1). İnfertilite, gelişmekte olan ülkelerde fazla görülmekle beraber, 

çiftlerin %30’unu etkilemektedir. Depresyon, anksiyete, sosyal izolasyon, cinsel disfonksiyon 

ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır. İnfertilite kanser gibi somatik bir hastalıkla 

karşılaştırıldığında, bireyin hayatını benzer düzeyde etkilediği belirtilmektedir (2,3). 

İnfertilite kadınların ve erkeklerin yaşan kalitesinde bozulmaya ve strese neden olduğu 

bilinmektedir (4, 5). İnfertilite tanısı alan veya tedavi sürecinde olan bireylerde, utanç, sosyal 

izolasyon, toplumda damgalanma, kontrol kaybı ve yalnızlık duygusu yaşayabilmektedirler. 

Kadınlar sıklıkla çocuk sahibi olamama ile ilişkili sorunlarda, fiziksel uygulamalardaki 

süreçler ve olumsuz sosyal sonuçlara ilişkin sıkıntılar bildirmektedirler (6). 

İnfertilite tıbbi, psikiyatrik, psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getiren, kültürel, dinsel 

ve sınıfsal yönleri olan, bireye özel, beklenmeyen stresörlerle karşılaştıran, toplumsal 

etiketlenmeyle sonuçlanan, cinsellikle ilgili başarısızlık,    yetersizlik duyguları yaşanmasına 

neden olan, yaşamı değiştiren bir deneyimdir (7).Tüm bu nedenlerden dolayı infertilite tanısı 

çiftlerde nasıl başa çıkacaklarını bilmedikleri bir kriz meydana getirmektedir (8). Bu 

derlemenin amacı, başa çıkma yöntemi olarak infertil çiftlerin çevrim içi akran desteği 

uygulamasını incelemektir. 

Stres ve İnfertilite 

Stres kişinin dışarıdan gelen tehditlere karşı kendini korumak amacıyla verdiği tepkidir. 

İnfertilitenin mi strese, stresin mi infertiliteye neden olduğu henüz açıklanamamıştır. Fakat 

infertilite ile artmış stres arasında bir ilişki olduğu kabul edilmektedir (9, 10). İnfertilite 

problemi sıklıkla çiftlerin birinde veya her ikisinde önemli bir stres kaynağı oluşturmaktadır 

(11, 12).   Stres  kadın  ve  erkeği bireysel olarak etkilediği gibi çiftin birlikteliği üzerinde de 

etkili olmaktadır. Ayrıca stres, infertilite tedavisini kötü etkileyebileceği gibi, uygulanacak 

tedavi de stresi kötüleştirebilmektedir. 

Stresin üreme üzerindeki etkisi genel olarak IVF (InVitroFertilization) hastalarında 

araştırılmıştır. Domar (2008) IVF siklusu öncesinde veya sırasında stres düzeyi ve gebelik 

sonuçları arasındaki ilişkiyi araştıran ve yeterli veri içeren 21 çalışmayı incelemiş, bu 

çalışmaların 15’inde stres ile gebelik arasında anlamlı ilişki olduğunu bulmuştur.  En  stresli  

hastalarda  en  düşük gebelik oranlarının tespit edilmesi bu ilişkiyi desteklemektedir. 



 

643 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Stresin etkilerini belirlemeye yönelik Domar ve arkadaşlarının (2004) yaptığı bir başka 

araştırmada ise 151 kadın IVF siklusu öncesinden başlanarak incelenmiştir (Domar, 2004). 

Stres düzeyleri ile toplanan oosit sayısı, fertilizasyon oranları, embriyo transfer sayısı, gebelik 

oranları, toplam doğum, canlı doğum ve bebek doğum ağırlıkları arasında negatif ilişki 

olduğu bulunmuştur 

Holter ve ark. (2006)’nın yaptıkları çalışmada IVF tedavisi öncesinde kadınların erkeklerden 

daha depresif ruh hali içinde oldukları saptanmıştır. İnfertil kadınların depresif belirtiler 

göstermeye yatkın oldukları görülmektedir. Bu yüzden infertilite tedavisi gören çiftlere 

verilecek bakım yaklaşımı depresif belirtilerin erken tanınması ve kadınlara bu yönde daha 

destekleyici bir bakım verilmesi şeklinde olmalıdır. 

Stres ile Başetmede Çevrimiçi Destek 

İnfertlitenin tanı ve tedavi sürecinde yaşanan sıkıntılara rağmen, ruh sağlığına yönelik bilgi 

verme hizmeti ve psikoterapi çoğu hastada gerekmemektedir. Alternetif destek seçenekleri 

infertil hastaların, ihtiyaç ve tercihleriyle daha uyumlu olabilmektedir (16, 17). İnfertilite 

tedavilerinin günden güne artarak daha yaygın hale gelmesine bağlı olarak kadınların 

psikolojik sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir (17,18). 

İnternet kullanımı infertilite hastalarına psikososyal destek sağlayabilmektedir. Erkekler ve 

kadınlar, infertilitenin tedavisinde ve infertiliye dair zorlukların anlaşılabilmesi konusunda, 

deneysel bilgi ve deneyimsel bilgilere ulaşılması konusunda duygusal destek 

alabilmektedirler (19, 20, 21, 22, 23). Çevrimiçi siteler normalizasyon ve sorgulama fırsatı ile 

kişisel destek sağlamanın yanında, yirmidört saat kullanılabilir olması ve asenkronize bir 

iletişim sağlamaktadır (19, 24,). 

Çevrimiçi infertilite gruplarına katılım, eşleri ile ilişkilerin gelişmesine, izolasyonun azalması, 

tedaviye ilişkin bilgi artışı ve kadınlar arasında tedaviye karar verme ve tedaviyi geliştirme 

gibi yararlarının olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle çevrimiçi uygulamalar, infertilhastalarda 

akran desteği seçeneği sunarak fayda sağlayabileceği düşünülmektedir (18,19). 

Akran desteği, benzer özelliklere sahip bireylere araçsal destek ve değerlendirmede destek ya 

da duygusal destek sağlaması anlamına gelmektedir (25). Akran desteğinde, diyabetli 

hastalarda, meme kanseri olan kadınlarda, doğum sonu depresyonu olan kadınlarda, kalp 

ameliyatı olan hastalar dahil olmak üzere birçok hasta grubunda fiziksel ve zihinsel sağlık 

sonuçları ile ilşkilendirilmektedir(26, 27). 

Çevrimiçi akran desteğine ilgi demografik ve psikolojik faktörlere göre değişebilmektedir. 

Genel populasyona bakıldığında, kadınlar, eğitim düzeyi yüksek olan bireyler, psikoljik stres 
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yaşayan bireylerin daha fazla çevrimiçi akran desteğine ilgi gösterdiği bildirilmektedir (28, 

29, 30). Ancak bu faktörlerin etkisi eğitim düzeyi yüksek, psikolojik sıkıntıları olan infertil 

hasta populasyonunda araştırmaların yetersiz olduğu karşımıza çıkmaktadır (31, 32).  

Çevrimiçi destek uygulamaları ile etnik yapı ve gelir düzeyi arasında ilişki olabilmektedir. 

Düşük gelir düzeyinde bilgisayar sahibi olan kişi sayısın az olması ve internet erişiminin 

kısıtlı olması ile çevrimiçi akran desteği alma arasında ilişki olabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca beyaz olmayan etnik kökene sahip bireylerde kültürel normların etkisiyle, inferilil 

bireylerin kendilerini ifşa etmemeleri çevrimiçi akran desteği almayı etkileyebilmektedir (33). 

Düşük sosyoekonomik düzeye sahip, beyaz olmayan etnik kökenden olan bireylerin, farklı 

sosyoekonomik düzeydeki örneklem grubunda çevrimiçi akran desteğinin incelendiği 

çalışmalarda, çevrimiçi destekten yardım alma algısının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(34). 

Doğurganlık özelliklerini bireyin deneyimleri ve sosyal desteğe olan ihtiyacı 

etkileyebilmektedir. Nullipar bir kadın tedaviye başladığında, tedavi süreci hakkında 

bilgisizliği varsa diğer tedavi alan hastalarla iletişim kurmayı isteyebilmektedir. Gebe kalmak 

için uygulanan tedaviler , bu tedavilerin süresi ile ilgili, tercihlerin çevrimiçi destek 

uygulamalarının içeriği ve yapılandırılmasında ilişkisi olabileceği düşünülmektedir (18). 

İnfertilite konusunda çevrimiçi destek araştırmalarının giderek gelişmesine rağmen, 

günümüzde internet kullanımı konusunda yapılan nitel araştırma sonuçları infertil hasta 

populasyonuna genelleme yapmayı engellemektedir (37, 38, 19). İnfertilite desteğinde 

çevrimiçi gruplarda yapılan araştırmalarda genellikle erkek ve kadınlar arasında incelemeler 

yapılmış olup, sosyoekonomik, psikolojik özelliklerin ve etnik kökene bağlı değişkenler ile 

ilgili araştırmaların olmadığı vurgulanmaktadır (18). 

Hanna ve Gough (2018) çalışmasında infertil erkek hastaların destek alma konusunda aynı 

deneyimi yaşamış erkek bireylerden bilgi almak istedikleri belirlenmiştir.  Çevrimiçi grupların 

erkeklerin bilgi alışverişinde bulunmaları açısından değerli olduğu vurgulanmaktadır.  

Grunberg ve arkadaşları (2018) yaptıkları çalışmada farklı sosyodemografik özelliklere sahip 

infertil hastalarda, çevrimiçi akran desteği ile ilgili literatürdeki eksikliği göz önüne alarak bir 

çalışma yapmışlardır. Çalışma sonucuna göre, erkeklerin %80.1’ i kadınların %89.8’ inin 

çevrimiçi destek almada, algıladıkları stres düzeyi ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Beyaz olmayan etnik kökene sahip, düşük sosyoekonomik düzeydeki erkeklerin çevrimiçi 

desteğe olan ilgilerinin daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Hastalar öncelikle akran-akrana 

iletişimi, mobil erişimi ve bilgilendirme linklerini kullandıklarını bildirmişlerdir. Stres algısı 
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yüksek olan kadınlar ve erkekler, doğurganlık özelliklerinden bağımsız olarak, çevrimiçi 

akran desteğinde benzer özellikler bildirmişlerdir. 

Sonuç ve Öneriler 

İnfertilitede bilgi alma isteği, çiftler üzerinde stres yaratan bir faktördür. Çevrimiçi akran 

desteği uygulamaları, infertilite sorunu yaşayan bireylere kolay erişilebilir ve uygun maliyetli 

bir bilgi alma fırsatı sunmaktadır. Mevcut bulgular, çevrimiçi akran desteğinde hasta merkezli 

ve kanıt temelli uygulamalarla, kolaylık sağlamak için cinsiyet, etnik köken, ekonomik düzey 

gibi özelliklere göre uyumlu hale getirilerek uyarlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışma 

sonuçları hem erke hem de kadınların benzer şekilde akran desteğine ihtiyaç duyduklarını ve 

benzer bilgilere erişim istediklerini göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda çevrimiçi 

akran desteğinde içerik ve yapısının oluşturulmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Çevrimiçi akran desteği uygulamalarının özellikle yüksek stres yaşayan infertil hastalarda 

yarar sağlayacağı, hızlı erişilebilir bir mekanizma olarak görülmektedir. 

Yapılan çalışma sonucunda Türkiye’ de infertil hastalar için çevrimiçi destek gruplarına 

rastlanmamıştır. Ülkemizdeki internet sitelerinin bu konuda yapılandırılması önerilmektedir. 

Ayrıca infertil hastalar için çevrimiçi akran desteği konusunda çalışmalar yetersiz olduğundan 

bu alanda yeni çalışmalar önerilmektedir.  
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PERİTON DİYALİZİ İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLARIN YÖNETİMİNDE 

ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİ:SİSTEMATİK DERLEME 

 

Hatice CEYLAN*, Şefika Tuğba YANGÖZ**, Zeynep ÖZER** 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Sağlık Yüksekokulu 

**Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Periton diyalizi solüsyonlarının yüksek oranda glikoz içermesine bağlı hastalarda oksidatif 

stres ortaya çıkabilmektedir. Oksidatif strese bağlı olarak periton diyalizi uygulana hastalarda 

kardiyovasküler hastalık riski artabilmektedir.   Bu durum periton diyalizi hastalarını 

antioksidan alımına yönlendirmektedir.  

Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, periton diyalizi ile ilişkili komplikasyonların 

yönetiminde antioksidan alımının hastalar üzerine etkisini incelemektir.  

Yöntem: Çalışma kapsamına alınacak makaleler, yıl sınırlaması olmaksızın Science Direct, 

Web of Science, Springer Link, The Networked Digital Library of Theses & Dissertations, 

Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane library, Proquest, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 

Merkezi, ULAKBIM veri tabanlarında yapılmıştır. Tarama İngilizce dilinde ve “peritoneal 

dialysis, antioxidants, clinical trials” terimleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaların 

başlıkları ile özeti üç araştırmacı tarafından gözden geçirilmiş ve beş çalışma sistematik 

incelemeye dahil edilmiştir.  

Bulgular: Derlemeye dahil edilen çalışmaların birinde antioksidan olarak çoğunlukla vitamin 

C alımının komplikasyonların önlenmesi amacıyla alındığından bahsedilmiştir. Çalışmada bir 

gruba düzenli olarak düşük dozda C vitamini verilerek, alan ve almayan grubun CRP ve 

lökosit değerleri karşılaştırılmıştır. Düzenli olarak C vitamini alan grubun sonuçları oldukça 

olumlu çıkmıştır. Diğer iki çalışmada da anitioksidan olarak C ve E vitamini birlikte seçilmiş 

ve alan grupta kardiyovasküler komplikasyon gelişimini önemli derecede azalttığı yönünde 

bulgular vurgulanmıştır. Son çalışmada ise Vitamin E alımının peritonit yaşayan hastalarda 

inflamasyonu baskılayarak iyileşme sürecini hızlandırdığından bahsedilmiştir. 

Sonuç: Genel olarak çalışmalarda antioksidan alımının oksidatif stresi azalttığı, inflamasyonu 

baskıladığından dolayı olumlu sonuçlar yarattığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca hastalar 

üzerindeki etkilerini tam anlamıyla saptayabilmek için ileri analizli çalışmalara ihtiyaç olduğu 

bahsedilmiştir. 

Anahtar kelimeler: antioksidan, periton diyalizi, sistematik derleme 
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1.Giriş 

Üremik hastalarda serbest radikallerin aşırı üretimi ya da yetersiz antioksidan kapasite 

nedeniyle oksidatif dengenin bozulmasına yol açtığı düşünülmektedir.  Hatta diyaliz işleminin 

kendisi ortamı oksidatif stres için bir neden olarak gösterilmektedir (Himmerfalb ve Hakim, 

2003). Ayrıca periton diyalizi solüsyonlarının yüksek oranda glikoz içermesine bağlı 

hastalarda oksidatif stres ortaya çıkabilmektedir. Oksidatif strese bağlı olarak periton diyalizi 

uygulana hastalarda kardiyovasküler hastalık riski artabilmektedir.   Bu durum periton diyalizi 

hastalarını antioksidan alımına yönlendirmektedir.  

Literatürde komplikasyonların yönetiminde antioksidanların etkisini inceleyen sistematik 

derlemeye rastlanmamıştır. Bu sistematik incelemeden elde edilen verilerin, periton diyalizi 

tedavisi alan hastaların bakımına, komplikasyonların görülmesinin en aza indirilmesi ve 

hastaların konfor düzeyinin arttırılmasına yönelik girişimlerin planlanmasına rehberlik 

edeceği düşünülmektedir. Ayrıca hastalara bakım verici rolünde olan hemşirelerinde, 

hekimlerle işbirliği yaparak komplikasyonların yönetiminde antioksidan kullanımı ile ilgili 

uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

2.Yöntem 

2.1.Amaç 

Bu derlemenin amacı randomize kontrollü ve deneysel çalışmalarda periton diyalizi 

hastalarının antioksidan alımının hastalar üzerine etkisini incelemektir. 

Araştırma soruları; 

2. Periton diyalizi uygulanan hastalarda antioksindan kullanımı komplikasyon 

gelişimini azaltmada etkili midir? 

3. Periton diyalizi uygulanan hastalarda hangi antioksidanlar kullanılmıştır? 

4. Periton diyalizi uygulanan hastalarda kullanılan antioksidanların süresi ne 

kadardır? 

2.2.Araştırma Dizaynı  

Bu sistematik derleme Cochrane kılavuzuna göre hazırlanmış ve sunulmuştur (J Higgins, 

2011).  

2.3. Araştırma Stratejisi 
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Periton diyalizi uygulanan hastalarda komplikasyonların yönetiminde antioksidan kullanımı 

ile ilgili yapılmış çalışmaları belirlemek için, Science Direct, Web of Science, Springer Link, 

Networked Digital Library of Theses & Dissertations, Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane 

library, Proquest, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBIM veri tabanları (1960-Ağustos 2018) 

İngilizce olarak taranmıştır. Taramada “peritoneal dialysis, antioxidants, clinical trials” 

anahtar kelimeleri ve kombinasyonları kullanılmıştır.  

Çalışmalarda dahil etme ve hariç tutma kriterleri PICOS yöntemine göre belirlenmiştir. 

PICOS, popülasyon (P), uygulama (I), karşılaştırma grubu (C), çalışma sonuçları (O), çalışma 

dizaynı (S) oluşmaktadır (J Higgins, 2011).  

Dahil etme kriterleri;  

• P: ≥18 yaş ve periton diyalizi uygulanan hastalar 

• I: antioksidan kullanımı ile ilgili çalışmalar 

• C: rutin bakım ya da farklı bir yöntemle karşılaştırmanın uygulandığı çalışmalar 

• O: komplikasyonların değerlendirildiği çalışmalar 

• S: randomize kontrollü çalışma veya deneysel çalışmalar 

Hariç tutma kriterleri; 

• P: ≤18 yaş hasta grubunun olduğu çalışmalar 

• I: antioksidan kullanılmamış çalışmalar 

• C:rutin bakım ya da farklı bir yöntemle karşılaştırmanın uygulanmadığı çalışmalar 

• O: komplikasyonların değerlendirilmediği çalışmalar  

• S: randomize kontrollü çalışma veya deneysel olmayan çalışmalar 

Tarama sonucunda 802 çalışmaya ulaşılmıştır. İlk aşamada, tekrarlanan çalışmalar silinmiştir. 

Daha sonra başlık veya özete uygun olmayan çalışmalar çıkarılmış, dahil etme kriterlerini 

karşılayan tam metin çalışmalar incelenmiş ve son aşamada dahil etme kriterlerini 

karşılamayan çalışmalar kaldırılmış ve beş çalışma derlemeye dahil edilmiştir (Şekil 1).  

2.4. Yanlılık Riskinin Değerlendirilmesi  

Çalışmaların yanlılık riski, iki yazar tarafından Cochrane Yanlılık Riski Değerlendirme aracı 

ile değerlendirilmiştir. Cochrane Yanlılık riski kriterleri; 

• Randomizasyon şekli (seçim yanlılığı) 

• Randomizasyon bilgisini gizleme (seçim yanlılığı) 
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• Katılımcıları ve personeli körleme (performans yanlılığı) 

• Sonuç değerlendirmede körleme (belirleme yanlılığı) 

• Tamamlanmayan sonuç verileri (kayıp yanlılığı) 

• Seçmeli raporlama (raporlama yanlılığı) 

• Diğer yanlılıklar 

Dahil edilen çalışmalarda yanlılık riski düşük, belirsiz ve yüksek olmak üzere üç düzeyde 

değerlendirilmiştir (JPT Higgins, Altman, & Sterne, 2017)  (Şekil 2).  

Derlemeye beş çalışma dahil edilmiştir ancak bir çalışma pre-post test olduğu için yanlılık 

riski değerlendirilmesi yapılmamıştır. Randomizasyon yöntemine göre randomizasyon şekli 

bir çalışmada (Gokbel ve ark., 2011) belirsiz yanlılık riskine karar verildi.  Randomizasyon 

bilgisinin gizlenmesi üç çalışmada yeterli, bir çalışmada (Boudouris ve ark., 2013) ise 

randomizasyonun nasıl yapıldığı belirtilmediği için belirsiz risk olarak karar verildi. 

Müdahalelerin doğası gereği çalışmalarda hastaları ve personeli körleme zordur. Katılımcıları 

ve personeli körleme tüm çalışmalarda belirsiz risk olarak değerlendirildi. Sonuç 

değerlendirmesinin körlemesi, kayıp yanlılığı, raporlama yanlılığı ve diğer yanlılıklar ise 

düşük risk olarak değerlendirilmiştir. 

3.Bulgular 

3.1.Dahil edilen çalışmaların özellikleri 

Dahil edilme kriterlerini karşılayan örneklem büyüklükleri 20 (Boudouris ve ark., 2012) ile 66 

(Hassan, 2017, İsrail) arasında değişen beş çalışma derlemeye dahil edilmiştir. Toplamda 273 

hastanın alındığı, beş çalışma Hollanda, İran, İsrail, Yunanistan ve Türkiye de yapılmıştır. 

Çalışmaların üçünde antioksidan olarak Vitamin E ve Vitamin C kullanılmıştır (Diepeeven ve 

ark., 2005; Boudouris ve ark., 2012,  Naseri ve ark., 2005). Diğer bir çalışmada Q10 (Gokbel 

ve ark., 2011) son çalışmada ise protein (Hassan, 2017) verilerek değerlendirmeler 

yapılmıştır. değerlendirilmiştir. Çalışma türlerine baktığımızda, iki çalışma (Diepeveen ve 

ark., 2005; Hassan, 2017) randomize kontrollü çalışma, iki çalışma(Gokbel ve ark., 2011; 

Naseri ve ark., 2015) yarı deneysel ve bir çalışma (Boudourisve ark., 2012) pre-posttest 

çalışmadır (Tablo 1).  
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EBSCOHOST 

CINAHL COMPLETE 

COCHRANE CENTRAL 

REGİSTER OF 

CONTROLLED TRİALS 

(N=4) 

 

SCİENCE DİRECT 

(N=236) 

 

WEB OF SCİENCE 

(N=191) 

 

SPRİNGER LİNK 

 

OVİD 

NETWORKED DİGİTAL 

LİBRARY OF THESİS and 

DİSSERTATİONS 

(N=0) 

 

PUBMED 

 

PROQUEST 

 

ULAKBİM 

 

YÖK ULUSAL TEZ 

MERKEZİ 

Duplikasyonlar kaldırıldıktan sonraki çalışmalar 

 (N=573) 

Başlık ya da özete göre seçilmiş çalışmalar 

 (N=27) 

 

Dahil edilme kriterlerine uygunluğu belirlenmiş 

tam metin çalışmalar 
8 çalışmada sadece protein desteği 

sağlandığı için, bir çalışmada da aynı 

yazar ve yöntem ama farklı başlık ve 

dergilerde yayınlandığı için 9 çalışma 

derlemeye dahil edilmemiştir.  

 

 

Başlık ya da özete göre uygun 

olmayan çalışmalar 

 (N=202) 

Dahil edilen çalışmalar 

 (N=5) 
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Şekil 1. Çalışma seçimi akış diyagramı (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009) 
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Yazar, yıl, 

Ülke  

Çalışma türü Örneklem Girişim  Kontrol 

grubu 

Ölçüm aracı  Sonuç  

Boudouris 

ve ark., 

2012 

Yunanistan 

Pre-post test 

çalışma  

20 Periton Diyalizi 

hastası 

Çalışma üç aşamada 

gerçekleştirilmiş. 1.aşamada 8 

haftalık süreçte hiçbir antioksidan 

verilmemiş, 2. Aşamada 8 hafta 

boyunca hergün 250 mg ascorbic 

asitle birlikte 250 mg B6 vitamini 

verilmiş, 3. Aşamada 8 hafta 

boyunca 2 günde bir  a-tocopherol 

(vitamin E) verilmiştir. 

Kontrol  

Grubu  

yok 

Laboratuvar bulguları için 

kan testleri, Elisa, Diyaliz 

yeterliliği parametreleri ve  

Sigma-Biochemica 19,160 

kit, and GPx Cellular 

Activity Assay kit, CGP1  

İstatiksel analizler için Spps 

16 il Shapiro-wilk testi 

 

Çalışmanın başlangı ve 

sonucunda iki antioksidanı 

da düzenli alımında 

hastalarda anlamlı olarak 

olumlu düzeyde 

farklılıklar saptanmıştır. 

Diepeveen 

ve ark.,  

2005, 

Hollanda 

Randomize 

kontrollü  

çalışma 

Diyaliz tedavisi alan 

diyabet olmayan 44 

hasta, 23 Hemodiyaliz, 

21 Periton Diyalizi 

hastası dahil olmuşlardır.  

12 hafta uygulanmıştır. 

Hastalar 12 hafta boyunca 40 mg 

atorvastatin ve  800 IU 

a-tocopherol (vitamin E) 

almışlardır. 

Normal 

rutin 

tedavisine 

devam 

etmişlerdir.  

Labarotuvar bulgularından, 

Lipid, kreatinin, Bun, HbA, 

Apolipoprotein B ve vitamin 

E düzeylerine bakılmıştır.  . 

Plasma oxLDL özel bir kit 

olan; Mercodia oxLDL kit 

(Mercodia) ile ölçülmüştür. 

Günde bir kez 40 mg 

atorvastatin’in plazma 

kolesterol, TG, LDL, 

apoB düzeyini düşürmede 

etkili olduğu bildirilmiştir.  

Gokbel ve 

ark.,  

2011, 

Türkiye  

Yarı Deneysel  

çalışma 

Üç aydır hemodiyaliz 

tedavisi uygulanan 40 

hasta 

Üç aydır periton diyalizi 

tedavisi alan 60 hasta 

3 ay uygulanmıştır.  

Hastalara günlük beslenmesine 

Q10 eklenmiştir. 

 

Kontrol 

grubu yok 

Q10 kullanımı öncesi sonrası 

laboratuvar bulgularına 

bakılmıştır. 

 

Uygulamanın ilk ve 3. ayı 

arasında hastalarda 

laboratuvar bulgularında  

istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık saptanmıştır.   
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Tablo 1. Alfabetik sıraya göre derlemeye dahil edilen çalışmaların özellikleri  

 

Hassan, 

2017, İsrail 

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma 

 

 

En az 3 aydır periton 

diyalizi tedavisi 

uygulanan 66 hasta 

Girişim grubu :30 

Kontrol grubu:36 

12 hafta uygulanmıştır. 

Hastaların diyetlerine günlük 

olarak 1.2 g/kg protein 

eklenmiştir. 

 

Rutin 

bakım  

Laboratuvar bulguları ve 

Nutrisyonel durum 

değerlendirme formu 

kullanılmıştır.  

12 hafta boyunca protein 

alan girişi gurubunda 

serum albuin düzeyinde 

ciddi artış ve laboratuvar 

değerlerinde istatiksel 

olrak anlamlı bir fark 

saptanmıştır.  

Naseri ve 

ark., 2015 

Yarı deneysel 

çalışma 

 

En az 2 aydır periton 

diyalizi tedavisi 

uygulanan 43 hasta 

Girişim grubu 1:18 

Girişim grubu 2:25 

 

3 ay boyunca Girişim gurubu 1 e 

düzenli olarak Vitamin C, Girişim 

Grubu 2 ye düzenli olarak vitamin 

E verilmiştir. 

Kontrol 

grubu yok  

Haftalık olarak laboratuvar 

bulgularına bakılmıştır. 

Vitamin E alan ve Vitamin 

C alan her iki gruptaserum 

LDL ve diğer 

kardiyovasküler risk 

oluşturabilecek 

parametrelerde  

istatistiksel olarak anlamlı 

derecede azalma 

bildirilmiş olup iki grupta 

belirgin bir fark 

saptanmamıştır.  
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4.Tartışma 

Bu sistematik derlemede, periton diyalizi ile ilişkili komplikasyonların yönetiminde 

antioksidanların etkinliğini inceleyen beş çalışmanın sonuçlarını özetlenmiştir. Çalışmaların 

çoğunda antioksidanların kullanımı öncesi sonrası laboratuvar bulguları ve oksidatif stres 

yönünden parametreler kıyaslanmıştır. Vitamin E ve Vitamin C kullanılan hastalarda Hb 

düzeylerinde belirgin artış ve kardiyovasküler semptomlarda belirgin azalma olduğu 

bildirilmiştir.  

Literatüre göre kardiyovasküler riskleri azaltmada, diyaliz tedavisi süresince düzenli olarak 

Vitamin C takviyesi önerilmektedir (Lon ve ark., 2002; Riccioni ve ark., 2012). Derlemedeki 

üç çalışmada Vitamin C ve Vitamin E kullanılmış olup, bir çalışmada (Gokbel ve ark., 2011)  

Q10 kullanılmış olup diğer bir çalışmada da protein takviyesi yapılmıştır.  

Günümüzde, ticari isimlerde bir çok çeşitlilikte vitamin takviyesi adı altında antioksidan 

formları bulunmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken nokta hastaların hekim ve 

hemşiresinin bilgisi dahilinde olmadan bu ilaçları kullanmaması gerektiğidir. Derlememize 

dahil edilen çalışmalarda hastaların düzenli olarak günlük veya iki günde bir olmak üzere 

dozu formu belli olan güvenli bir ilacı kullanması önerilmiştir.  

5.Sınırlılıklar 

Bu sistematik derlemenin kısıtlılıkları, periton diyalizi uygulanan hastalarda 

komplikasyonların yönetiminde antioksidan kullanımının uygulandığı randomize kontrollü 

çalışma sayısının az olması nedeniyle yarı deneysel ve pre-posttest çalışmaların derlemeye 

dahil edilmesidir.  

6.Sonuç  

Bu çalışmada, antioksidanların komplikasyonların gelişimini azaltması yönünde etkisi 

incelenmiş ve kanıt piramidinde A düzeyinde kanıt sağlamıştır. Beş çalışmanın sistematik 

derlemesinin sonucu, antioksidan kullanımının özellikle kardiyovasküler komplikasyon 

riskini azaltmak için etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. Hastaların, sağlık çalışanlarının, 

akademisyenlerin, kurum yöneticilerinin ve tüm bireylerin çalışma sonuçlarından 

faydalanması beklenmektedir. Periton diyalizinde önemli rol oynayan hemşirelerin, hekim 

işbirliği ile hastaların kendi kendilerine bilinçsizce antioksidan alımlarını önlemelidirler.  

Rutin diyaliz tedsvilerine ek olarak ilaç tedavilerine antioksidan alımı, bakım kalitesini 

artırması ve maliyeti azaltması beklenmektedir. Akademisyenlerin komplikasyonların 

yönetiminde antioksidan kullanımının hakkında bilgi sahibi olacağı ve farklı yöntem ve 
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hastalarda sistematik planlamalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın 

sonuçları literatüre önemli bilgiler eklemektedir. Sonuçlar gelecekteki araştırmacılar için bir 

rehberdir ve araştırma tasarımı için uygun planlama sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası 

literatürde, antioksidanların etkisini inceleyen randomize kontrollü çalışmaların artırılması 

önerilmektedir. 
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ÖZET 

Kemiksi çıkıntılar üzerinde basınca bağlı olarak sürtünme ve yırtılma ile deri ve deri altı 

dokularda meydana gelen zedelenme basınç yarası olarak tanımlanır. Basınç yaraları, sağlık 

bakımındaki gelişmelere rağmen, yüksek morbidite ve mortalite ile günümüzde hala çözüm 

bekleyen sağlık problemleri arasındadır. Günümüzde kronik yaraların bakım ve tedavisinde 

tam bir başarı sağlanamıyor olması hastaları ve sağlık profesyonellerini farklı arayışlara 

yönlendirmiştir. Bu arayışların büyük bir kısmını fitoterapi (bitkilerle tedavi) 

oluşturmaktadır. Bitkiler modern tıbbın gelişmediği dönemlerden günümüze kadar yara 

iyileşmesinde kullanılmış olup, günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Yara 

iyileşmesinin hemostaz, inflamasyon, kollajen üretimi ve epitel oluşumu evrelerine etki eden 

bitkisel ekstratlar bilimsel literatürde yerini almıştır.  Fitoterapide sıklıkla kullanılan 

bitkilerden Hypericum perforatum, yüzyıllardır yara ve yanık tedavisinde kullanılmaktadır. H. 

perforatum ekstrelerinin antimikrobiyal ve antibakteriyel etkilerinin yanı sıra kollajen 

üretimi, fibroblast migrasyonu, keratinosit farklılaşması ve epitelizayonu arttırdığı 

bildirilmektedir. Calendula officinalis (Aynı safa), antienflamatuvar bir ajan olarak yara 

iyileşmesinde kullanılan bir bitkidir. C.officinalis’in heksan ve etanolik ekstratının 

fibroblastların proliferasyon ve migrasyonunu uyardığı, reepitelizasyonu hızlandırdığı, hücre 

proliferasyonunu, kollajen ve nonkollajen proteinlerin miktarını arttırdığı görülmektedir. 

Aloe vera, anti-inflamatuar, antibakteriyel, antifungal ve hipoglisemik etkilere sahiptir. 

Ekstresi fibroblastları uyararak kollagen sentezini ve epitelizasyonu artırmaktadır. Butea 

monosperma, antitümör, antiülser, antifungal ve antidiyaretik aktivitelere sahiptir. Bitki 

ekstresinin proliferasyon ve kollajen sentezini arttırdığı gibi dermal yara iyileşmesi üzerine 

de etkisi olduğu bildirilmiştir. Centella asiatica (Gotu kola), yara, ülseratif deri hastalıkları, 

yanıklar, keloid ve hipertrofik skarların tedavisinin yanı sıra lepra, lupus, varisöz ülserler, 

egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Okaliptüs citriodora, yara, 

mailto:skonak@mehmetakif.edu.tr
mailto:sultankaya@ogr.mehmetakif.edu.tr
mailto:nadidehulyatemizer@ogr.mehmetakif.edu.tr
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uçuk, yanık, cilt enfeksiyonları, kabarcık, kesiklerde, böcek ısırıklarında ve cilt bakımında 

kullanılır.  Bunların yanı sıra yara tedavisinde kullanılan diğer bitkiler arasında Neem 

(Azadirachta indica), Curcuma longa (Zerdeçal), Rosmarinus officinalis, Punica granatum, 

Asparagus racemosus, Euphorbia(Sütleğen), Sambucus nigra, Moringa oleifera, Hippophae 

rhamnoides vb. yer almaktadır. Bu çalışmada yara iyileşme mekanizmalarını etkileyen 

bitkisel kökenli ekstrelerle ilgili bilimsel çalışmalara yer verilerek etki mekanizmalarının 

kısaca açıklanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yara, Basınç Yarası, Tıbbi Bitki, Yara İyileşmesi, Fitoterapi. 

ABSTRACT 

 

Injury caused by friction and tear in skin and subcutaneous tissues due to pressure on the 

bony ridges is defined as a pressure wound. Despite the improvements in health care, 

pressure sores are the health problems which have high morbidity and mortality still to be 

solved. Nowadays, inability to achieve complete success in chronic wound care and treatment  

has led patients and healthcare professionals to look for different ways. Phytotherapy 

(treatment with plants) forms a large part of these ways. Plants have been used in wound 

healing since non-modern medicine and they are still used. Herbal extracts affecting the 

wound healing process which is including hemostasis, inflammation, collagen production and 

epithelialization takes place in the scientific literature. Hypericum perforatum, which has 

been frequently used in phytotherapy, has been used to treat wounds and burns for centuries. 

In addition to the antimicrobial and antibacterial effects of H. perforatum extracts, it has 

been reported to increase collagen production, fibroblast migration, keratinocyte 

differentiation and epithelialization. Calendula officinalis is a plant used in wound healing as 

an anti-inflammatory agent. It is seen that Hexane and ethanolic extracts of C.officinalis 

stimulate proliferation and migration of fibroblasts, accelerate reepithelization, and increase 

cell proliferation, collagen and noncollagen proteins. Aloevera has anti-inflammatory, 

antibacterial, antifungal and hypoglycemic effects. Its extract enhances collagen synthesis 

and epithelization by stimulating fibroblasts. Butea Monosperma has antitumor, anticancer, 

antifungal and antidiabetic activities. It has been reported that this plant’s extract affects on 

dermal wound healing, also increases proliferation and collagen synthesis. Centella asiatica 

(Gotu kola) has been used in the treatment of wounds, ulcerative skin diseases, burns, keloid 

and hypertrophic scars, as well as in the treatment of leprosy, lupus, varicose ulcers, eczema 

and psoriasis. Eucalyptus citriodora is used in skin care to treat wounds, herpes, burns, skin 
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infections, blisters, cuts, insect bites. Other plants used in wound treatment are Neem 

(Azadirachta indica), Curcuma longa (Turmeric), Rosmarinus officinalis, Punica granatum, 

Asparagus racemosus, Euphorbia, Sambucus nigra, Moringa oleifera, Hippophae 

rhamnoides and etc. In this study, it is aimed to explain the herbal extracts’ mechanisms of 

action on wound healing by giving scientific studies.  

Keywords: Wound, Pressure Sore, Medicinal Plant, Wound Healing, Phytotherapy. 

 

GİRİŞ  

 

Basınç yarası, Amerikan Ulusal Basınç Yarası Danışmanlık Paneli (NPUAP)’in tanımına 

göre; sıklıkla kemik çıkıntı üzerindeki deri ve / veya deri altı dokularda, basınç ya da basınçla 

birlikte yırtılmaya bağlı oluşan lokalize yaralar” olarak tanımlanmaktadır (10) . Terminolojik 

olarak basıncın neden olduğu doku bütünlüğündeki bozulmayı tanımlayabilmek için yatak 

yarası (bedsore), dekübit yarası (decubitus ulcer), dekübit (decubitus), ya da iskemik ülser 

kullanılan kavramlardır (19).  Basınç yaraları sadece yatağa bağımlı hastalarda 

oluşmamaktadır. Vücuttaki kemik çıkıntılarının bulunduğu her yerde gelişebilmektedir (20). 

Ayrıca, paraplejik, tekerlekli sandalyeye bağımlı hastalarda veya deri yüzeyinde bir sıkışma 

sonucunda da oluşabilmektedir. Supine pozisyonunda en sık sakrum, koksiks ve topuklarda, 

sürekli aynı pozisyonda yatanlarda kalça ve ayak bileklerinde, fowler pozisyonunda ise 

kalçalarda daha sık bası yarası gelişmektedir (15,12). 

Basınç Yarasının Evrelendirilmesi 

Basınç yaralarının evrelendirilmesi,  yaranın değerlendirilmesi, uygun tedavi yöntemlerinin 

seçilmesi ve uygulanan girişimlerin etkinliğinin belirlenmesinde etkili olmaktadır (29). 

Hastaya uygulanacak tedavide önemli rol oynayan yara sınıflandırması; deri ve deri altında 

yer alan dokuların anatomik yapısında oluşan hasara göre farklı şekillerde yapılmaktadır. İlk 

olarak 1989 yılında NPUAP 4’lü sınıflama sistemini geliştirmiştir (2,29) . Avrupa Basınç 

Yarası Danışma Paneli (EPUAP) ile Amerika Ulusal Basınç Yarası Danışma Paneli (NPUAP) 

basınç yaralarının önlenmesinde ve tedavisinde kanıta dayalı öneriler oluşturmak amacıyla 

hazırladıkları çalışma da uluslararası basınç yarası tanımını ve sınıflandırma sistemini 

oluşturmuşlardır. Bu sınıflandırma sistemine göre; basınç yaralarına, “evrelendirilemeyen 

basınç yarası” ve “derin doku yaralanması” olmak üzere iki evre daha eklenmiştir (3).  

1. Evre: Basmakla Solmayan Kızarıklık: Sıklıkla bir kemik çıkıntı üzerinde belirli bölgede 

oluşan, deri bütünlüğünde bozulma olmayan ve basmakla solmayan/geçmeyen kızarıklık 
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olarak tanımlanmaktadır. Yaranın olduğu alan, çevresindeki dokulara göre ağrılı, sert, 

yumuşak, daha sıcak ya da soğuk olabilmektedir (3,10). 

2. Evre: Dermis Tabakasının Kısmi Kaybı: Kısmi kalınlıkta dermis kaybı, pembe-kırmızı 

yara ve içi seröz sıvıyla dolu bül ile karakterize yüzeysel yaralardır. Sarı nekrotik doku ya 

da ekimoz bulunmamaktadır (12).  

3. Evre: Deri ve Subkutan Doku Tabakalarında Kayıp:  Bu evrede tam kalınlıkta doku 

kaybı gözlenmektedir. Basınç yarasının derinliği bulunduğu anatomik bölgeye göre 

değişiklik göstermektedir. Yara yatağında deri altındaki yağ tabakası görülebilmektedir. 

Kemik, tendon ya da kaslarda hasar oluşmamaktadır. Sarı nekrotik doku 

bulunabilmektedir; fakat doku kaybının derinliğini kapatacak düzeyde değildir (2,10). 

4. Evre: Tam Kalınlıkta Doku Kaybı: Kemik, tendon ya da kasların zedelendiği tam doku 

kaybının olduğu evredir. Sarı nekrotik doku ve skar bulunabilmektedir. Sıklıkla cepleşme 

ve tünelleşme oluşmaktadır. Üçüncü evrede olduğu gibi yaranın derinliği anatomik 

bölgeye göre değişiklik göstermektedir (3,10). 

Evrelendirilemeyen Basınç Yarası (Deri veya dokuların tüm tabakalarında kayıp) : Yaranın 

gerçek derinliğinin, yara yatağının sarı nekrotik doku ( sarı, sarımsı kahverengi, gri, yeşil veya 

kahverengi) veya skar dokusu (sarımsı kahverengi, kahverengi veya siyah) ile tamamen 

kapanması nedeniyle bilinemediği, tüm tabakalarda doku kaybının olduğu evredir (3,10). 

Şüpheli Derin Doku Hasarı: Deri bütünlüğü bozulmamıştır. Etkilenen bölgede mor veya 

kestane renginde lokalize doku hasarının olması yada deri altındaki dokuda kanlı bül oluşması 

ile karakterizedir (3,10). 

 

 Basınç Yarasının Önlenmesi ve Tedavisi 

 

Basınç yaralarının erken dönemde önlenmesi ve tedavi edilmesi en etkili yaklaşımlardan 

biridir. Basınç yaralarının bakım ve tedavisinde bütüncül bir yaklaşım gereklidir. Tedavideki 

temel amaç,  yeterli nem ve kanlanmayı sağlamak, enfeksiyon oluşumunu engellemek ve yara 

iyileşmesini en iyi şekilde sağlamaktır (25). Basınç yarasının tedavisinde sıklıkla yara 

temizlik solüsyonları, debride edici ajanlar ve yara örtüleri kullanılmaktadır.  NPUAP birinci 

evre basınç yarasında basıncı ortadan kaldırarak ve topikal tedavi ile iyileşmenin 

gerçekleşeceğini belirtmektedir (24). İkinci evrede topikal tedavi ve ıslak pansumanları 

önermektedir. Eğer yara alanında enfeksiyon mevcut ise, antibiyotik tedavisine ek olarak 

kalsiyum alginatlar, hidrokolloidler, hidrojeller, köpükler, transparan filmler gibi çeşitli aktif 
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pasif yara örtüleri de kullanılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü evrede ise yara alanı temizliği ve 

nekrotik doku debridmanı uygulanmaktadır (24,30). 

 

FİTOTERAPİ 

 

Günümüzde başlıca ölüm nedenleri arasında kronik hastalıkların yer alması, korunma ve 

tedavi de yeterli başarının sağlanamaması, sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük gibi nedenlere 

bağlı olarak bireyler farklı tedavi arayışlarına yönelmektedir (7). Tıp alanında yeniliklere eş 

zamanlı olarak yara tedavisinde de sürekli bir gelişme sağlanmaktadır. Bu gelişmelerin 

önemli bir kısmını oluşturan geleneksel uygulamalardan birisi de fitoterapi (bitkilerle 

tedavi)’dir (8,26). 

Bitkisel tıp (Herbalizm, Fitoterapi) tüm dünyada en sık kullanılan geleneksel tamamlayıcı 

alternatif tıp (GTAT) yöntemlerindendir. Bitkisel tedaviler, bütün hastalık türlerinin 

tedavisinde ilaç amaçlı kullanılan tedavi şeklidir.  Dünya üzerinde yaklaşık 250.000 bitki 

türünün %15’i fitokimyasal olarak değerlendirilmektedir ve %6’sı biyolojik aktivite 

göstermektedir. Bitkilerin tedavi amacıyla kullanımı dünyada 1900’lü yıllarda, Türkiye’de ise 

1970’li yıllarda başlamaktadır (7,27) . "Fitoterapi" terimi ilk kez Fransız hekim Henri 

Lenclerc tarafından “La Presce Medical” adlı dergide kullanılmıştır (26).  Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %60’ı ve gelişmekte olan ülkelerin 

ise %60-90’ı bitkisel ilaçlarla tedavi olmaktadır. Son yıllarda ise sentetik ilaç kullanımıyla 

ortaya çıkan ciddi yan etkiler, modern tıp yöntemleri ile birçok kronik hastalığın tam olarak 

iyileşememesi ve doğal ürünlerin etkili ve zararsız olacağı düşüncesi gibi faktörlere bağlı 

olarak bitkisel tedavi yeniden popülerlik kazanmıştır (21,26). Yara iyileşmesinin hemostaz, 

inflamasyon, kollajen üretimi ve epitel oluşumu evrelerine etki eden bitkisel ekstratlar 

bilimsel literatürde yerini almıştır. Yara iyileşmesine etki eden bitkisel ekstratlar; alkoloidler, 

flavinoidler, glikozidler ve terpenler şeklinde sınıflandırılmaktadır (23). 

 

Hypericum Perforatum(Sarı Kantaron); halk arasında bilinen adıyla ‘sarı kantaron’ 

yüzyıllardır yara ve yanık tedavisinde geleneksel olarak kullanılmaktadır (1). Bileşenleri 

arasında hyperforin’in, yara iyileşmesinde daha etkili olduğu belirtilmektedir (1). H. 

perforatum ekstrelerinin antimikrobiyal ve antibakteriyel etkilerinin yanı sıra kollajen üretimi, 

fibroblast migrasyonu, keratinosit farklılaşması ve epitelizasyonu arttırdığı bildirilmektedir 

(23). Yoğun bakımda yatan gönüllü bir hasta üzerinde H. perforatum ekstratı 40 gün boyunca 

yara bakımı için kullanılmıştır, makroskopik ölçümlerle ve histopatolojik değerlendirmelerle 
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iyileşme durumu izlenmiştir. Sonuçlara göre H. perforatum ekstratı basınç yaralarının 

önlenmesi ve tedavisi için düşük maliyetli bir seçenek olarak önerilmektedir (32). H. 

perforatum‟un kalın diyabetik cilt yaraları üzerindeki iyileştirici etkilerini stereolojik 

yöntemlerle değerlendiren bir çalışmada, H. perforatum uygulanan ratlarda, yara 

kapanmasının hızlandığı, fibroblast sayısının, kollajen demetlerinin yoğunluğunun, damar 

çapı ortalamasının ve damar hacminin arttığı gözlenmektedir. Dolayısıyla, H. perforatum’un 

fibroblast proliferasyonu, kollajen sentezi ve revaskülasrizasyonu geliştirerek, doku 

rejenerasyonunu sağladığı bildirilmektedir (30). 

Calendula officinalis (Aynı safa); Calendula officinalis (Aynı safa), antienflamatuvar bir 

ajan olarak yara iyileşmesinde kullanılmaktadır (9). C. officinalis’in heksan ve etanolik 

ekstratının fibroblastların proliferasyon ve migrasyonunu uyardığı, re-epitelizasyonu 

hızlandırdığı, hücre proliferasyonunu, kollajen ve nonkollajen proteinlerin miktarını arttırdığı 

görülmektedir (5). C. officinalis‟in topikal uygulamasının reepitelizasyonu hızlandırdığı, 

kollajen - nonkollajen proteinlerin miktarını, hücre proliferasyonunu ve migrasyonunu 

arttırdığı belirtilmektedir.(11). Plenusdermax Calendula officinalis'in biyoaktif ekstratlarının 

basınç ülseri iyileşmesindeki tedavi edici etkisi incelenmiştir. Hastalar, 30 hafta boyunca iki 

haftada bir, yara yüzey alanı, enfeksiyon kontrolü, doku, eksüda tipleri ve ülser 

mikrobiyolojisi açısından değerlendirilmiştir. Hastalarda 15. haftada %63, 30. haftada % 88 

oranında iyileşme görülmüştür ve ortalama iyileşme sürelerinin 12.5 ± 7.8 hafta olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca yara debridmanı, pansuman değişimi ve bakteriyel kolonizasyonunun 

azalmasına yardımcı olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak biyoaktif Plenusdermax C. officinalis 

biyoaktiflerinin basınç ülserlerinin tedavisinde kullanımının güvenli olduğu belirtilmiştir (6).  

38 venöz ülseri, yanığı ve cilt lezyonu olan hastanın olduğu bir çalışmada, hastalar ikiye 

ayrılmıştır. Birinci grubun yaraları her gün önce distile su ile sonra da Calendula officinalis 

solüsyonu ile temizlenerek bakımı yapılmıştır. İkinci grubun yaraları ise Calendula officinalis 

solüsyonu ile yara temizliği yapıldıktan sonra %2’lik Calendula officinalis içeren Carbopol 

900 jel ile pansumanı yapılmıştır. İkinci grupta yara iyileşmesi daha iyi oranda görülmüştür. 

Sonuç olarak Calendula officinalis ekstresi içeren merhemin venöz ülser epitelizasyonunda 

pozitif etkilerinin olduğu sonucu çıkarılmıştır (17). 

Aloe vera(Sarısabır); anti-inflamatuar, antibakteriyel, antifungal ve hipoglisemik etkilere 

sahiptir. Literatürdeki çalışmalarda, birinci ve ikinci derece yanıkların tedavi süresini 

kısalttığı, iyileşme ve epitel oluşum hızını artırdığı, yanık dokularda vaskülarizasyonu 

sağladığı bildirilmektedir. Aloe vera ekstresi fibroblastları uyararak kollagen sentezini ve 

epitelizasyonu artırmaktadır (28). Aloe vera jelinin ortopedi servisinde yatan 80 hastada 
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basınç ülserinin önlenmesi üzerindeki etkisine bakılmıştır. Deney  grubunda rutin hemşirelik 

bakımına ek olarak, yatak yaralarını önlemek için günde iki kez saf Aloe vera jeli, kontrol 

grubuna ise plasebo (su ve nişasta jeli) uygulanmıştır (14). Sonuç olarak; Aloe vera jeli, 

ortopedi servisinde yatan hastaların basınca maruz kalan bölgelerinde şişme, kızarıklık ve ısı 

artışını önlemesinden dolayı basınç ülseri gelişme riski olan hastalara önerilmektedir (14). 

 

Centella Asiatica (Gotu Kola); Centella asiatica (Gotu kola), yara, ülseratif deri hastalıkları, 

yanıklar, keloid ve hipertrofik skarların tedavisinin yanı sıra lepra, lupus, varisöz ülserler, 

egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır (4) . 

C. asiatica'da bir bileşen olan asiatikosid'in kollajen oluşumunu ve anjiyogenezini arttırarak 

yara iyileşme aktivitesine sahip olduğu bildirilmiştir. Farklı hücre tiplerinde kollajen 

sentezinin uyarılmasının yanı sıra, yeni oluşan cildin gerilme direncini arttırdığı ve yaraların 

iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmiştir (4) . 

Azadirachta indica; Azadirachta indica ekstresi; diyabetik yara ve basınç ülserlerine 

uygulanmış; anjiogenezi sağladığı, DNA içeriğini arttırdığı, enfeksiyonu önlediği ve yara 

iyileşmesini hızlandırdığı gözlenmiştir (22). 

Henna (Lawsonia inermis); Literatürdeki çalışmalarda bitkinin analjezik, hipoglisemik, 

immüno-stimulan, antiinflamatuar, antibakteriyel, antimikrobiyal  ve antioksidan etkili olduğu 

rapor edilmektedir. Henna(kına) yoğun bakımda yatan sakrum bölgesinde dekübit ülseri olan 

hastalara uygulanmıştır.  Sonuç olarak sakrum üzerine kına uygulamasının dekübit  ülserini 

önlenmede etkili olabileceği ve tedavi edici bir yöntem olarak kullanılabileceği 

bildirilmektedir (13). 

Magnolia liliflora (Mulan –Japon Manolyası); M. liliflora'nın analjezik, sedatif ve  hücre 

yenileyici özellikte olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmektedir. M. liliflora’nın esansiyel 

yağı dekübit ülseri gelişmiş hamile kadınlara uygulanmış ve farmakolojik fonksiyonları 

değerlendirilmiştir. M. liliflora esansiyel yağının dekübit ülseri alanını önemli ölçüde azalttığı 

ve tedavide etkili olduğu bildirilmiştir (34). 

Olea europaea; Olea europaea L.’ nin meyvesi olan zeytin, binlerce yıldan beri var olan, 

Akdeniz ülkelerinin ve uygarlığın simgesi bir bitkidir. Basınç yaralarının önlenmesinde 

topikal olarak uygulanan zeytinyağının etkisinin incelendiği bir çalışmada, zeytinyağı 

uygulanan hastalarda basınç yarası gelişme oranının  %50 azaldığı gözlenmiştir. 

Zeytinyağının yara iyileşmesinde etkili olmasının nedeni, güçlü bir antioksidan olması, cildi 

nemlendirmesi, iyi bir bariyer koruyucu ve antimikrobiyal etkiye sahip olmasıdır (18). 
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SONUÇ 

 

Bütün tıbbi ve alternatif tedavi yaklaşımlara yönelik yapılan bilimsel çalışmalara rağmen 

basınç yarası tedavisi ve bakımı önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Basınç yaralarının bakım ve tedavisinde çeşitli pansuman malzemeleri kullanılmaktadır 

Pansuman malzemeleri hasta ve yakınları tarafından zor temin edilmekte ve maliyet açısından 

da yük getirmektedir. Ayrıca bilinçsiz kullanılan yara bakım yöntemleri yaralarda nekroza ve 

enfeksiyona neden olarak tedaviyi güçleştirmekte, iyileşme ve hastane de yatış süresinin 

uzamasına neden olarak hastanın yaşam kalitesini düşürmekte, sağlık profesyonellerinde iş 

gücü kaybı sağlamakta ve maliyeti arttırmaktadır. Kronik hastalıkların oluşturduğu tehditler, 

ekolojik yaklaşım, doğal yöntemlerin daha az zararlı olacağı düşüncesi son yıllarda hastalar 

ve sağlık profesyonellerini bitkisel tedaviye yönlendirmektedir. Bu nedenle bitkilerle tedavi 

alanının geliştirilmesi ve bilimsel çalışma sonuçlarının arttırılmasına gereksinim vardır. 
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Abstract 

Biomass is one of the most sustainable sources of energy production to replace conventional 

fossil fuels and to protect public prosperity and environmental health. Biogas is one of the 

suitable options for conversion of organic waste materials into renewable energy. In this 

study, impact of biogas production from agricultural residues (wheat straw, barley straw, corn 

stover, cotton residue, olive residue, banana peel, sugarcane bagasse, tomato residue) and 

municipal solid waste (MSW) on reduction of carbon dioxide emissions in Burdur province 

has estimated. The theoretical results revealed that Burdur has annual 2.54 million tons of 

CO2 emission reduction potential. Biomass can be renewable substitute to fossil fuels for 

energy production, protection of public health and environmental sustainability. 

 

Keywords: Biomass, renewable energy, carbon dioxide emissions, public health, sustainable 

development. 
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1. INTRODUCTION 

 

Energy is essential element for sustainable prosperity of the nations. Depletion of the fossil 

fuel reserves, and increasing concerns on energy security and climate change have directed 

the attention on renewable energy resources. Among the renewables, biomass is the most 

secure and cost effective option to overcome the impact of fossil fuels on environmental 

health [1-3]. Biomass energy accounts for 14 % of all energy resources and expected to rise in 

the following years [4]. 

Biomass consist of organic materials derived from agricultural activities and industrial, 

livestock and domestic wastes [5]. It can be converted into energy by conventional energy 

technologies such as combustion, pyrolysis, gasification, anaerobic digestion, etc. depending 

on the fuel properties and the desired end product. One of the most promising energy 

conversion method for biomass is anaerobic digestion [6] where the organic matter 

degradation takes place in the absence of oxygen. Biogas is formed as the product of 

anaerobic digestion process. It is a colorless, odorless, combustible gas, composed of   

methane (35–75%), carbon dioxide (25–65%), hydrogen (1–5%), water vapor, ammonia, 

hydrogen sulfide and halides in minor quantities [7].   

Agricultural activities have high economic potential in Turkey. About 8.6 MTOE of biomass 

energy [8] can be generated from agricultural, animal and urban wastes in Turkey. The huge 

amount of biomass signifies its potential for renewable energy production in Turkey [9,10]. In 

this study, the biomass from agricultural residues in Burdur province is evaluated in terms of 

biogas and bioenergy production potential. 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this study, biogas potential, energy production, greenhouse gas emission reduction 

potentials of agricultural residues in Burdur province is determined. Burdur is located in the 

West Mediterranean Region of Turkey with 717 500 ha land area. Agricultural and livestock 

farming has high economic value in Burdur. Totally 209.828 ha (29.24 % of the total land) 

land area is available for agricultural activities. The main agricultural crops produced in 

Burdur Province is shown in Table 1. The data has collected from Statistical Institute of 

Turkey (TUIK) [11]. Green beans production also prevails in the province which met the 

quarter of the total market share in Turkey in the harvest period [12]. 
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Table 1. Agricultural production in Burdur (2017) Production 

Agricultural Crop Tons 

Wheat 135,661 

Barley 70,435 

Corn 369,643 

Tomato 146,898 

Sugarcane 186,801 

Olive 271 

Green Beans 24791 

 

The potential of biogas from agricultural residues is calculated for Burdur province. The 

amount of wet waste production from different waste materials in the region according to the 

data recorded in 2017 is shown in Table 2.  

Table 2. Annual waste 

production potential in Burdur 

 

 

Each type of biomass has different properties and specific methane production capacity. 

Biogas generation potential from waste is calculated as follows: 

                        𝐵𝑃 = 𝑀 × 𝑇𝑆 × 𝑉𝑇𝑆 × 𝐴 × 𝐸𝐵𝑉𝑇𝑆                                  (1) 

 

where Bp denotes the theoretical potential of biogas (m3/year),   

M is the total amount of the manure produced for each city (kg/year) 

TS, VTS represents the ratio of the total solids and volatile total solids of the animal manure, 

respectively, %, A denotes the availability, %  

EBVTS is the quantity of estimated biogas produced per kg of the volatile total solids (m3/kg 

VTS). 

 

 

 

Agricultural Residue (ton/year) Municipal Solid Waste (ton/year) 

688,653.2 5,410.0 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

Turkey has huge biomass to be used for renewable energy production. In this study the biogas 

potential of the Burdur province has been calculated by using agricultural production data and 

municipal solid waste production amount acquired from Turkish Statistical Institute and 

General Directorate of Renewable Energy of Turkey. Biogas and bimethane production 

potential of biomass in Burdur is shown in Figure 1. As can be seen from the figure biomass 

potential of Burdur has 183.4 Million m3 biogas production potential. 

 

Figure 1. Biogas and Biomethane production potential of biomass in Burdur province 

Evaluation of the biomethane potential in terms of energy and electricity production revealed 

that 1059 MW thermal energy can be produced from utilization of bio wastes (agro residues 

and MSW) by using anaerobic digestion technology. Annual 2.54 Million tons of carbon 

dioxide emissions can be avoided via biogas production from bio-waste in Burdur province.  

 

Figure 2. Energy and electricity production potential of biomass in Burdur province 

4. CONCLUSION 

The following conclusions can be drawn from the results of this study:  
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▪ Agricultural residues are abundant biomass source for renewable energy 

production. 

▪ The development of biogas projects solves energy problems as well as waste 

management and environmental pollution.  

▪ Burdur province has annual 1059 GWth energy production capacity from 

agricultural residues and MSW. 

▪ 2.54 Mton carbon dioxide emission reduction can be provided from utilization 

of agro-waste and MSW in Burdur. 

In conclusion, biogas produced from agricultural residues and MSW could be one of the 

potential sources of renewable energy in Burdur province. 
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DİŞ FIRÇALARININ KONTAMİNASYONU VE FARKLI DEKONTAMİNASYON 
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(TOOTHBRUSH CONTAMINATION AND EVALUATION OF DIFFERENT DECONTAMINATION 

METHODS) 
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ÖZET 

Yenilen gıdaların diş yüzeylerinde birikerek oluşturduğu plaklar, çürük ve periodontal 

hastalık gibi birçok probleme yol açabilmektedirler. Bu plağın kaldırılması için diş fırçalama, 

diş ipi ve ağız gargaralarının kullanımı gibi oral hijyen yöntemleri uygulanabilmektedir. Diş 

fırçalama, bunlar arasında en etkili yöntemdir. Diş fırçalarının belirli aralıklarla 

değiştirilmemesinin yanı sıra, diş fırçalarının saklanma koşullarına ve fırçaların yapılarına 

bağlı olarak, diş fırçasının kıllarında kontaminasyon sonucu çeşitli mikroorganizmalar 

birikebilmektedir. Kontaminasyon miktarı fırçanın kullanım sıklığı ile doğru orantılı olarak 

artabilmektedir. Biriken bu mikroorganizmalar, sağlıklı bireylerde normal şartlar altında 

genellikle bir probleme neden olmaz iken, özellikle immun sistemi zayıf olan bireylerde ağız 

sağlığı ve genel sağlık açısından problem yaratabilmektedirler. Bu durumları önlemek için, 

diş fırçalarının dekontaminasyonu gerekli hale gelmektedir. Mekanik, kimyasal, fototerapi, 

ozon vb. çeşitli diş fırçası dekontaminasyon yöntemlerinin yanı sıra, son zamanlarda bitkisel 

kaynaklı yöntemler de kullanılabilmektedir. Ancak, bu dekontaminasyon yöntemlerinin 

etkinliklerinin, oral ve genel metabolizma üzerindeki yarar ve zararlarının 

değerlendirilmeleri, halen günümüzde araştırmaları devam etmekte olan konulardır. 

Bu derlemede, diş fırçalarının en sık görülen kontaminasyon yollarından ve bu aracılıkla 

bulaşan mikroorganizmalardan, ayrıca diş fırçasının hijyeninin sağlanması amacıyla 

uygulanan dekontaminasyon yöntemlerinden bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diş fırçası, kontaminasyon, dekontaminasyon. 

ABSTRACT 

Tooth plaque originated by the food accumulated on the tooth surfaces can cause many 

problems such as caries and periodontal disease. Teeth brushing, dental floss and mouth 

washes are all implemented in order to remove toothplaque. Among the above mentioned, 

teeth brushing remains the most effective method. In addition to the fact that toothbrushes are 

mailto:zuhalkirzioglu@sdu.edu.tr
mailto:yagmureda_ates@hotmail.com
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typically not changed as often as they need to be, depending on their storage conditions and 

production characteristics various microorganisms tend to accumulate on the bristles due to 

contamination. The level of contamination can rise in accordance with the frequency of 

brushing. While being accumulated these microorganisms in fairly normal conditions usually 

do not cause any problems for healthy individuals, they particularly affect oral cavity and 

general health condition of the ones with the weakened immune system. To prevent such 

situations, decontamination of the toothbrushes should be carried out appropriately. Recent 

development measures have made it possible to use plant-based means, alongside with 

mechanic, chemical, phototherapeutic, ozone and other types of toothbrush decontamination 

methods. Nevertheless, the evaluation of the impact produced by these means on the oral 

cavity and general metabolism - including its benefits and harms - is remaining a highly 

important issue for further research nowadays. 

This article (publication) covers most frequent means of toothbrush contamination and 

microorganisms engaged in that process, as well as the methods of decontamination 

implemented in order to ensure toothbrush hygiene. 

Key words: Toothbrush, contamination, decontamination.   

GİRİŞ 

Dişleri fırçalamak, ağız hijyeninin sağlanmasında en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu amaçla 

kullanılan diş fırçaları,  diş yüzeyindeki plağı uzaklaştırmakla beraber, aynı zamanda 

kontaminasyon sonucu birçok mikroorganizmaya da ev sahipliği yapmaktadır. 

Mikroorganizmaların bulaşma yolları saklanma koşullarına göre farklılık göstererek, direk 

veya dolaylı olarak meydana gelmektedir. Bulaşma sonucu mikroorganizmalar, uzun süre diş 

fırçası üzerinde canlılıklarını sürdürebilmektedirler. Bu mikroorganizmalar çocuklarda ve 

erişkinlerde kısmen farklılık gösterseler de, en büyük ortak özellikleri patojen bakteri, virüs 

ve mantar gruplarını da içermeleridir. Bu noktada diş fırçalarının dekontaminasyonu önem 

kazanmaktadır. 

Kontaminasyon sonucu diş fırçalarında meydana gelen mikrobiyal birikimi engellemek 

amacıyla, bugüne dek mekanik, kimyasal, ısı, bitkisel, vb. birçok dekontaminasyon yöntemi 

denenmiştir. Bunun sonucunda bazı yöntemler etkili, bazı yöntemler ise yetersiz bulunmuştur; 

bu sonuçlar çalışmalara göre göreceli olarak değişmektedir. Yöntemlerin etkinliğinin 

değerlendirilmesinin yanı sıra bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise, bu yöntemlerde 

kullanılan kaynakların toksisitelerinin değerlendirilmesidir. Tüm bunlar göz önüne 
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alındığında, hangi yöntemin en etkili veya hangi yöntemin en zararsız olduğunun 

belirlenmesinin güç olması sebebiyle, bu konuda yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır. 

Diş Fırçalarında Bulunan Plak ve Bakteriler 

Diş yüzeyleri üzerinde gün içinde biriken plak; çürük ve periodontal hastalık gibi pek çok 

ağız probleminin öncüsü olmaktadır. Bu plağın kaldırılmasında düzenli günlük diş fırçalama 

en etkili yöntemlerden biridir. Fırçaların uzun süreli kullanımı ve düzenli olarak yenisiyle 

değiştirilmemesi sebebiyle, fırça kıllarında mikroorganizma birikimi olmaktadır. Çocuk diş 

fırçalarından en fazla Streptococcus mutans ve erişkin diş fırçalarından ise en fazla 

Staphylococcus aureus ve Staphylococcus Epidermidis izole edilmiştir(1). Bu 

mikroorganizmalar ağız sağlığını olumsuz  etkilemektedirler. 

Süt dişlenme döneminde ağız içinde büyük ölçüde proteobakteriler yaygın olup, yaş 

ilerledikçe bakteriodes, veilonella ve spiroket bakterilerinin sayısı artmaktadır(2).Yapılan bir 

çalışmada tüm hastaların diş fırçalarında Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis ve Herpes simplex gibi hastalık yapıcı 

bakteri ve virüslere rastlanmıştır(1).  Bakterilerin diş fırçalarının kılları arasında hayatta 

kalmaya devam edip etmedikleri incelendiğinde, diş fırçalarında 1 aylık kullanımda %86.7, 3 

aylık kullanımda ise %100 oranında genel bakteri varlığı gözlenmiştir. Koliform bakteriler 3 

aylık zaman diliminde % 86.6’ya varan oranda fırçalarda bulunmuştur. Staphylococcus 

aureus ise, ilk ayda % 46.7 ve 3. ayda % 86.7 oranında gözlenmiştir (3). Diş fırçalarında, 

Streptococcus mutans, Klebsiella, Candida, Pseudomonas, Lactobacillus ve Escherichia coli 

bakterilerinin varlığı ile ilgili yapılan çalışmalar da bulunmaktadır(4). Diş fırçalarında 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ve Herpes Simplex Tip-1 virüsün en az 3 gün, 

Enterobacter cloacae bakterilerinin ise 16 güne kadar hayatta kalabildiği görülmüştür(5). 

Diş üzerine yapışmış matriks tabakası, farklı şeker yapılarından oluşmuş olup ağırlıklı olarak 

karbonhidrat içeriklidir. Bu yapı sayıları arttıkça patojenik olan ve çürük oluşumundan 

sorumlu Streptococcus mutans bakterilerinin, diş ve fırça yüzeyine tutunmasını 

sağlamaktadır. Kontamine diş fırçaları incelendiğinde, bu şeker matriksin varlığı fırça kılları 

üzerinde en çok ilk 12 saatte gözlenmiş olup, 32 saate kadar miktarı giderek azalmış ve 36. 

saatten itibaren görülmemiştir; bununla beraber Streptococcus mutans kolonileri ise fırça 

kılları arasında ilk 16 saatte yoğun bulunmuş olup, sonrasında sayıları 48. saate kadar giderek 

azalmış ve 48 saatten sonra fırçalarda Streptococcus mutans varlığı bulunamamıştır(6). 
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Diş Fırçalarının Saklanma Koşulları ve Kontaminasyonu 

Diş fırçalarının kontaminasyonu, saklanma koşullarına ve diş fırçasının özelliklerine bağlı 

meydana gelmektedir. Bakteriler, diş fırçasının kılları arasında sıkışıp kalmaktadır ve hayatta 

kalmaları aerobik veya anaerobik olmalarına ve fırça tasarımına bağlıdır(7). Yuvarlak, 

yumuşak ve iki sıralı kıl dizisine sahip fırçalarda kontaminasyon daha az bulunmuştur, aynı 

zamanda bakteriler plastik malzemeye daha çabuk yapışmaktadırlar(1). Aile üyelerinin diş 

fırçalarını aynı kapta saklamaları direk temas yoluyla kontaminasyonu meydana 

getirmektedir(8). Fırça başları arasında 1 inç uzaklık olmalıdır(9). Kreş ve okul gibi toplu 

yerlerde, çocuklar tükürük ile direk temas yoluyla veya diş fırçalarının ortak kullanılması ile 

dolaylı yolla  birbirlerine mikroorganizmaları aktarabilmektedir(10). Streptococcus mutans, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Lactobacillus, Klebsiella, Candida gibi bazı 

mikroorganizma çeşitleri, içerisinde tuvalet bölümü bulunmayan banyolarda saklanan diş 

fırçalarından izole edilmiştir. Tuvalet bölümü bulunan banyoda saklanan diş fırçalarında ise 

Escherichia coli varlığı da görülmüştür(11). Fırçaların banyo veya tuvalet odalarında 

saklanması vasıtasıyla, sıçrayan aerosolden ve kontamine parmaklardan enterik bakteriler; 

banyo sularından ve diğer ıslak bölgelerden ise Pseudomonas bakterileri bulaşmaktadır(12).  

Fırçaların saklanma yeri göz önüne alındığında, nemli ortamda saklananların, kuru ortama 

göre daha yüksek oranda bakteri içerdiği görülmüştür(3). Nemliliğin devam ettiği ortamlarda, 

bakterilerin 24 saatten daha fazla canlı kalabildiği bulunmuştur(13). Kapalı kapta saklanan 

fırçada, açık alanda saklanan fırçaya göre bakterilerin hayatta kalma şansının daha yüksek 

olduğu görülmüştür(14). 

Diş Fırçalarının Dekontaminasyon Yöntemleri 

Diş fırçaları her fırçalama esnasında kontamine olmaktadırlar, bu sebeple ağız hijyeninin 

sağlanmasındaki etkinlikleri tartışmalı hale gelmektedir. Bu noktada, fırça dekontaminasyon 

yöntemleri önem kazanmaktadır. Başta klorheksidin kullanımı olmak üzere; ozon, uv ışık, 

mikrodalga fırın, bulaşık makinası, bitkisel kaynaklar(sarımsak, yeşil çay, okaliptüs, aloe 

vera, propolis, bambu tuzu, sirke vb.) ve kimyasal solüsyon(klorheksidin, setilpiridinyum 

klorid, sodyum hipoklorid, disodyum EDTA, hidrojen peroksit, alkol vb.) kullanımı gibi 

çeşitli dekontaminasyon yöntemleri denenmiştir.  

Diş fırçasının dekontaminasyonu için antibakteriyel ağız yıkama suyu(%1), sirke(%1), bambu 

tuzu(%1) ve kabartma sodası(%1)(sodyum bikarbonat içerikli) olarak 4 farklı materyal 

kullanılan çalışmada, sirke ile ağız bakım suyunun genel bakteri sayısının azalmasında, sirke 

ile bambu tuzunun koliform bakterilerin azalmasında ve ağız yıkama suyu ile sirkenin 
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Staphylococcus aureus bakterilerinin azalmasında büyük ölçüde etkili olduğu gözlenmiştir. 

Bu sayede sirkenin, evlerde diş fırçasının dekontaminasyonu için kullanılmasının umut verici 

olduğu belirtilmiştir(3). Aloe veranın, oral mikroorganizmalara karşı antienflamatuvar ve 

antimikrobiyal etkisinin olduğu; propolisin ise,   Streptococcus mutans için 

esansiyel olan glikoziltransferaz enzimini inhibe ederek antimikrobiyal etki gösterdiği 

düşünülmektedir(15). Okaliptus yağı(%25) antibakteriyel ve germisid aktivitesinden dolayı, 

dekontamine edici solüsyonların içeriğinde kullanılmaktadır, olumlu sonuçları klorheksidin 

glukonat ile karşılaştırılabilecek düzeydedir(16). Sarımsak ve yeşil çayın da klorheksidin 

kadar etkili olabildiği rapor edilmiştir(17). Bu bulgular ışığında bitkisel kaynakların da diş 

fırçası dekontaminasyonunda kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Klorheksidinin(CHX)(%0.12) çocuk diş fırçalarında ağız yıkama suyu veya sprey formunda 

kullanımları karşılaştırıldığında, önemli bir farklılık olmadığı ifade edilmiştir(18). %0.12 

CHX(Periogard), %0.12 CHX(Periobio), % 0.05 setilpiridinyum klorid(Cepacol) ve distile su 

solüsyonlarının karşılaştırıldığı çalışmada, bakterileri ve Candida mantarını yok etmede 

setilpiridinyum kloridin son derece başarılı olduğu; klorheksidinin ise distile su ile benzer 

olarak bakterileri yok etmede düşük etkinlik gösterdiği, ancak Candida üzerinde etkili olduğu 

görülmüştür(19). % 0.12 CHX(Periogard) ve %0.03 triklosan(Plax)solüsyonlarının sprey 

formları karşılaştırıldığında, ikisinin de fırçalardaki mikrobiyal oluşumu azalttığı, ancak 

triklosanın etki gücünün klorheksidine göre daha düşük olduğu görülmüştür(20). Diş 

macunlarının diş fırçası üzerindeki mikrobiyal birikime etkisi incelendiğinde, diş macununun 

bu birikimi çok az miktarda durdurabildiği belirtilmiştir(21). Çeşitli yöntemlerin 

karşılaştırıldığı başka bir çalışmada; sıcak hava ile kurutma, UV ışık, %21.6 etil alkol ve 

esansiyel yağlar(Listerine) ve mikrodalga fırın(650 watt) yöntemlerine göre, bulaşık makinesi 

ve %0.07 setilpiridinyum klorid(Crest Pro-Health) solüsyonunun kullanımının özellikle 

Streptococcus mutans üzerinde daha etkili olduğunu, ayrıca mikrodalga fırında 5 dakikadan 

fazla bekleyen fırçaların kıllarında yıpranma olabileceğini belirtmişlerdir(22). Buna karşın  

bulaşık makineleri başka bir çalışmada, fırça dekontaminasyonu konusunda yetersiz 

bulunmuştur(70°C`de, normal yıkama döngüsü ve deterjan ile). Bulaşık makinalarıyla yapılan 

çalışmaların sonuçlarının birbirinden farklı olmasının sebepleri arasında makina marka 

farklılıklarının olabileceği düşünülmektedir(23). Mikrodalga fırın iki farklı çalışmada aynı 

güçte(650 watt) fakat farklı iki sürede kullanılmıştır, sonuçlar fırça dekontaminasyonu 

açısından olumlu bulunmuştur ve ne 1 dakikalık ne de 3 dakikalık kullanımda fırça kıllarında 

deformasyon gözlenmemiştir(24,25). Klorheksidin glukonat ve sodyum hipoklorit 
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solüsyonlarının etkinlikleri karşılaştırıldığında, Streptococcus mutans kolonilerinin %0.2 

klorheksidin glukonat solüsyonunda bekletilen fırçalarda %100; %1 sodyum hipoklorit 

solüsyonunda bekletilen fırçalarda ise % 98 azaldığı görülmüştür(26). %4 disodyum EDTA 

ve %3 neem suyunun %100 etkinlik gösterdiği çalışmada, %10 sodyum perborat diş fırçasının 

dekontaminasyonunda %40 etkinlik göstermiştir(27). %0.2 CHX(Hexidine), hidrojen 

peroksit(%3), mentol, etanol, timol, ökaliptol(Listerine) ve kloroksilenol(Dettol) solüsyonları 

karşılaştırıldığında, sadece kloroksilenol %40 oranında düşük etkinlik göstermiş olup , 

diğerleri %100 başarılı sonuç vermiştir(28).  

Ozon ile sanitizasyon yapıldığında, ozonun anaerobik bakteriler üzerinde güçlü bir etkisi 

olduğu; ancak aerobik ve fakültatif anaerobik bakteriler üzerinde oksijen kaynağı gibi 

davranarak  yeniden üremelerine neden olabileceği görülmüştür. Ozonun 20 dakikadan daha 

az süren uygulama sürelerinde, bakterilerin yeniden üremesine neden olabildiği için tam bir 

başarılı sonuç elde edilememektedir, ancak 30 dakika ve üstündeki sürelerde uygulandığında 

en yüksek dekontaminasyon başarısı görülmektedir(29). Ozon diş fırçası adı altında üretilen 

fırçalarda, fırçanın baş kısmında delikler açılmıştır ve kıllar bu delikler etrafına 

yerleştirilmiştir, böylece yıkanırken su bu deliklerden geçerek biriken plağın ve diş macunu 

artıklarının uzaklaştırılmasını sağlayarak fırça hijyenine katkıda bulunduğu 

belirtilmektedir(30). Fırça yapısının değiştirilmesi ile ilgili bir başka yöntem ise, fırça 

kıllarının antimikrobiyal ajanlarla kaplanmasıdır. Buna ilk örnek olarak; fırça kılları gümüş ve 

çinko iyonları içeren zeolitik kristallerle kaplanmıştır, 30 günlük kullanımda anaerobik 

florada 40 kat, aerobik florada ise 10 kat azalma görülmüştür. İkinci olarak ise; klorheksidin 

salınımı yapan fırça kılları test edilmiştir, bakteriyel birikimin azaldığı görülmüştür ve bu etki 

kıl uçlarında 8 gün, kıl diplerinde ise 20 gün devam etmiştir(31).  

Dekontaminasyon ajanlarının yararlı etkilerinin yanı sıra, bazı yan etkileri de mevcuttur. 

Triklosanın insanlarda nispeten güvenli olduğu düşünülmektedir, buna rağmen bazı çalışmalar 

bu ajana maruziyetin doku irritasyonu veya kontakt dermatit ile sonuçlanabileceğini 

göstermektedir(32). Triklosan içeren diş macunu ve sabunlarda aktif içeriğin etkisinin 12 

saate kadar devam etmesi, uzun süre ışığa duyarlı dermatit riskini arttırmaktadır. Tüm bu 

veriler ile birlikte, triklosanın karsinojenik, mutajenik veya teratojenik etkileri olduğu tam 

olarak kanıtlanamamıştır(33). Klorheksidinin insanlarda dişeti lenfosit ve fibroblastları 

üzerinde doza bağımlı olarak genotoksik ve sitotoksik etkileri olduğu görülmüştür(34). 

Klorheksidinin düşük konsantrasyonda kullanıldığında düşük toksik ve yüksek antimikrobiyal 

etkinlik gösterdiği, yüksek konsantrasyonda ise yüksek toksik ve yüksek antimikrobiyal 
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etkinlik gösterdiği vurgulanmıştır(35). Setilpiridinyum klorid ile ilgili ise, yüksek oranda 

toksik etkiye sahip olması sebebiyle düşük konsantrasyonda kısa süre kullanılması gerektiği 

düşünülmektedir(36). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Diş fırçalarının dekontaminasyonu amacıyla bugüne dek mekanik, kimyasal, ısı, fototerapi, 

bitkisel vb. gibi pek çok materyal ve yöntem üzerinde çalışılmıştır. Her yöntemin kendine ait 

avantaj ve dezavantajları vardır, bu sebeple hangi yöntemin en etkili veya yararlı olduğunun 

belirlenmesi çok güçtür. Bu konuda daha fazla ve ayrıntılı çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada yoğun bakım hemşirelerinin hasta bakım uygulamalarında hasta 

mahremiyetine özen gösterme durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin yoğun bakım 

ünitelerinde çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 68 hemşire oluşturmuştur. Veriler, 

“Bireysel Özellikler Formu” ile Öztürk ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen 

“Hemşirelikte Hasta Mahremiyeti Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde 

Independent t testi, Tek Yönlü Varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Araştırmanın 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı (0.94) hesaplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için 

uygulamanın yapılacağı kurumdan yazılı izin, araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere 

araştırma amacı ve veri toplama formları hakkında bilgi verilerek yazılı onamları alınmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 28.06±4.46 olup, %51,5’inin kadın 

hemşirelerden oluştuğu ve ortalama 6,32±5.03 yıl hemşire olarak çalıştığı saptanmıştır. 

Hemşirelerin %69.1'inin lisans mezunu olduğu,  %51.5’inin ikinci basamak yoğun bakım 

ünitesinde görev yaptığı ve %95.6’sının hasta mahremiyeti ile ilgili bilgisinin olduğu 

belirlenmiştir. Katılımcıların ölçek toplam puan ortalaması 4.32±0.47 olup çok yüksek 

düzeyde hasta mahremiyetine özen gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca hemşirelerin hasta 

mahremiyeti toplam puan ortalaması ile hasta mahremiyeti konusunda bilgisinin olması 

arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bununla birlikte cinsiyet, medeni 

durum, mezun olduğu okul ve çalışılan yoğun bakım birimi ile hemşirelerin hasta 

mahremiyeti toplam puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir 

(p>0.05). 

Sonuç: Sonuç olarak araştırma kapsamına alınan yoğun bakım hemşirelerinin hasta 

mahremiyetine özen gösterdikleri söylenebilir. Ancak araştırmamızın sonuçları araştırmanın 

örneklem grubunu oluşturan hemşirelerin bildirimleri ile sınırlıdır. Bu nedenle yoğun bakım 

ünitelerinde hasta mahremiyetine gösterilen özenin hasta ve hasta yakınlarının bakış açısıyla 

değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta, mahremiyet, yoğun bakım, hemşire. 
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ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the cases where intensive care nurses 

respect patients' privacy in patient care practices.  

Materials and Methods: The sample of this study consisted of 68 nurses working in the 

intensive care units of a university hospital and volunteering to participate in the study. The 

data were collected using the “Individual Characteristics Form” and "Patient Privacy Scale 

in Nursing" developed by Öztürk et al. (2014). Independent t test, One Way Variance 

(ANOVA) analysis was used in the analysis of data. The Cronbach alpha reliability coefficient 

of the study (0.94) was calculated. In order to carry out the study, written consent was 

obtained from the institution where the study was to be conducted, and written informed 

consent was obtained from the nurses who accepted to participate in the study, informing 

them about the research purpose and data collection forms. 

Results: The mean age of the nurses who participated in the study was 28.06 ± 4.46 years. 

51.5% of them were female and the mean age was 6.32 ± 5.03 years. 69.1% of nurses had 

bachelor's degree, 51.5% were working in second-line intensive care unit and 95.6% of them 

had knowledge about patient privacy. The mean scale score of the patients was 4.32 ± 0.47 

and they were found to pay high attention to patient privacy. In addition, it was found that 

there was a statistically significant difference between the mean score of the nurses for 

patient privacy and their knowledge about patient privacy (p <0.05). However, no 

statistically significant difference was found between the mean score of the nurses for patient 

privacy and gender, marital status, the school they have graduated and the intensive care unit 

they work (p> 0.05).> 

Result:  It can be concluded that intensive care nurses included in the study respect patient's 

privacy. However, the results of our study are limited to the statements of the nurses who 

make up the sample. Therefore, it is necessary to evaluate the attention given to patient 

privacy in intensive care units from the point of view of patients and their relatives. 

Keywords: Patient, privacy, intensive care, nurse.  

Giriş 

Son yıllarda teknolojideki ilerlemeler sağlık kuruluşlarında hastalara ait verilerin gizliliğinin 

sağlanması ve korunması konusunda sorunların ortaya çıkmasına, bireylerin kendilerine ait 

olan özel, gizli alan olarak ifade edilen mahremiyet kavramının daha fazla gündeme 

gelmesine neden olmuştur (1,2). Mahremiyet kavramının evrensel bir tanımı olmamakla 

birlikte genel olarak kabul edilen yönü temel insan gereksinimi ve hakkı olmasıdır (3). 

Bununla birlikte mahremiyet gizlilik, dokunulmazlık, sır alanı gibi kişinin kendisine ait olan 

ve üçüncü kişilerle paylaşılmayan her şeyi kapsamaktadır (4). 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta ile hizmeti sunan sağlık personeli doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkileşim içerisindedir (5). Hastalar kişisel bilgilerini, hatta sırlarını hemşire ve 

diğer sağlık çalışanları ile paylaşmaktadırlar. Hasta mahremiyetine özen gösterilmediği 

durumlarda ise hasta-hemşire ilişkisinde güven azalmakta ve güven azalması durumunda ise 
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hastalar bakımlarını etkileyebilecek bazı özel bilgilerini sağlık çalışanları ile paylaşmaktan 

kaçınmaktadırlar (6). Woogara (2005), hasta mahremiyetine özen gösterilmesinin hastaların 

fiziksel, psikolojik ve spiritüel gereksinimleri açısından esas(temel) olduğunu ve hemşirelik 

uygulamaları sırasında daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır (7).  

Türkiye’de hasta mahremiyetine yönelik yapılan bazı çalışmalarda hasta mahremiyetine saygı 

gösterildiğinin saptanmıştır (3,4,8). Ancak yoğun bakım gibi özel çalışma alanlarında 

hastaların mahremiyet ve gizliliğinin her zaman korunamadığı belirtilmektedir. Bu durum 

yoğun bakım ünitelerinde tedavi ve bakımın sürdürülmesi sırasında kişilik hakları ve gizliliğe 

dayanan mahremiyet açısından önemli etik sorunların meydana geldiğini göstermektedir (4,9). 

Hastanelerdeki tüm birimlerde hastaların mahremiyet ve gizliliğini korumak hemşireler için 

her zaman etik bir zorunluluktur. Yoğun bakım hastasının bilişsel ve fiziksel yetileri 

bozulmuş olsa dahi, değeri, inancı, cinsiyeti, kültürel düzeyi ne olursa olsun onun kendine 

özgü bir insan ve ahlaksal bir özne olduğunu unutmamak gerekir (9). Tüm bu bilgiler 

doğrultusunda yoğun bakım ünitelerinde hasta mahremiyetinin sağlanması ve 

sürdürülmesinde öncelikli olarak sağlık çalışanları içerisinde hemşireler sorumlu 

görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada yoğun bakım hemşirelerinin hasta mahremiyetine 

özen gösterme durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Tanımlayıcı tipte yürütülen bu çalışmanın evrenini, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde çalışan tüm hemşireler, örneklemini ise araştırmaya 

katılmaya gönüllü 63 hemşire oluşturmuştur. Veriler, literatür doğrultusunda oluşturulan 

“Bireysel Bilgi Formu” ile Öztürk ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen “Hemşirelikte 

Hasta Mahremiyeti Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır (10). 

“Kişisel bilgi formu”, ilgili literatür ve benzer çalışmalar doğrultusunda araştırmacılar 

tarafından hazırlanmıştır. Bu formda yaş, cinsiyet, mezun olunan eğitim programı, kaç yıldır 

hemşire olarak çalıştığı, şu anda çalıştığı klinik ile hasta hakları ve mahremiyet hakkı 

konusunda bilgi durumu ve bu bilgileri edinme kaynağı olmak üzere toplam sekiz soru 

bulunmaktadır. “Hemşirelikte Hasta Mahremiyeti Ölçeği” Öztürk ve arkadaşları (2014) 

tarafından geliştirilmiş olup 5’li likert olarak gruplandırılmıştır. Bu doğrultuda ölçekte 

tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum(2), kesinlikle 

katılmıyorum (1) ifadelerinin yer aldığı 27 soru bulunmaktadır. Ölçekte özel hayat/ kişisel 

bilgilerin gizliliği (10 madde), cinsiyete ilişkin mahremiyet (5 madde), kendini 

koruyamayanların mahremiyeti (4 madde), bedensel mahremiyet (4 madde) ve uygun ortam 

sağlama (4 madde)  olmak üzere 5 alt boyut bulunmaktadır. Ölçek toplam puan aralığı 27-155 
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arasındadır. Ölçekten 135’e yakın puan alınması hemşirelerin hasta mahremiyetini ya da 

kişisel gizliliğini gözettiğini gösterirken, 27’e yakın puan alınması gözetmediğini 

göstermektedir. Bu puanlar, karşılaştırma yapabilmek için madde sayısına bölündüğünde 

ölçek toplamında ve alt faktörler düzeyinde 1 ile 5 arasında değer almakta ve bu şekli ile 

ölçek puanları değerlendirilmektedir(10). 

Ölçeğin kullanılması için yazarlardan e-posta yoluyla yazılı izin alınmıştır. . Araştırmanın 

yapılabilmesi için uygulamanın yapılacağı kurumdan yazılı izin, araştırmaya katılmayı kabul 

eden hemşirelere araştırma amacı ve veri toplama formları hakkında bilgi verilerek yazılı 

onamları alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Independent t testi, Tek Yönlü Varyans 

(ANOVA) analizi kullanılmıştır. 

Bulgular  

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 28.06±4.46 olup, %51,5’inin kadın 

hemşirelerden oluştuğu ve ortalama 6,32±5.03 yıl hemşire olarak çalıştığı saptanmıştır. 

Hemşirelerin %69.1'inin lisans mezunu olduğu ve %51.5’inin ikinci basamak yoğun bakım 

ünitesinde görev yaptığı belirlenmiştir (Tablo 1).  Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin 

%95.6’sı hasta mahremiyeti ile ilgili daha önceden bilgisinin olduğunu ifade etmiştir.  

Tablo 1. Hemşirelerin Sosyodemografik Özellikleri 

Özellikler N % 

Yaş ortalaması                                       28.06±4.46  

Cinsiyet 

Kadın 35 51,5 

Erkek 33 49,5 

Eğitim durumu 

Sağlık Meslek Lisesi 8 11.8 

Önlisans 11 16.2 

Lisans 47 69.1 

Lisansüstü 2 2.9 

Çalıştığı Yoğun Bakım Birimi   

Birinci Basamak 8 11.7 

İkinci Basamak 33 51.5 

Üçüncü Basamak 22 36.8 

Toplam 68 100,0 

 

Katılımcıların ölçek toplam puan ortalaması 4.32±0.47 olup çok yüksek düzeyde hasta 

mahremiyetine özen gösterdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte Tablo 2’de hemşirelikte 

hasta mahremiyeti ölçeği alt puan ortalamaları incelendiğinde hemşirelerin beş alt boyuta göre 

(Özel hayat/ kişisel bilgilerin gizliliği, Cinsiyete ilişkin mahremiyet, Kendini 
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koruyamayanların mahremiyeti, Bedensel mahremiyet, Uygun ortam sağlama) toplam puan 

ortalamaları yüksek düzeyde olup hemşirelerin cinsiyete ilişkin mahremiyete daha az özen 

gösterdikleri belirlenmiştir (Tablo 2) 

Tablo 2. Hemşirelerin hasta mahremiyeti ölçeği alt boyut puan ortalamaları 

Alt boyut Madde Sayısı X±SD 

Özel hayat/ kişisel bilgilerin gizliliği  10 4.36±0.47 

Cinsiyete ilişkin mahremiyet 5 4.17±0.55 

Kendini koruyamayanların mahremiyeti  4 4.36±0.61 

Bedensel mahremiyet  4 4.36±0.60 

Uygun ortam sağlama 4 4.34±0.62 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin hasta mahremiyeti toplam puan ortalaması ile hasta 

mahremiyeti konusunda bilgisinin olması arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır 

(p<0.05). Ayrıca cinsiyet, medeni durum, mezun olduğu okul ve çalışılan yoğun bakım birimi 

ile hemşirelerin hasta mahremiyeti toplam puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

belirlenmiştir (p>0.05). 

Tartışma 

Yoğun bakım hemşirelerinin hasta mahremiyetine özen gösterme durumlarının incelenmesi 

amacıyla yaptığımız bu çalışmada; hemşirelerin hasta mahremiyeti toplam puan ortalaması 

4.32±0.47 olarak bulunmuştur. Ölçekten elde edilecek toplam puanın 1-5 arasında olduğu göz 

önüne alındığında hemşirelerin hasta mahremiyetine özen gösterme durumlarının çok yüksek 

düzeyde olduğu söylenebilir. Arslan ve Demir’in (2017) sağlık çalışanlarının hasta 

mahremiyetine yönelik gerçekleştirdikleri niteliksel çalışmasında katılımcıların bir kısmı 

yoğun bakım ünitelerinde perdelerin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini ancak 

çoğunlukla, hemşire ve hekimlerin perdeleri çekmeden işlemleri bitirmeye çalıştığını ve yeteri 

kadar hasta mahremiyetine özen göstermediklerini belirtmiştir (4). Literatürde hasta ve 

yakınlarının yoğun bakım ünitelerinde çalışan bireylerin hasta mahremiyetine özen gösterme 

durumları ile ilgili yapılan çalışmalarda fiziksel çevrenin mahremiyet açısından önemli 

olduğu, hastaların bir arada oldukları için diğer hastalara yapılan işlemleri görmekten rahatsız 

olduğu ve hasta  mahremiyetinin ihlal edildiği belirtilmiştir (11,12). Dolayısıyla çalışmamızda 

yoğun bakım hemşirelerinin hasta mahremiyetine özen gösterme durumlarının yüksek 

düzeyde bulunmasının nedeni çalışmanın yapıldığı yere, örneklem büyüklüğüne ve 

katılımcıların bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterebileceği olarak düşünülmüştür.  

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin hasta mahremiyeti alt puan ortalamaları 

incelendiğinde “Özel hayat/ kişisel bilgilerin gizliliği, Cinsiyete ilişkin mahremiyet, Kendini 
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koruyamayanların mahremiyeti, Bedensel mahremiyet (4.36±0.61) ve Uygun ortam sağlama” 

puan ortalamalarının yüksek olduğu ve en fazla “bedensel mahremiyet” ile “özel hayat/ kişisel 

bilgilerin gizliliği” daha fazla özen gösterildiği saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda hasta 

mahremiyetine ilişkin verilerin çoğunlukla fiziksel mahremiyet boyutu ile alındığı 

görülmektedir (8,13). Bununla birlikte Öztürk ve arkadaşlarının (2007) yaptığı çalışmada 

hasta mahremiyetine yoğun bakım departmanlarına diğer klinik alanlarda daha fazla özen 

gösterilmektedir. Bu özen daha çok perde, paravan gibi unsurlarla fiziksel mahremiyet alanını 

kapsayan bedensel mahremiyetin korunmasına yönelik gerçekleştirilmektedir (10). 

Çalışmamızdan elde edilen bulgular ile çalışmalardan elde edilen bulgular paralellik 

göstermektedir. Oysa hemşirelerin mahremiyetin diğer tüm alanlarına özen göstermesi 

gerekmektedir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin hasta mahremiyetiyle ilgili bilgili olması ile hasta 

mahremiyeti toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Ayrıca cinsiyet, medeni durum, mezun olduğu okul ve çalışılan yoğun bakım birimi ile 

hemşirelerin hasta mahremiyeti toplam puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

belirlenmiştir (p>0.05). Özata ve Özer’in  (2017) sağlık çalışanlarının hasta mahremiyeti 

konusundaki tutumlarını incelediği çalışmasında yoğun bakım üniteleri uygulamalarına 

yönelik tutumlarının “çalışılan kurum, çalışılan bölüm, çalışma süresi ve yaş grupları” 

açısından farklılık gösterdiği; “cinsiyet, medeni durum, eğitim alma durumu, eğitim durumu 

ve meslek” açısından ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir 

(8). Çalışmamızın bulguları ile yapılan çalışma bulguları farklılık göstermektedir. Elde edilen 

bu sonucun araştırmanın örnekleminin, araştırmanın yapıldığı kurumun farklılık göstermesine 

bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç 

Sonuç olarak araştırma kapsamına alınan yoğun bakım hemşirelerinin hasta mahremiyetine 

özen gösterdikleri söylenebilir. Ancak araştırmamızın sonuçları araştırmanın örneklem 

grubunu oluşturan hemşirelerin bildirimleri ile sınırlıdır. Bu nedenle yoğun bakım 

ünitelerinde hasta mahremiyetine gösterilen özenin hasta ve hasta yakınlarının bakış açısıyla 

değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Bor, atom numarası 5 olan ve IIIA grubunda yer alan yarı iletken özellikte bir elementtir. 

Tabiatta bileşikler halinde bulunmaktadır ve yaklaşık 230 çeşit bor minerali vardır. Bu 

minerallerden en önemlileri, doğada ve besinlerde en çok bulunan borik asit ve boratlardır. 

ABD Farmakopesi ve İngiliz Farmakopesi tarafından, borik asit ve sodyum boratlar tıbbi 

açıdan önemli bileşikler olarak adlandırılmaktadır. 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

bor elementini “iz” element,1996 yılında da “esansiyel element” olarak tanımlamıştır. Bor, 

cam, seramik sanayi, elektronik ve bilgisayar üretimi, otomobil sanayi, kozmetik, ilaç sanayi, 

tıp, nükleer tıp gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe ise dezenfektan, diş 

macunu, göz yıkama solüsyonları, ağız gargaraları, irrigasyon solüsyonları ve antiseptiklerin 

üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca bor kalsiyum, bakır, magnezyum gibi mineraller ile; azot, 

glikoz ve trigliserit gibi bileşenlerin metabolizmasında önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda 

yapılan çalışmalarda bor’un insan sağlığına olan metabolik, hormonal ve fizyolojik 

etkilerinden ve biyolojik öneminden söz edilmektedir. Bor’un kanser, kemik gelişimi, yara 

iyileşmesi, enerji metabolizması, immün sistem, mineral ve hormon metabolizmasında etkili 

olduğu vurgulanmaktadır. Bor etkili bir yara iyileştirici ajandır ve %3’lük borik asit 

konsantrasyonunun kronik yaraları iyileştirdiği bildirilmektedir. Günümüzde ise borat 

bileşikleri yara iyileşmesinde düşük konsantrasyonlarda uygulanmaktadır. Bor’un protein, 

kollajen ve proteoglikanların dağıtımına izin veren hücre dışı matrisi düzenleyerek ve 

keratinosit göçünü artırarak yara iyileşmesi sağladığı düşünülmektedir. Bor hidrojel 

formülasyonu 2. derece yanık ve diyabetik yarası olan ratlara uygulanmıştır. Yara 

iyileşmesini olumlu etkilediği, mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etki gösterdiği 

belirtilmiştir. Bu bor-hidrojel formülasyonu, hücre göçünü stimüle ederek, immün yanıt, 

damarlaşma ve büyüme faktörü oluşmunu arttırarak yara iyileşmesini sağlamaktadır. Aynı 

zamanda Borik asit’in lokal olarak uygulanmasının kırık iyileşme sürecini de olumlu yönde 

mailto:s.konak@mehmetakif.edu.tr
mailto:sultankaya@ogr.mehmetakif.edu.tr
mailto:nadidehulyatemizer@ogr.mehmetakif.edu.tr


 

691 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
etkilediği bildirilmiştir. Bu derlemede, borun yara iyileşmesi üzerindeki etkisini açıklamak ve 

bu alandaki çalışmaları özetlemek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bor, Borik Asit, Yara İyileşmesi. 

 

ABSTRACT 

 

Boron is a semi conductor element with  atomic number of 5 and contained in the IIIA group. 

Boron present in nature as compounds and there are  about 230 kinds of boron minerals. The 

most important of these minerals are boric acid and borates, which are the most common in 

nature and nutrients. Boric acid and sodium borates are referred to as medically important 

compounds by the US Pharmacopoeia and the British Pharmacopoeia. The World Health 

Organization (WHO) defined boron as  ''trace element”  in 1980, and it was defined as 

“essential element” in 1996. Boron is used in many areas such as glass and ceramic industry, 

electronics and computer production, automotive industry, cosmetics, pharmaceutical 

industry, medicine, nuclear medicine. It is preferred in the healthcare products such as of 

disinfectant, toothpaste, eye wash solutions, mouthwashes, irrigation solutions and 

antiseptics. Boron also plays an important role in the metabolism of minerals such as 

calcium, copper, magnesium and of compounds such as nitrogen, glucose and triglycerides. 

In the recent studies, it has been mentioned that boron’s effectiveness in metabolic, hormonal 

and physiological processes of human health and growth, also its biological importance. It is 

emphasized that boron is effective in cancer prevention, bone development, wound healing, 

energy metabolism, immune system, mineral and hormone metabolism. Boron has been 

reported that  is an effective wound healing agent and a 3% concentration of boric acid  

cures deep wounds. Today, borate compounds are applied at low concentrations in wound 

healing.  Boron is thought to provide wound healing by regulating extracellular matrix, which 

allows the delivery of proten, collagen and proteoglycans, and by increasing keratinocyte 

migration. Boron hydrogel fiormulation was applied to rats with second-degree burns and 

diabetic wounds. It has been reported that it affects the wound healing positively and shows 

antibacterial effect against microorganisms. This boron-hydrogel formulation promotes 

wound healing by stimulating cell migration, increasing immune response, vascularization 

and growth factor formation. It has also been reported that the local administration of boric 

acid positively affects the fracture healing process. In this review, it is aimed to explain the 

effect of boron on wound healing and to summarize the studies in this area. 

Keywords: Boron, Boric Acid, Wound Healing. 
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GİRİŞ 

Bor, periyodik tabloda IIIA grubunda ilk sırada bulunan, B sembolü ile gösterilen ve atom 

numarası 5 olan bir elementtir (1). Bor doğada bileşikler halinde bulunur, fakat element olan 

bor doğada oksijene bağlı olarak bulunmaktadır. Doğada 230 çeşit bor minerali 

bulunmaktadır (2). Bu minerallerin doğada ve besinlerde en çok bulunan formları borik asit 

ve boratlardır (3). Sodyum kökenli boraks, kalsiyum kökenli kolemanit, sodyum-kalsiyum 

kökenli üleksit ise doğadaki en önemli bor minerallerindendir (4). Borik asit ve sodyum 

boratlar, ABD Farmakopesi-Uluslararası Kodeksi ve İngiliz Farmakopesi tarafından tıbbi 

açıdan önemli bileşikler olarak adlandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bor 

elementini 1980 yılında iz element, 1996 yılında da esansiyel element olarak 

tanımlanmaktadır (2). Aynı zamanda bitki ve insan beslenmesi için esansiyel bir mikro besin 

komponentidir (5).  

Bor’un Dünyada Dağılımı 

 

Türkiye’de Emet, Kırka, Bigadiç bölgeleri ile ABD’de Kaliforniya bor rezervi açısından 

zengindir (6). Dünya’daki bor rezervlerinin  %72’si Türkiye’de yer almaktadır.  Dünya’nın en 

büyük bor üreticilerinden birisi ABD’dir. Dünya’daki bor rezervlerine ve bugünkü tüketim 

değerlerine bakıldığında, gelecekte bor cevheri sıkıntısının olmayacağı tahmin edilmektedir 

(7). 

Bor’un Metabolizması ve Toksisitesi 

 

Bor, organizmadan sentezlenemediği için besinlerle dışarıdan takviye edilen önemli bir 

mikroelementtir (9). Bor’un besin kaynaklarının çoğu bitkisel kökenlidir. Yeşil yapraklı sebze 

ve meyveler, fındık ceviz gibi sert kabuklu yemişler, baklagiller, avokado ve mantarlar bol 

niktarda bor içermektedir. Et, balık, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar ise az miktarda bor 

içermektedir (10). Bor bileşikleri insan vücuduna solunum, sindirim ve deri yolu ile 

girmektedir. Bor bileşikleri oral yolla alındığında, sindirim sisteminde hızlı bir şekilde borik 

asite dönüştürülerek ve emilerek kan aracılığıyla dokulara dağılım göstermektedirler (11). 

Besinlerle vücuda alınan bor, vücutta depolanmadan  %90-95 ‘i idrar yolu ile atılmaktadır. 

Borik asit’in kemiklerden atılımı ise oldukça yavaştır (10,12). Fakat çok azı; kemik, tırnak, 

saç, diş, kıl, karaciğer ve dalak gibi organlarda birikmektedir (11).  

Diyet ile alınan bor miktarı coğrafik koşullara ve diyetsel özelliklere bağlı farklılıklar 

göstermektedir.  Günlük besin ve su ile bor alımı toplam 1-7 mg olarak belirtilmektedir. DSÖ 
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tarafından günlük bor alım miktarı 1-13 mg olarak önerilmektedir. İnsanlar için borik asit’in 

en düşük tolere edilebilir dozu oral yol ile 640 mg/kg, transdermal yol ile 8600 mg/kg, 

parenteral yol ile ise 29 mg/kg’dır (3,13). Bor düşük konsantrasyonlarda fizyolojik etkilere 

sahipken, yüksek konsantrasyonlarda toksik etki göstermektedir (2). Toksik etkileri ise; 

yetişkinlerde baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, ishal, heyecan ve depresyon; çocuklarda ise 

havale, koma ve kanama gibi belirtilerdir (14). 

 

Bor’un Çeşitli Kullanım Alanları 

Bor bileşikleri çeşitli endüstri dallarında kullanılmaktadır. Cam, seramik, temizlik, 

beyazlatma, kozmetik, metalurji, nükleer, bilgisayar ve uçak sanayi, enerji sektörü, tarım ve 

sağlık gibi alanlarda kullanılmaktadır (15). En önemli kullanım alanlarından biri ilaç ve 

kozmetik sanayidir. Dezenfekte ediciler, antiseptikler, diş macunları, merhemler, lens 

solüsyonları, göz damlaları gibi çözeltilerin içeriğine katılmaktadır (1). 

 

Bor’un Sağlıkta Kullanımı ve Biyolojik Önemi 

Son zamanlarda, bor’un biyolojik öneminden, insan sağlığı ve gelişiminde çeşitli besinsel, 

metabolik, hormonal ve fizyolojik süreçlerde etkili olduğundan söz edilmektedir (2). Bor’un, 

mineral ve hormon metabolizması, kanser, kemik gelişimi, antioksidan savunma sistemi, yara 

iyileşmesi, enerji metabolizması ve immün sistemde etkili olduğu vurgulanmaktadır (1). 

Prostat kanseri oluşturulmuş ratlara uygulanan borik asit, tümör boyutlarını %25-38 oranında 

küçültmüştür. Bunun yanı sıra Prostat Spesifik Antijen değerlerinde %88 azalma ve IGF-

1(tümör trofik faktör )’in dokularda konsantrasyonunun azaldığı bildirilmektedir (5).  Bor, 

beyin tümörlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır. BNCT (bor nötron yakalama tedavisi); 

çeşitli tümörlerin, özellikle glioblastoma ve melanoma tipi beyin tümörlerinin, tedavisinde 

kullanılan iki bileşenli radyasyon yöntemidir. BNCT, beyin tümörlerinin tedavisinde özellikle 

hasta hücrelerin seçilerek imha edilmesini, sağlıklı hücrelerin ise minimum seviyede hasar 

görmesini sağlamaktadır (16). Oral borik asit alımının vücut ağırlığına etki mekanizmasını 

anlamak için, ratların beyaz yağ dokusu, kahverengi yağ dokusu ve iskelet kası dokusundaki 

eşlenmemiş proteinlerinin (uncoupling protein, UCP) gen ekspresyon seviyelerine bakılmıştır. 

Sonuç olarak borik asit’in beyaz-kahverengi yağ dokusunda eşlenmemiş proteinlerin gen 

ekspresyon seviyelerini arttırdığı ve vücut ısısını arttırarak, vücut ağırlığında azalmayı 

sağladığı gözlenmiştir (17). Besinsel bor immün sistem ve inflamatuar yanıtta önemli rol 

oynamaktadır. Tifo aşısı uygulanan ratlara verilen borik asit’in serum antikor düzeyini 
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arttırmıştır (18). Artrit oluşturulan ratlarda; bir gruba düşük bor diyeti, diğer gruba da bor 

supplementi içeren bir diyet verilmiştir. Düşük bor diyeti verilen ratlarda, bor suplementi alan 

ratlara göre daha düşük nötrofil konsantrasyonu ve doğal öldürücü hücrelerin oluştuğu 

gözlenmiştir (17). 

 Deneysel periodontit ve osteoporoz oluşturulan ratlara oral yolla borik asit verilmiştir. Sonuç 

olarak borik asit alan grupların, alveolar kemik kaybı, hücre kaybı ve osteoklast sayılarının 

daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Borik asit’in periodontal hastalıklarda enflamasyon ve 

alveoler kemik kaybını azalttığı raporlanmıştır (19).  D vitamini yetersizliği olan ratlara 

yapılan bor takviyesi kemik rezorpsiyonu sayısını arttırmış ve kemik anomalilerini önlemiştir 

(20). Postmenopozal dönemdeki sağlıklı kadınlarda yapılan bir araştırma da kontrol grubuna 

düşük bor diyeti, deney grubuna ise 3 mg bor suplementi içeren diyet uygulanmıştır. Deney 

grubunda kalsiyum absorbsiyonunda artış, pozitif kalsiyum dengesi ve idrarda kalsiyum 

atılımının azaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak bor’un postmenopozal dönemdeki kadınlarda 

osteoporoz riskini azaltabileceği belirtilmiştir (5). Bor’un kalsitonin, estradiol, triidothyronin, 

25-hidroksi kolekalsiferol ve testesteron gibi hormonların düzeyini arttırdığı bildirilmektedir. 

Sağlıklı erkek bireylerden oluşan bir gruba 4 hafta süresince, günde 10 mg sodyum tetraborat 

takviyesi verilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, serum östradiol ve serum testesteron 

seviyelerinin bor ilavesiyle arttığı bildirilmiştir (21). Bor’un konjestif kalp yetmezliği ve 

ateroskleroza karşı koruyucu rolü olabileceği vurgulanmaktadır. Bor lipidlerin bir araya 

gelmesini azaltarak, kolesterolün çeşitli yöntemlerle eliminasyonunu sağlamaktadır. Böylece 

damar içerisinde pıhtı oluşumu, arteriosklerosis gibi riskleri de azaltarak kalp krizi ve serebral 

palsiye karşı vücudu korumaktadır (22). 

 

Bor ve Yara İyileşmesi 

1990 yılından beri bor’un yara iyileşmesine pozitif yönde etki ettiğine dair çalışmalar 

yapılmaktadır. Bor etkili bir yara iyileştirici ajandır ve %3’lük borik asit çözeltisinin yaraları 

iyileştirdiği bildirilmektedir (23).  Borat bileşikleri yaralara düşük konsantrasyonlarda  

uygulanmaktadır.  Bor’un protein, kollajen ve proteoglikanların ortama verilmesini sağlayan 

ekstraselüler matriksi regüle ederek ve keratinosit göçünü arttırarak yara iyileşmesini 

gerçekleştirdiği düşünülmektedir (24,25). 

 Bor-hidrojel formülasyonu 2. derece yanık ve diyabetik yarası olan ratlara uygulanmıştır. 

Yara iyileşmesini olumlu etkilediği, patojen mikroorganizmlara karşı antimikrobiyal bir 

etkinlik gösterdiği bildirilmiştir (26).  Borik asit ve sodyum pentaborat pentahidrat 
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formülasyonu dermal hücrelerin proliferasyonunu, migrasyonunu, büyüme faktörü ve gen 

ekspresyon seviyelerini arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca mikroorganizmalara karşı 

antimikrobiyal etki gösterdiği belirtilmiştir (27). Ratlara % 3’lük borik asit lokal, 10 mg/kg 

dozunda boraks dekahidrat ise oral olarak uygulanmıştır. Sonuç olarak deney grubunda, 

inflamasyon, anjiogenez, reepitelizasyon, granülasyon dokusu oluşumu ve kollajen sentezi 

gibi yara iyileşme fazlarının daha hızlı gerçekleştiği belirtilmiştir (28). 

 

SONUÇ 

Bor minerali esansiyel bir mikro elementtir ve  insan fizyolojisinde birçok önemli fonksiyonu 

vardır. Bor bileşiğinin temel kaynağı bitkisel ürünlerdir. Topraktan bitkiler aracılığıyla alınıp, 

besin zinciri ile insan vücuduna geçiş yapmaktadır. Bor, mineral ve steroid hormon 

metabolizmasında, kemik gelişiminde, immün sistemde, yara iyileşmesinde, enerji 

metabolizmasında, sinir sisteminde ve daha pek çok vücut fonksiyonlarında etkili olan bir 

mikro elementtir. Bu nedenle son yıllarda yapılan araştırmalara göre bor bileşiklerinin 

bireylerin sağlıklı yaşantısı için gerekli olacağı öngörülmektedir. Bu bileşiklerin sağlık için 

esansiyel ve etkili bir mikro besin olduğunun kanıtlanması, klinik çalışmaların arttırılması ve 

güçlü yönlerinin araştırılması gerekmektedir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİK OLGUNLUĞU VE BOŞANMAYA 

YÖNELİK TUTUMLARI 

 

Perihan ÜNÜVAR7 Fatma ÇALIŞANDEMİR8 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin evliliğe hazır olup olmadıkları ile boşanmaya 

yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunun Üniversitede eğitim 

gören 18 yaş üstü  394 genç oluşturmaktadır. Araştırmada  veri toplama aracı olarak; Kişisel 

Bilgi Formu, Boşanmaya Yönelik Tutum Ölçeği   ve Evlilik Olgunluğu Ölçeği   

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kadın üniversite öğrencilerinin evlilik olgunlukları ve 

boşanmaya yönelik tutumlarının erkek üniversite öğrencilerinden yüksek olduğu bulgusu elde 

edilmiştir. Ayrıca evlilik uyumu boşanmaya yönelik tutum ile pozitif yönde ve yüksek 

derecede ilişkili bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulguların gençlerin evlilik yaşamına 

hazırlanmasına, aile ve evlilik konusunda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara  katkı 

sağlayacağı umulmaktadır 

Anahtar Kelimeler: evlilik, olgunluk, boşanma 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine whether university students are ready for marriage 

and their attitudes towards divorce. The study group consisted of 394 young people over 18 

years of age. As a data collection tool; Personal Information Form, Divorce Attitude Scale 

and Marriage Maturity Scale were used.  Maturity of marriage and divorce attitudes differed 

by gender. As a result of the study, it was found that female university students' marriage 

maturity and attitudes towards divorce were higher than male university students. In addition, 

marital adjustment was positively related to attitudes towards divorce. It is hoped that the 

findings of the research will contribute to the preparation of marriage for young people and to 

the researchers who want to do research on family and marriage. 

 

Key words: Marriage, Maturity, Divorce 
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GİRİŞ 

Bebek doğumdan itibaren toplumsal yaşam hazırlanır. Aile, toplumsal yaşama hazırlayan en 

önemli ve uzun süreli kurumdur.  Ailenin oluşturulmasının en etkili yolu da evliliktir (Öztürk 

ve Akar;2014) Sağlıklı bir toplumun oluşmasında sağlıklı ve mutlu aileler önemli bir yer 

tutar. Birbiri ile etkili iletişim kurabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin 

evlilikleri mutlu ve sağlıklı olarak tanımlanırken bu ailelerde yetişen çocukların da mutlu ve 

sağlıklı olması beklenir. Aile içi ilişkilerde mutluluk her şeyden önce  eşlerin evlilik 

öncesinde  yeni bir yaşama, birlikte yaşam fikrine ve evlilik sorumluluklarına ne kadar hazır 

olduklarına bağlıdır. Evlilik, biyolojik ve duygusal olgunluğu gerektirdiği kadar; sosyal, 

toplumsal ve ekonomik koşullar bakımdan da hazır olmayı gerektirir. Evliliğe hazır olmadan 

gerçekleştirilen beraberliklerde çiftlerden birinin ya da her ikisinin mutsuz olduğu ve evliliğin 

boşanma ile sonuçlandığı görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada evlilik öncesi süreçte 

olan üniversite öğrencilerinin evliliğe hazır olup olmadıkları ile boşanmaya yönelik 

tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun Üniversitede eğitim 

gören 18 yaş üstü gençler oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde evliliğe hazır oluşun yaşa ve 

cinsiyete göre farklılık oluşturup oluşturmadığı ile bireylerin çeşitli demografik özelliklerinin 

boşanmaya yönelik tutumlarında etkili olup olmadığı incelenmiştir.  Araştırmadan elde edilen 

bulguların gençlerin evlilik yaşamına hazırlanmasına, aile ve evlilik konusunda araştırma 

yapmak isteyen araştırmacılara  katkı sağlayacağı umulmaktadır  

 

YÖNTEM 

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin evlilik olgunluğu ve boşanmaya yönelik tutumlarının 

incelendiği içerisinde ilişkisel taramalara yer verilen   betimsel bir çalışmadır. İlişkisel 

modelde değişkenler arasındaki ilişkileri sebep sonuç bağı kurmaksızın, belirlemek 

amaçlanmaktadır (Fraenkel & Wallen, 2006). Araştırmanın çalışma grubunu 394 üniversite 

öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1.Çalışma Grubunun özellikleri 

  f %   f % 

Cinsiyet 

Kadın 230 58 

Baba. Eğ. 

Dur. 

ilkokul 149 37,8 

Erkek 164 42 ortaokul 94 23,9 

İlişki 

Durumu 

Evli 16 4,1 lise 100 25,4 

Bekar/ilişkisi yok 194 49,2 üniversite 44 11,2 

Sözlü/nişanlı 40 10,2 Lisan üstü 7 1,8 

İlişkisi var 142 36,0 

Doğum 

yeri 

Köy/kasaba 93 23,6 

Boşanmış 2 ,5 İlçe/şehir 183 46,4 

Yaş 

18-22 301 76,4 Büyük şehir 118 29,9 

23-27 67 17,0 

Anne-Baba 

 

 

Birlikte 339 86,0 

28-32 13 3,3 Boşanmış 37 9,4 

32+ 13 3,3 Biri vefat etmiş 17 4,3 

Anne. 

Eğ.Dur. 

ilkokul 3 54,3 İkisi vefat etmiş 1 ,3 

ortaokul 88 22,3 

Doğup 

Büyüdüğü 

ortam 

mutlu ve sevgi dolu 167 42,4 

lise 60 15,2 Mutlu/tartışmalı 192 48,7 

üniversite 30 7,6 kavgalı /huzursuz 26 6,6 

Lisan üstü 2 ,5 şiddet uygulanan 9 2,3 

 

Çalışma grubunun %58 i kadın (230) %42’si ise erkektir (164).Yarıya yakınının bekar ya da 

herhangi bir ilişkisi olmayan öğrenci olduğu, büyük bölümünün (%76)18-22 yaş aralığında, 

anne babası birlikte olan çocuklar olduğu ve  yaklaşık dörtte birinin köy ya da kasabalarda 

büyüdüğü Tablo 1 de görülmektedir. 

. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada  veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Boşanmaya Yönelik Tutum 

Ölçeği   (Doğan,2016) ve Evlilik Olgunluğu Ölçeği   (Yıldız,2017), kullanılmıştır.   

Kişisel bilgi formu:  Araştırma sürecinde araştırmacılar tarafından hazırlanan ve çalışma 

grubunun çeşitli özelliklerini belirlemeye yarayan sekiz sorudan oluşmaktadır.    
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Boşanmaya Yönelik Tutum Ölçeği: Doğan (2016) tarafından geliştirilen ölçek ( 4 boyut ve 27 

maddeden oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçeğin boyutları uyumlu, 

Dindar, Şiddet karşıtı ve medya etkisi olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirliği 

0.89, uyumluluk boyutu 0,91;dindarlık 0,91; şiddet karşıtı boyut o=85 ve  ve medya etkisi 

boyutunun güvenirliği de 0,80 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada elde edilen güvenirlikler 

ise şöyledir: Ölçeğin toplam güvenirliği 0.81, uyumluluk boyutu 0,82;dindarlık 0,84;, Şiddet 

karşıtı boyut 0,84 ve  ve medya etkisi boyutunun güvenirliği de 0,70 olarak bulunmuştur. 

 

Evlilik Olgunluğu Ölçeği:   (Yıldız,2017)  19 madde ve dört boyuttan  oluşan 6’lı likert tipi 

bir ölçektir. Bu boyutların isimleri, duygusal boyut (1,2,3,4,5,6,17), ekonomik boyut (7,8,9,10), 

toplumsal boyut (11,12,13,14,16), ve biyolojik boyuttur (15,18,19). Ölçekte yer alan maddelerin 

varyans değerleri 0.42 ile 0.86 arasında değişmektedir. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans % 

60.91’dir. 

Verilerin  Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından uygulanan ölçekler yoluyla toplanmış , 

normallik sağlanmadığından non-parametrik istatistiklerden fark testleri ve ilişki istatistikleri 

kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Alt problem 1 . Üniversite öğrencilerinin evlilik olgunlukları cinsiyetlerine göre 

farklılaşmakta mıdır? Toplanan verile MannWhitney U testi ile analiz edilmiş ve Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2.Cinsiyete göre evlilik Olgunluğunun MannWhitney U testi sonuçları 

 
  Cins. N Ar.Ort s sd t p 

Evlilik 

Olgunluğu 

 

Evlilik Olgunluğu 

Toplam 

Kadın 230 78,36 9,10 392 3,338 ,001 

Erkek 
164 75,13 9,93    

 Duygusal Olgunluk Kadın 230 29,91 4,24 392 2,779 ,006 

 Erkek 164 28,59 5,17    

Ekonomik Olgunluk Kadın 230 14,54 2,55 392 1,241 ,215 

 Erkek 164 14,21 2,75    

Toplumsal Olgunluk Kadın 230 17,37 3,47 392 3,554 ,000 

 Erkek 164 16,03 3,95    

Biyolojik Olgunluk Kadın 230 16,52 1,89 392 1,080 ,281 

 Erkek 164 16,29 2,39    

 

Kadın üniversite öğrencilerinin Evlilik Olgunluğu toplam puanlarının (78,36) erkek üniversite 

öğrencilerinin evlilk olgunluğu toplam puanlarından (75,13) anlamlı derecede (p<0.05) 

yüksek olduğu Tablo 2’de görülmektedir. Ayrıca Duygusal olgunluk ve Toplumsal olgunluk 

boyutlarında da anlamlı bir farklılaşma olduğu ve bu farkın kadınlar lehine olduğu 

görülmektedir. 

 

Alt problem 2. Üniversite öğrencilerinin Boşanmaya yönelik tutumları cinsiyetlerine göre 

farklılaşmakta mıdır? Toplanan veriler MannWhitney U testi ile analiz edilmiş ve Tablo 3’te 

sunulmuştur. 
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Tablo 3.Cinsiyete göre Boşanmaya Yönelik Tutumun MannWhitney U testi sonuçları 

 
  Cins. N Ar.Ort s sd t p 

Boşanmaya 

Yönelik 

Tutum 

Boşanmaya Yönelik 

Tutum Toplam 

Kadın 230 69,45 9,32 

392 3,664 ,000 

Erkek 164 65,78 10,40 

 Uyumluluk Kadın 230 37,54 5,18 

392 2,471 ,014 

 Erkek 164 36,11 6,24 

Dindarlık Kadın 230 9,63 3,24 

392 392 ,136 

 Erkek 164 9,19 3,53 

Şiddet Kadın 230 10,17 3,14 

392 3,120 ,002 

 Erkek 164 9,13 3,41 

Medya Kadın 230 12,10 2,88 

392 2,232 ,026 

  Erkek 164 11,42 3,15 

 

Kadın üniversite öğrencilerinin Boşanmaya yönelik tutum toplam puanlarının (69,45) erkek 

üniversite öğrencilerinin Boşanmaya yönelik tutum toplam puanlarından (65,78) anlamlı 

derecede (p<0.05) yüksek olduğu Tablo 3’te görülmektedir. Ayrıca Uyumluluk, Şiddet ve 

Medya Etkisi  boyutlarında da anlamlı bir farklılaşma olduğu ve bu farkın kadınlar lehine 

olduğu görülmektedir. 

 

Alt Problem 3.Üniversite öğrencilerinin Evlilk Olgunluğu ile Boşanmaya yönelik tutumları 

arasında bir ilişki var mıdır? B alt problemle ilgili olarak toplanan veriler arasındaki ilişkiye 

sperman RHO’su ile bakılmış ve sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Evlilik Olgunluğu ile Boşanmaya Yönelik tutum arasındaki ilişki 

 Bosanmaya 

Yönelik Tutum Uyumluluk Dindarlık Şiddet Medya 

Evlilik olgunluğu ,966** ,841** ,476** ,388** ,644** 

Duygusal Olgunluk ,844** ,917** ,202** ,184** ,625** 

Ekonomik Olgunluk ,726** ,712** ,533** ,120* ,324** 

Toplumsal Olgunluk ,764** ,328** ,612** ,628** ,531** 

Biyolojik Olgunluk ,250** ,308** -,039 ,091 ,187** 
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Boşanmaya yönelik tutum ile evlilik olgunluğu arasında pozitif yönlü ve çok yüksek bir ilişki 

olduğu tablo 4’te görülmektedir (0,97). Üniversite gençliğinin evlilik olgunlukları arttıkça 

boşanmanın nedenlerine ilişkin farkındalığının  doğru orantılı olarak arttığını söyleyebiliriz. 

Evlilik olgunluğu boşanmaya yönelik tutumun tüm alt boyutları ile de 0,84 ten 0,39’a kadar 

değişen düzeylerde anlamlı bir ilişki göstermektedir. Benzer şekilde boşanmaya yönelik tutum 

toplam puanlarının da, evlilik olgunluğunun tüm alt boyutları ile 0.85 ten 0.25 e kadar değişen 

düzeylerde anlamlı bir ilişki gösterdiği Tablo 4’te görülmektedir 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre kadın üniversite öğrencilerinin evlilik olgunlukları 

ve boşanmaya yönelik tutumları erkek üniversite öğrencilerinden anlamlı derecede yüksektir. 

Genel olarak kız çocukların erkek çocuklardan daha önce belli gelişme evrelerini atlattıkları, 

daha erken ergenlik dönemine girdikleri ve daha erken ergenliği atlattıkları bilinmektedir. 

Ergenlikten daha önce çıkmış olan kız çocuklarının erkeklere oranla evlilik olgunluklarının 

yüksek çıkmış olması gelişim kuramları ile tutarlık göstermektedir. Evlilik olgunluğu yüksek 

olan bireylerin, boşanmaya yönelik nedenler konusunda da farkındalığının yüksek olması 

beklenir. Bu nedenle boşanmaya yönelik tutumda da kızlar lehine anlamlı bir farklılaşma elde 

edilmiş olabilir. Ayrıca çocuklar evliliğe yönelik bilgi ve tutumu çoğunlukla ailelerinden 

edinmektedirler. Onur (2003) ve Scoot, Schelari, Manlove ve  Cui (2009)2ye göre  gençler, 

genç yetişkinlik dönemine geldiklerinde eş seçimi, eşle birlikte yaşamayı öğrenme, bir aile 

kurma, çocuk yetiştirme, bir evin işlerini yürütme, yaşamda meydana gelebilecek 

değişikliklere uyum sağlamayı öğrenme beceri ve davranışlarını kazanırlar. Toplumsal 

cinsiyet rolleri bağlamında düşünüldüğünde bunların daha çok kadına atfedilmiş roller olduğu 

görülmektedir. Evlilikle ilgili pek çok rol ve sorumluluk kadına atfedildiğinden aileler kız 

çocuklarını evlilik konusunda daha uyumlu yetiştirmiş olabilir. Öte yandan evlilik olgunluğu 

yüksek olan bireylerin boşanmaya yönelik farkındalıkları da yüksek olabileceğinden evlilik 

olgunluğu ile boşanmaya yönelik tutum arasında pozitif yönlü ve yüksek bir ilişkinin olması 

anlaşılır olmaktadır. 
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KANSERDE LİKİT BİYOPSİ UYGULAMALARI 

(Liquid Biopsy Applications in Cancer) 
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ÖZET 

Kanserde likit biyopsi uygulamaları çeşitli vücut sıvılarındaki (kan, idrar, tükürük, 

serebrospinal sıvı gibi) sirküle tümör hücreleri, tümör DNA'sı, eksozomlar, kodlamayan 

RNA'lar ve kanserle ilişkili çeşitli proteinler gibi tümör kaynaklı bileşenlerin incelenmesine 

dayanan analizleri kapsamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, özellikle sirküle tümör 

DNA'sı veya tümör hücreleri kullanılarak yapılan mutasyon analizleri ile kanserin erken 

tanısı, monitorizasyonu ve ilaç direncinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Mutasyon 

analizlerinde genellikle polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) veya yeni nesil dizileme 

tekniklerine (NGS) başvurulmaktadır. Likit biyopsinin avantajları arasında doku biyopsisine 

kıyasla minimal invaziv bir uygulama olması, örnek eldesinin kolay olması ve tekrar 

edilebilirliğinin yüksek olması sayılabilir. Özellikle ileri evre kanser hastalarında invaziv 

biyopsi işlemlerinin zorluğu, relapsın değerlendirilebilmesi için tekrar eden biyopsi 

işlemlerinin gerekliliği veya biyopsi yapılması mümkün olmayan tümörler düşünüldüğünde, 

likit biyopsinin sağladığı avantajlar kanser hastaları için oldukça önemlidir. Diğer taraftan 

sirküle tümör hücre ve tümör DNA'sı miktarının oldukça az olması, sirküle haldeki DNA'nın 

kaynağının (tümör hücrelerinden veya normal hücrelerden) anlaşılmasındaki zorluklar ve 

standardizasyon güçlükleri gibi problemler yöntemin hala aşılmaya çalışılan dezavantajları 

arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda küçük hücreli olmayan akciğer kanseri 

hastalarında hedef odaklı terapiye uygun hastaların belirlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir 

kit, Amerikan Gıda ve ilaç dairesi (FDA) tarafından diagnostik likit biyopsi testi olarak 

onaylanmıştır. Bu onayı alan diğer bir likit biyopsi testinde sirküle tümör DNA'sı kullanarak 

kolorektal kanserde SEPT9 geni promoter metilasyon analizi yapılmaktadır. Günümüzde likit 

biyopsinin klinikte kullanımı sınırlıdır ve tümördeki genetik değişikliklerin saptanması için 

doku biyopsisine tamamlayıcı test olarak görülmektedir. Yöntemin dezavantajlarının 

azaltılması için yapılacak çalışmalarla, gelecekte likit biyopsinin kanser tanısı ve 

prognozunun belirlenmesindeki potansiyelinin artacağı öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Likit biyopsi, Kanser, Sirküle tümör DNA'sı, Sirküle tümör hücresi. 
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ABSTRACT 

Applications of liquid biopsy in cancer involve analysis of circulating tumor DNA, tumor 

cells, exosomes, non-coding RNAs and compounds originating from tumor such as various 

cancer related proteins in diverse body fluids like blood, urine, saliva and cerebrospinal fluid. 

In the recent studies, it is aimed early diagnosis and monitorization of cancer and 

determination of drug resistance especially with the mutation analysis of circulating tumor 

DNA and cells. Mutation analysis generally performed by polymerase chain reaction (PCR) 

or next generation sequences (NGS) techniques.. The advantages of liquid biopsy include a 

minimally invasive method, ease of sampling, and high reproducibility compared to tissue 

biopsy. Given the difficulty of the invasive tissue biopsy, the need for repeated biopsy 

procedures for the evaluation of relapse especially in advanced stage cancer, or inaccessible 

tumors, the advantages of liquid biopsy are very important for cancer patients. On the other 

hand, troubles such as low amount of circulating tumor cells and tumor DNA, difficulties in 

understanding the source of circulating tumor DNA (originated from tumor cells or normal 

cells) and standardization problems are the disadvantages of this technique that is still tried 

to be overcome. In the recent years, a test kit developed for the purpose of identifying non-

small cell lung cancer patients that is appropriate for targeted therapy has been approved by 

American Food and Drug Administration (FDA). In another liquid biopsy test with this 

approval, SEPT9 gene promoter methylation analysis is performed in colorectal cancer using 

circulating tumor DNA. Today, clinical use of liquid biopsy is limited and it is seen as a 

complementary test to tissue biopsy to determine genetic changes in the tumor. It is predicted 

that the potential of the liquid biopsy for diagnosis and monitorization of cancer will increase 

in future with the studies that will be performed to overcome the disadvantages of this 

method. 

Key words: Liquid biopsy, Cancer, Circulating tumor DNA, Circulating tumor cell. 

 

GİRİŞ 

Kanser dünya genelinde major halk sağlığı problemlerinden biridir ve en yaygın ölüm 

nedenleri arasında yer almaktadır. İkibinonsekiz yılında dünya genelinde 17 milyon yeni 

kanser hastası tanımlanmış ve kanser nedenli ölüm sayısı 9.6 milyon olarak bildirilmiştir (1, 

2). Kanserin semptom vermeden önce ileri evrelere ulaşması hastalığın tedavi edilememesine 

ve ölümlere yol açmaktadır. Bu nedenle asemptomatik veya henüz erken dönemde olan 

kanser hastalarının uygun tarama testleri ile belirlenmesi oldukça önemlidir (3).  Kanserin 

erken teşhisiyle birlikte kanserde kişiye uygun tedavinin belirlenmesi ve hastanın etkin 

şekilde monitorize edilmesi hastaların tedavi şansını önemli ölçüde arttıracak ve kanser 

nedenli ölümleri azaltacaktır. Omik teknolojilerinin gelişimi kanser alanında  

kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının gelişmesine ve hastadaki tümörün moleküler 

özelliklerine uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesine imkan sağlamıştır.  
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Günümüzde birçok kanser türünün tanısında ve moleküler özelliklerinin belirlenmesinde 

kullanılan yöntem doku biyopsisidir (3,4). Fakat doku biyopsisinin bazı dezavantajları 

bulunmaktadır. Bunlar arasında invaziv olması, kolay uygulanabilir olmaması, komplikasyon 

riski olması, pahalı ve zaman alıcı bir yöntem olması sayılabilir. Ayrıca tümörün 

ulaşılamayan bir bölgede olması veya hastanın durumunun kötüleşmesi gibi durumlarda bu 

yöntem uygulanamamaktadır. Yöntemin bir diğer dezavantajı da tümör içindeki veya 

metastaz bölgelerindeki genetik heterojeniteyi ortaya koyamamasıdır. Doku biyopsisi her ne 

kadar günümüzde altın standart olarak görülse de, mevcut dezavantajlar yöntemin 

doğruluğunu etkilemekte ve hastaların uzun dönem klinik monitorizasyonu için uygunluğu 

azaltmaktadır. Bu nedenle bahsi geçen dezavantajları elimine etme potansiyeli olan likit 

biyopsi uygulamaları doku biyopsiye alternatif olarak görülmekte ve bu konuda son yıllarda 

çok sayıda çalışma yapılmaktadır (4-6).  

 

Kanserde likit biyopsi uygulamaları çeşitli vücut sıvılarındaki (kan, idrar, tükürük, 

serebrospinal sıvı gibi) sirküle tümör hücreleri (circulating tumor cell - CTC), tümör DNA'sı 

(circulating tumor DNA - ctDNA), eksozomlar, kodlamayan RNA'lar ve kanserle ilişkili 

çeşitli proteinler gibi tümör kaynaklı bileşenlerin incelenmesine dayanan analizleri 

kapsamaktadır (7-9). Likit biyopsinin avantajları arasında doku biyopsisine kıyasla minimal 

invaziv bir uygulama olması, örnek eldesinin kolay olması, tekrar edilebilirliğinin yüksek 

olması, ucuz ve hızlı olması, tümördeki genetik heterojeniteyi yansıtabilmesi sayılabilir. 

Özellikle ileri evre kanser hastalarında invaziv biyopsi işlemlerinin zorluğu, relapsın 

değerlendirilebilmesi için tekrar eden biyopsi işlemlerinin gerekliliği veya biyopsi yapılması 

mümkün olmayan tümörler düşünüldüğünde, likit biyopsinin sağladığı avantajlar kanser 

hastaları için oldukça önemlidir. Diğer taraftan CTC ve ctDNA miktarının oldukça az olması, 

ctDNA kaynağının (tümör hücrelerinden veya normal hücrelerden) anlaşılmasındaki zorluklar 

ve standardizasyon güçlükleri gibi problemler yöntemin hala aşılmaya çalışılan dezavantajları 

arasında yer almaktadır (3,4,9).  

 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, özellikle ctDNA veya CTC’ler kullanılarak yapılan 

analizler ile kanserin erken tanısı, kişiye özgü hedef odaklı tedavi şeklinin belirlenmesi, 

hastalığın monitorizasyonu ve ilaç direncinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda 

aşağıda ctDNA ile CTC’ lerinden ve klinik uygulamalarından bahsedilecektir.  
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Sirküle Tümör DNA  

 

CtDNA kanser hücrelerinden kaynaklanan sirküle cell free DNA (circulating cell free DNA - 

ccfDNA) fragmentleridir. Bunlar kısa nükleozom ilişkili fragmentler (80-200 bp) (10) veya 

ekstraselüler veziküllerle kaplı daha uzun fragmentler (10 kb) olabilir (11). Fakat genellikle 

ctDNA uzunluğu 180-200 bp arasındadır (12).  CcfDNA'nın onkoloji alanına girişi 1977 

yılında Leon ve arkadaşlarının ccfDNA konsantrasyonunun pankreatik kanserlerli hastalarda 

arttığı ve tedavi sonrasında konsantrasyonun düştüğünün gösterilmesiyle gerçekleşmiştir (13). 

Sonrasında Sorenson ve arkadaşları tarafından pankreatik kanserli hastaların plazma 

örneklerinde KRAS mutasyonunun saptanması ccfDNA’nın klinikte kullanılabilme 

potansiyeli olduğunu ortaya koymuştur. Bunu takiben tümör hücrelerinden kaynaklanan 

ccfDNA fraksiyonu ctDNA olarak adlandırılmıştır (14). CtDNA'nın sirkülasyona katılımı 

sirküle tümör hücrelerinin apoptozu, nekrozu, lizizi veya direkt olarak tümör hücrelerinden 

aktif salınım aracılığıyla gerçekleşmektedir (15).  

 

CtDNA ile hem kantitatif hem de kalitatif analizler yapılabilmektedir. Kantitatif analizler 

tümör büyüklüğü hakkında bilgi vermektedir ve alınan vücut sıvısı örneğindeki mutant allel 

fraksiyonunun (MAF) ölçülmesiyle yapılmaktadır. MAF ilgili lokustaki mutant allel 

yüzdesidir (10). Kantitatif analizler minimal rezidüel hastalığın saptanması, tedaviye cevabın 

izlenmesi, relapsın saptanması ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. 

CtDNA seviyesi kısa yarılanma ömründen dolayı (yaklaşık 2.5 saat) tümör yükü hakkında 

gerçek zamanlı bilgi vermektedir (4,6). Kalitatif analizler ise ctDNA’daki genetik 

varyasyonların belirlenmesi ile yapılmaktadır. CtDNA’daki genetik değişikliklerin 

belirlenmesi hastadaki tümörün genetik özelliklerine göre şekillendirilmiş hedef odaklı tedavi 

yapılmasına, veya ilaç direnci ile ilişkilendirilmiş genetik değişikliklerin saptanarak tedavinin 

düzenlenmesine olanak sağlamaktadır (4,10).  

 

Geçtiğimiz yıllarda küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (Non-small cell lung cancer - 

NSCLC) hastalarında hedef odaklı terapiye uygun hastaların belirlenmesi amacıyla 

geliştirilmiş bir kit (cobas EGFR  Mutation  Test  v2;  Roche  Diagnostics), Amerikan Gıda ve 

ilaç dairesi (American Food and Drug Administration - FDA) tarafından diagnostik likit 

biyopsi testi olarak onaylanmıştır. Bu testte NSCLC hastalarından alınan plazma 

örneklerindeki  cfDNA'da EGFR mutasyonları (ekzon 18-21 deki 42 mutasyon) 

taranmaktadır. Örneğin ekzon 19’daki bir delesyon (19 del) veya ekzon 21’de L858R 
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mutasyonu gibi aktive edici mutasyonların varlığının saptanması bu hastaların 1. ve 2. 

jenerasyon EGFR tirozin kinaz inhibitörlerine iyi yanıt verebileceğini göstermektedir (16).  

Diğer taraftan, ekzon 20’de T790M mutasyonunun saptanması hastanın bu EGFR tirozin 

kinaz inhibitörlerine direnç geliştirdiğini ve 3. jenerasyon EGFR tirozin kinaz inhibitörlerinin 

kullanımının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir (17). NSCLC hastalarında likit 

biyopsi testinin kullanımı doku biyopsisi için yeterli materyal olmadığında önerilmektedir.  

Bu şekilde uygulandığında sensitivitesi % 67, spesifitesi ise % 94 olarak belirlenmiştir (18). 

Bu test günümüzde düşük sensitivite nedeniyle doku biyopsisine komplementer bir test olarak 

görülmekle birlikte yöntemin geliştirilmesiyle gelecekte invaziv bir işlem olan doku 

biyopsisinin yerine geçebileceği düşünülmektedir (19).  

 

Kolorektal kanser taraması amacıyla geliştirilen bir likit biyopsi testi (epiprocolon) yine son 

zamanlarda FDA onayı almıştır. Bu testte ctDNA'da SEPT9 geni promoter metilasyon statüsü 

belirlenmektedir. Kolorektal kanserli hastalarda SEPT9 geni promoter bölgesinin normal 

bireylere kıyasla hipermetile olduğu bilinmektedir. Bu testin sensitivitesi % 75-81, spesifitesi 

% 96-99 olarak bildirilmiştir (20). CtDNA analizinde genellikle polimeraz zincir reaksiyonu 

(Polymerase chain reaction - PCR) tabanlı teknikler veya yeni nesil dizileme tekniklerine 

(Next generation sequencing - NGS) başvurulmaktadır. Total cell free DNA içindeki ctDNA 

fraksiyonu çok düşük olduğu için (genellikle  % 0.01) dijital PCR, droplet dijital PCR gibi 

daha sensitif tekniklerin kullanımı ile ctDNA analizi daha sağlıklı yapılabilmektedir. Her ne 

kadar PCR tabanlı teknikler oldukça sensitif, hızlı ve kısmen daha ucuz olsa da aynı anda 

sınırlı sayıda lokus çalışılabilmektedir. Yeni nesil dizileme tekniklerinin ise sensitivitesi 

düşük olmasına rağmen multipleks kapasitesi yüksektir (21).   

 

Kanserde ctDNA kullanılarak yapılan likit biyopsi analizlerinin yukarıda bahsedilen 

avantajlarına rağmen pek çok dezavantajı da bulunmaktadır. Özellikle kanserin erken 

dönemde saptanması amacıyla kullanıldığında deteksiyon duyarlılığı düşüktür. Kanserin 

erken evrelerinde sirkülasyona katılan ctDNA miktarı mevcut tekniklerin deteksiyon limitinin 

altında kalabilmektedir. Günümüz teknikleri ile güvenilir şekilde belirlenebilen MAF 

yüzdesine karşılık gelen tümör çapının 1cm’den büyük olduğu bildirilmektedir. Bu tümör çapı 

da her ne kadar erken evre tümör olarak görülse de hastalarda genellikle bu aşamada 

semptomlar görülmeye başlar. Bununla birlikte tümörden salınan ctDNA miktarı sadece 

tümör çapı ile ilişkili değil aynı zamanda proliferasyon hızı, perfüzyonu, vaskülarizasyonu ve 

tümör hücrelerinin degradasyon hızı  ile de ilişkilidir. Bir diğer dezavantaj ise likit biyopsi ile 
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ctDNA'da belirlenmeye çalışılan tek bir mutasyonun veya az sayıdaki mutasyonun prediktif 

değerinin düşük olmasıdır. Çünkü klonal hematopoez nedeniyle kanserle ilişkili mutasyonlar 

bazen sağlıklı insanların plazma örneklerinde de görülebilmektedir. Bu problem ise daha fazla 

sayıda kanserle ilişkili mutasyonun değerlendirilmesi veya bu mutasyon profillerinin protein 

biomarkerlarla veya DNA metilasyon paterni değişiklikleriyle kombine incelenmesi ile 

çözülmeye çalışılmaktadır. Yine preanalitik örnek hazırlama, ctDNA pürifikasyonu, gibi 

işlemlerde standardize protokollerin olmaması yöntemin diğer bir dezavantajıdır (22).  

 

Sirküle Tümör Hücreleri  

CTC’ler ilk defa 1860'lı yıllarda metastatik bir kanser hastasından alınan periferik kanın 

mikroskobik incelenmesi sırasında Thomas Ashworth tarafından keşfedilmiş ve tümör 

hücrelerinin damar duvarından geçerek sirkülasyona katılabileceği fikri ortaya atılmıştır (23). 

Daha sonra yapılan çalışmalarda da solid tümör hücrelerinin pasif veya aktif yollarla kan 

dolaşımına girebileceği gösterilmiştir. CTC’lerin genellikle pasif şekilde tümörden koparak 

veya mekanik kuvvetler aracılığıyla (örneğin ameliyat sırasında) dolaşıma katıldığı 

bulunmuştur. Bir kısmının dolaşıma katılımı ise epitelyal mezenkimal dönüşüm aracılığıyla 

olmaktadır. Her ne kadar binlerce tümör hücresi yukarıda bahsedilen mekanizmalar 

aracılığıyla dolaşıma katılsa da çoğu elimine edilmektedir (21). Çok az sayıda 

bulunmalarından dolayı CTC’lerinin dolaşımda saptanması oldukça zordur ki erken evre 

tümörlerde miktarları daha da azdır  (24,25). Bununla birlikte CTC’lerin daha etkin şekilde 

saptanabilmesi için birçok teknik geliştirilmiştir. Bu tekniklerden bir kısmı, deteksiyonu hücre 

yüzey markırları (genellikle EpCAM ve  sitokeratin gibi epitelyal yüzey markırları) 

aracılığıyla yaparken, diğerlerinde deteksiyon için CTC’lerin farklı özelliklerinden 

yararlanılmaktadır. CTC’leri ile hem kantitatif hem de kalitatif analizler yapılabilmektedir 

(26).  

 

Günümüzde FDA onayı almış tek  CTC klinik uygulaması CellSearch sistemidir. Çok sayıda 

klinik deneme bu sistem ile CTC sayımının prognostik önemini göstermiştir. Özellikle 

metastatik meme, kolorektal ve prostat kanserleri gibi birçok kanser türünde CellSearch 

platformu ile CTC sayımı prognostik belirleyici olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca 

geliştirilen CTC-chipleri aracılığıyla CTC yakalama verimi arttırılmaya ve yöntem 

basitleştirilmeye çalışılmaktadır. Diğer taraftan epitelyal yüzey markırları içermeyen 

tümörlerde CTC deteksiyonu için negatif seleksiyonla (CD45-) birlikte boyuta göre ayrım 

yapan ISET veya Screencell yaklaşımları gibi sistemler geliştirilmiştir (4,21). CTC’ler ile 
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yapılacak kalitatif analizlerde ctDNA analizinde olduğu gibi PCR tabanlı sistemler veya NGS 

sistemleri kullanılmaktadır (9). Ayrıca kromozomal düzensizlikleri belirlemek için  CTC’ler 

kullanılarak floresan in situ hibridizasyon (FISH) gibi sitogenetik analizler de 

yapılabilmektedir (27).  

 

CTC’lerin kantitatif ve kalitatif analizleri için çok sayıda sistem geliştirilse de günümüzde 

klinikte kullanımı belirli miktardaki  kan örneğinde sayılarının belirlenmesi ve bunun 

prognostik belirteç olarak kullanılabilmesi ile sınırlıdır. Dolaşımdaki sayılarının çok az 

olması, hassas olmaları, fiziksel ve fenotipik heterojenite göstermeleri şimdilik klinikte 

kullanımlarını sınırlamaktadır (28). 

 

Sonuç 

Günümüzde likit biyopsinin klinikte kullanımı sınırlıdır ve tümördeki genetik değişikliklerin 

saptanması için doku biyopsisine tamamlayıcı test olarak görülmektedir. Yöntemin 

dezavantajlarının azaltılması için yapılacak çalışmalarla, gelecekte likit biyopsinin kanser 

tanısı ve prognozunun belirlenmesindeki potansiyelinin artacağı öngörülmektedir.  
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ÖZET 

Niozomlar,  sentetik non-iyonik sürfaktanların hidrasyonu ile meydana gelen, kolesterol 

içeren ya da içermeyen kapalı çift tabakalı yapılardır. İlaç taşıyıcı sistemler ve ilaç hedefleme 

çalışmaları gibi birçok medikal alanda nanoteknolojik ürün olarak kullanılmaktadır. 

Niozomal ilaç taşıyıcı sistemlerin stabiliteleri yüksektir, amaca yönelik 

tasarlanabilmektedirler ve immünolojik reaksiyon göstermemektedirler. Niozomal 

formülasyonlar, parenteral, topikal, vajinal, pulmoner gibi çeşitli yollarla tedavi edici olarak 

uygulanmaktadır. Niozomlar,  taşıdıkları etken maddenin epidermisin stratum korneum 

tabakasında daha uzun süre kalmasını sağlamakta, penetrasyonu artırmakta ve kontrollü 

salınım yaparak istenmeyen ilaç etkilerini azaltmaktadır. Niozom vezikülleri içinde etken 

madde kapsüle edilerek hazırlanmış terapötik formülasyonların yara iyileşmesi üzerine 

olumlu etki gösterdiği çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu formülasyonlarla epitelizasyon 

süresi kısalmış, antienflamatuvar ve antioksidan aktivite artmış, kollojen üretimi artmış, 

hücre proliferasyonu olumlu etkilenmiştir. Kısacası, bilimsel çalışmalara göre terapötik 

niozom formülasyonları topikal yolla yaralara uygulandığında kısa ve başarılı bir yara 

iyileşme süreci görülmektedir. Bu derlemenin amacı, bir nanoteknoloji ürünü olan niozomal 

ilaç taşıma sistemlerinin yara iyileşmesi üzerine etkisini gözden geçirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Niozom, Non İyonik Sürfaktan, Niozom Teknolojisi, İlaç Taşıyıcı 

Sistemler, Yara İyileşmesi.  
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ABSTRACT 

Niosomes are closed bilayer structures with or without cholesterol formed by the hydration of 

synthetic non-ionic surfactants. It is used as a nanotechnological product in many medical 

fields such as drug delivery systems and drug targeting studies. Niosomal drug delivery 

systems have high stability, are designed for purpose and do not show immunological 

reactions. Niosomal formulations are administered therapeutically in various ways such as 

parenteral, topical, vaginal, and pulmonary. Niosomes keep the active substance more longer 

in the stratum corneum layer of the epidermis,  increases penetration and reduce adverse 

effects of drugs by controlled release. Therapeutic formulations prepared by encapsulating 

the active ingredient in niozom vesicles have been shown to have a possitive effect on wound 

healing. With these formulations, the period of epithelization was shortened, anti-

inflammatory and antioxidant activity increased, collagen production was increased and cell 

proliferation was positively affected. In short, according to scientific studies, a short and 

successful wound healing process is seen when therapeutic niosome formulations are applied 

topically to the wounds. The aim of this review is to remind the effects of niozomal drug 

delivery systems on wound healing as a nanotechnology product. 

Key words: Niosome, Non-ionic Surfactant, Niosome Technology, Drug Delivery Systems, 

Wound Healing. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde niozom teknolojisi, ilaç taşıma ve hedefleme çalışmaları başta olmak üzere bir 

çok alanda ve çeşitli uygulama metodları ile karşımıza çıkmaktadır. Niozom vezikülleri içinde 

etken madde kapsüle edilerek hazırlanmış terapötik formülasyonların yara iyileşmesi üzerine 

olumlu etki gösterdiği çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu formülasyonlarla yara iyileşme 

süreci kısalmış, kollojen üretimi artmış, hücre proliferasyonu olumlu etkilenmiştir.  

NİOZOMLARIN YAPISI 

Niozomlar,  sentetik non-iyonik sürfaktanların hidrasyonu ile meydana gelen, kolesterol 

içeren ya da içermeyen kapalı çift tabakalı yapılar olarak tanımlanmaktadır (1).  



 

717 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

 

Şekil 1: Niozomun şematik görünümü (2) 

Niozomlar, sürfaktanlardaki ester bağları nedeniyle kolaylıkla hidrolize uğrayabilmektedir. 

Lipozomlara benzemektedir; fakat lipozomlardaki tabakalar fosfolipidlerden meydana 

gelirken, niozomlardaki tabakalar non-iyonik sürfaktanlardan meydana gelmektedir. 

Fosfolipidlere göre daha yüksek kimyasal stabilite göstermekte ve ucuz olmaları nedeniyle 

lipozomlardan daha iyi taşıyıcı sistemler olarak bilinmektedirler. Hidratasyon sıcaklığı, ana 

yüzey etkin maddenin seçimi, etkin maddenin ve membran bileşenlerinin özellikleri, partikül 

büyüklüğü küçültme teknikleri, kinetik enerjinin absorbsiyonu gibi nitelikler niozomların esas 

kimliğini ve özelliklerini belirleyen faktörler olarak sıralanabilmektedir (1,2,3). 

NİOZOMAL FORMÜLASYONLARIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 

Niozomal formülasyonların hazırlanışında niozoma esas kimliğini ve özelliklerini veren tüm 

faktörlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bazı yardımcı maddeler stabil bir niozom formülü 

hazırlayabilmek adına formülasyona eklenebilmektedir. Kolesterol, niozom yapısında en çok 

kullanılan yardımcı madde olmaktadır. Bu madde, jel fazdan sıvı faza geçişi engelleyerek 

niozomlardan etken madde sızmasını engellemektedir (2). Kolesterol genellikle 

formülasyonlara sürfaktan kolesterol olarak 1:1 oranında eklenmektedir. Kullanılan yardımcı 

maddeler ve sürfaktanların oranları değiştirilerek farklı permeabiliteye ve stabiliteye sahip 

yapılar elde edilebilmektedir (4). Ayrıca, yüklenen etkin maddenin özellikleri niozoma 

yüklenebilmeleri açısından önemlidir. Hidrofobik yapıdaki etkin maddeler alkil zincirleri 

arasına, hidrofil etkin maddeler ise çekirdek kısma yerleşmektedirler (2). 

Niozomal formülasyonlar kendi içeriğindeki sürfaktanın doğası ve yapısından etkilenebileceği 

gibi, membran kompozisyonu, niozoma yüklenecek ilacın özellikleri, sıcaklık, osmotik strese 

direnç, kolesterol miktarı ve yük tarafından da etkilenmektedir (4,5). Hazırlanan formüllerin 

uygulama alanları; ilaç taşıyıcı sistemler, ilaç hedefleme çalışmaları, antikanser tedavi, 

layişmanyoz tedavisi, peptit ilaçların taşınması, hemoglobin taşınması, dermal hastalıkların 
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tedavisi, bölgesel ilaç etkilemeleri, sürdürülebilir salınım, tanısal görüntüleme ve aşı adjuvan 

uygulamaları şeklinde sıralanabilmektedir (5,6).  

Niozomlar ilk olarak 1970’li yılların başlarında Strathclyde Üniversitesi’nde Guy 

Vanlerberghe ve arkadaşlarının sentezlediği noniyonik sürfaktanların farmasötik amaçla 

kullanım potansiyellerinin araştırılması sırasında ortaya çıkmıştır (2). İlk çalışmalardaki esas 

hedef kozmetik katkılar elde etmekken, sonrasında ilaç taşıyıcı sistem olarak niozomların 

kullanımı gündeme gelmiştir. 1985 yılında Azmin ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışma 

ile niozomlara yüklenen ilk etken madde metotreksat olarak tarihe geçmiştir. Sonraki 

senelerde sodyum stiboglukonat yüklü niozomlar formüle edilmiş ve layişmanyoz tedavisinde 

kullanılmıştır (2). 

Niozomal ilaç taşıyıcı sistemler birçok güçlü sebeple tercih edilmektedir. Bunlar; 

stabilitelerinin fazla olması, içeriğindeki etken maddelerin stabilitelerini arttırmaları, 

hidrofobik ve hidrofilik üniteler sayesinde farklı çözünürlükteki maddelerle yüklenebilmeleri, 

çözünürlüğü düşük maddelerin çözünürlüğünü arttırmaları, amaca yönelik tasarlanabilmeleri, 

etken maddelerin kan dolaşımından atılımını geciktirmeleri, immünolojik reaksiyon 

göstermemeleri ve biyolojik olarak parçalanabilmeleri olarak sıralanabilmektedir  (7).  

NİOZOMLARIN UYGULAMA YOLLARI 

Terapötik niozomal formülasyonların parenteral, topikal, nazal, oftalmik, vajinal, pulmoner 

gibi çeşitli yollarla uygulamaları yapılarak etkinlikleri araştırılmıştır (2,4,5). Oral olarak 

verilen etkin maddelerin biyoyararlanımı, etkin maddenin gastrointestinal sistemdeki düşük 

çözünürlüğü, bağırsak duvarında sitokrom enzimlerince metabolize olması, P-gp pompasıyla 

bağırsak lümenine geri salınması, absorbe olamaması ve karaciğerde sitokrom enzimlerince 

parçalanması gibi nedenlerden dolayı kısıtlı olabilmektedir (2). Bu nedenle kısıtlı oral 

biyoyararlınımı olan etken maddelerin etkinliğini artırmak için niozomlar 

kullanılabilmektedir. İlk olarak 1985 yılında Azmin ve ark. metotreksat yüklü niozomları oral 

yolla deney hayvanlarında denemişlerdir. Bu çalışmada uygulama sonrası etken maddenin 

serum konsantrasyonunu değerlendirilmiş, niozomların oral biyoyararlınımı artırdığı 

görülmüştür (2,4). Niozoma veziküle edilmiş insülinin,  proteolitik enzimler ve safra 

tuzlarından korunmuş olması oral insülin uygulamalarının önünü açmaktadır (8,9). Ayrıca 

oral aşı formları geliştirebilmek amacıyla hazırlanan niozom formülasyonları araştırmalarında 

olumlu sonuçlar elde edilmiştir (2).   

Niozomların parenteral yolla uygulamaları üzerine yapılan araştırmaların çoğu antikanser 

etkili maddeler ile ilgilidir. Antikanser etkili ajanın doğrudan tümör hücrelerini hedeflemesi 
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ve etken maddenin kandaki sirkülasyon süresini artırması amacıyla bu çalışmalar 

gerçekleşmiştir. Niozomların parenteral yolla uygulamaları genellikle intravenöz ve peritoneal 

şeklinde olmuştur. Yapılan çeşitli çalışmalarda etkin maddenin yarı ömründe uzama, 

hedeflenen organa ya da dokuya ulaşma ve hedef organda etken madde konsantrasyonunu 

artırdığı raporlanmıştır (2,5,11). 

Niozom vezikülleri ile ilaç taşıyıcı uygulamalar oftalmik yolla da yapılmaktadır. Bu şekilde 

etken maddelerin kornea yüzeyinde kontrollü ve uzun süre salınımı gerçekleşebilmektedir. 

Niozomlar, etken maddenin oftalmik alandaki enzimlerce metabolize olmasını da 

engellemektedir (10). İntravajinal uygulamalarda peptit- protein yapılı etken maddelerin 

biyoyararlınımı sınırlı olmaktadır. Jinekolojik hastalıklarda, vajinal yolun zengin kan 

sirkülasyonuna sahip olması, permeabilitesinin yüksek olması ve yüzey alanının geniş olması 

sebebiyle intravajinal ilaç uygulamaları tercih edilmektedir. İntravajinal uygulamalarda 

biyoyararlınımı olumsuz etkilenen maddelerin yararlılığını artırmak amacıyla, enkapsüle 

edilmiş niozom formülleri kullanılabilmektedir (2).  

NİOZOMLARIN TOPİKAL YOLLA UYGULANMASI 

Derinin yapısında yer alan epidermisin stratum korneum tabakası pek çok ilacın perkutan 

absorbsiyonunu engellemektedir. Bir transdermal terapötik sistem örneği olan patch 

teknolojisi 500 Dalton’dan daha küçük molekül ağırlıklı etkin maddelerin perkütan taşınması 

için kullanılmaktadır. Ancak 500 Dalton’dan daha büyük etkin maddelerin taşınmasında 

sorun yaşanmaktadır. Bu büyük molekül ağırlıklı maddelerin deriden penetrasyonunu artırma 

amacıyla lipit bazlı taşıyıcı sistemler geliştirilmeye devam edilmektedir (2,3,4,5). İlk olarak 

1975 yılında Lancome ® firması tarafından kozmetik endüstrisi için niozom formülasyonu 

yapılarak patenti alınmış ve yaşlanma karşıtı ürün olarak piyasaya sürülmüştür (11). Ardından 

niozom teknolojisi, formül preparatı içeren günlük nemlendirme ve bakım ürünleri, yaşlanma 

karşıtı ürünler ve makyaj ürünleri ile piyasada yerini almıştır. Sonrasında ise birçok ünlü 

kozmetik firması tarafından ticari niozom uygulamaları; parfüm, deodorant, traş sonrası 

losyon, duş jeli, gece kremi ve gündüz bakım kremi olarak tüketicilere sunulmuştur (2,5).  

Niozomlar,  taşıdıkları etken maddenin stratum korneumda daha uzun süre kalmasını 

sağlamakta, penetrasyonu artırmakta ve kontrollü salınım yaparak istenmeyen etkileri 

azaltmaktadır (12). Niozomun jel ya da sıvı kristal fazda oluşu dermal emilimini 

etkilemektedir. Sıvı kristal faz veziküllerin, jellere göre epidermisin canlı tabakalarına geçişi 

daha fazladır (2). Çeşitli cilt kanserlerinde niozomal taşıyıcı sistemlerin kullanımına yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Topikal niozomal formüllü antineoplastik ajan kullanımıyla, ilacın 
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intraselüler ulaşımının ve sitotoksik aktivitesinin arttığı bilinmektedir (11). Ek olarak topikal 

kullanımı ile lokal anestezi, psöriazis, beyazlatma etkisi, vitiligo, kutanöz inflamasyon, 

alopesi ve akne uygulamaları da olumlu sonuçlar almıştır (4, 11). 

NİOZOM TEKNOLOJİSİNİN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ  

Literatürde yara iyileştirmede niozomal formülasyon kullanımına dair önemli çalışmalara 

rastlanmaktadır. Memişoğlu ve arkadaşları, sıvı kristal, emülsiyon ve nizomlarla formüle 

edilmiş rekombinant insan gronülosit makrofaj koloni stimüle edici faktörün deney 

hayvanlarında yara iyileşme üzerine etkisini araştırmışlardır. Çalışmaya göre niozomun yara 

iyileştirmede olumlu etkisi vardır, ve hazırladıkları formül (rhGM-CSF- niozom)  ile 

niozomun yara iyileştirici etkisi artmıştır (13).  

Niozom ile kapsüllenmiş gümüş sülfadiazin jelinin yanık yaralarının iyileşmesine etkisi 

değerlendirilmiştir. Elde edilen gümüş sülfadiazin içeren niozomal jel günde bir kez 

uygulandığında yanık yarasının yarası iyileşmesinde ticari kremden daha etkili olduğu 

gözlenmiştir. Niosomal jel ile tedavi edilen yanık yaralarının, ortalama epitelizasyon süresinin 

azaldığı ve kontrol grubundan daha hızlı iyileştiği görülmüştür. Ayrıca Staphylococcus 

aureus’a karşı antibakteriyel aktivite de sergilemiştir (14).  

Un ve arkadaşları, Marigold metanolik ekstratından fitoniozomlar hazırlanmış, sitotoksisite, 

yara iyileşmesi, antioksidan ve biyolojik aktiviteleri araştırılmıştır. Niozoma dahil edilen 

marigold ekstratı yara iyileşmesinde daha etkili olmuş ve hücre göçünü arttırmıştır (15). 

Hypericum perforatum ekstratının, hem lipofilik hem de hidrofilik bileşenleri  niozom 

sistemine dahil edilerek jel oluşturulmuş ve yara iyileştirici etkisi değerlendirilmiştir. 

Niosomal jel ile tedavi edilen grupta yaralanmadan sonraki 7. günde inflamatuar hücre 

sayısında önemli bir azalma, inflamatuar fazda belirgin bir gerileme ve proliferatif fazında 

daha kısa sürede başladığı gözlenmiştir. Yaralanmadan 21 gün sonra, Panthenol ®  kremle 

tedavi edilen gruba kıyasla, re-epitelizasyon, yeni matris liflerinin oluşumu ve yara 

kontraksiyonunu arttırdığı ve yara boyutunda belirgin bir azalma sağladığı gözlenmiştir (16).  

Deri yarası iyileşmesini arttırmak için fenitoin sodyum içeren niozomal jel formülasyonları 

hazırlanmıştır. Bu çalışmada niozomların oldukça etkili taşıyıcılar olduğu ve fenitoin sodyum 

için cilt penetrasyonunu artırıcı etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Yüksek sürfaktan ve kolesterol 

içeriğinden ötürü topikal kullanımlarda hızlı ve başarılı yara iyileştirebildiği belirtilmiştir. Bu 

çalışmada, fenitoin sodyum içeren niozomlar, plasebo formülasyonlarına göre daha kısa 

sürede yara iyileşmesinin tamamlanmasına yardımcı olmuştur (17). 
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Başka bir çalışma da, polianyon sodyum hyaluronat kullanılarak,  hyalurozomlar olarak 

adlandırılan yeni yüksek biyolojik olarak uyumlu nanoveziküller geliştirilmiştir. Sonrasında 

kurkumin yüklü sodyum hiyalüronat formüle edilerek in vivo testler yapılmıştır. Çalışmaya 

göre; hyalurozomlar yara iyileşmesinde başarılı olmuştur ve cilt inflamasyonunu 

baskılamıştır. Hyalurozomlar insan keratinositlerini oksidatif stres hasarından korumuş,  

hücresel proliferasyon ve migrasyon ile doku remodelingini desteklemiştir (18).  

El-Refaie ve arkadaşları, kurkumin niozomal formülasyonunu topikal olarak ratlarda yanık 

yaralarında kullanmışlardır. Bu veziküler formülasyonun yanık yarasını hızlı iyileştirdiği ve 

skar oluşumunu azalttığı gözlenmiştir. Bununla birlikte  anti-enflamatuar ve antioksidan etki 

de rapor edilmiştir  (19). 

Nergisgiller familyasından olan Narcissus tazetta ekstratından niosomal formülasyonlar 

hazırlanmış ve yara iyileşmesine etkisi değerlendirilmiştir. N. tazetta’nın niozomal 

formülasyonu insan dermal fibroblast hücrelerinde hücre proliferasyonu üzerinde olumlu 

etkiler göstermiş, dokuda daha sık fibroblast izlenmiş ve bitkinin tedavi edici etkinliğini 

arttırmıştır (20).  

Priprem ve arkadaşları, oral lezyonlarda antienflamatuar olarak potansiyel yararlar gösteren 

ve diyet kaynaklarından elde edilebilen antosiyaninleri araştırmalarında kullanmışlardır. 

Çalışmada, Zea mays ve Clitoria ternatea'dan bir antosiyanin kompleks oluşturulmuş ve 

bununla da niozom jel formüle edilmiştir.Bu niozomal formül ratların bukkal boşluklarındaki 

insizyonel yaralarda kullanılmış ve etkileri incelenmiştir. Non niozomal antosiyaninlere göre 

niozomal antosiyanin jeli kullanılan ratlarda daha iyi anti inflamatuvar etki ortaya çıkmış ve 

daha hızlı yara iyileşmesi gözlenmiştir (21). 

Papain, dermatolojide skar tedavisinde yaygın olarak kullanılan Carica papaya lateksindeki 

proteaz enzimlerinden biridir. Niozomlara yüklenen papain içeren jel uygulanan grupta, 

tavşanların kulaklarındaki hipertrofik skarlar azalma sergilemiştir. Histolojik incelemede 

niozomlarda yüklü olan papain içeren jel ile tedavi edilen grupta kollajen liflerinin sayısı 

kontrol grubuna göre artmıştır (22). 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bilimsel literatüre göre; niozom teknolojisi, cildin ana bariyeri olan stratum korneumdan 

transdermal ilaç iletimini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu sebeple niozomların ilaç hedefleme 

çalışmalarında iletim yapabileceği düşünülmektedir. Niozomların stratum korneumun 

hidratasyonunu artırdığı ve transdermal su kaybı geliştirerek işlevini değiştirdiği 
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düşünülmektedir. Çalışmalara göre niozomal formüller etken maddenin transdermal geçişini 

artırmakta, penetrasyonu artırmakta, kontrollü salınım yaptırmaktadır. Dolayısıyla formüle 

niozomal veziküllerin kullanımı gün içindeki pansuman değişikliği sıklığını 

azaltabilmektedir.  

Niozomal formülasyonlar ile yara alanında antienflamatuar etkiye ulaşılabilmektedir. Ayrıca 

bu veziküler yapılar, hücre proliferasyonu ve migrasyonu, kollojen sentezi ve skar dokusu 

oluşumu üzerinde olumlu etkili olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak, niozom teknolojisi 

kullanılarak hazırlanan terapötik formülasyonlar yara iyileşmesini hızlandırmaktadır. 

Kanıtlanmış etkiler ile, bireysel ve toplumsal boyutta geniş çaplı olumsuz sonlanımları olan, 

klinik takibi ve tedavisi güç yaralarda daha yapıcı sonuçlar elde etmek için yeni fikirler 

üretilmesi mümkün görünmektedir. Multidisipliner bir takım çalışması ile güncel teknolojiler 

eşliğinde ileri çalışmalar yürütülmesini önermekteyiz.  
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ÖZET 

Bu çalışmada geleneksel yöntem ile üretilmiş fermente sucuktan izole edilen antilisterial 

aktiviteye sahip Enterococcus mundtii YB6.30 suşu tarafından üretilen bakteriyosinin 

karakterizasyonu amaçlanmıştır. Yapılan aktivite spektrumu çalışması sonucu E. mundtii 

YB6.30 suşunun Listeria türlerinin yanı sıra Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium ve Escherichia coli gibi gıda patojenlerinin de dahil 

olduğu çeşitli Gram pozitif ve Gram negatif bakterileri inhibe ettiği belirlenmiştir. Proteolitik 

enzim uygulaması sonucu YB6.30 suşu tarafından üretilen antimikrobiyal maddenin 

bakteriyosin olduğu belirlenmiştir. Bakteriyosin üreticisi E. mundtii YB6.30 suşu 16S rDNA 

dizi analizi ve türe özgü primer çifti kullanılarak yapılan polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) 

analizi ile tanımlanmıştır. Farklı sıcaklık ve pH uygulamaları sonucu E. mundtii YB6.30 suşu 

tarafından üretilen bakteriyosinin ısı stabil olduğu ve geniş pH aralığında (2.0-10.0) aktivite 

gösterdiği belirlenmiştir. Bilinen enterosin primer çiftleri kullanılarak yapılan PZR 

denemeleri sonucu E. mundtii YB6.30 suşunda mundtisin KS geni varlığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, geniş aktivite spektrumuna sahip mundtisin KS üreticisi E. mundtii YB6.30 suşu 

gıda güvenliğini geliştirmek amaçlı fermente gıda üretiminde starter veya yardımcı starter 

kültür olarak kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Enterococcus mundtii, mundtisin KS, Fermente sucuk, Polimeraz zincir 

reaksiyonu 

ABSTRACT 

In this study, the characterization of bacteriocin produced by Enterococcus mundtii YB6.30 

strain which has antilisterial activity isolated from fermented sucuk produced by traditional 

method was aimed. As a result of activity spectrum study, E. mundtii YB6.30 strain was 
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determined to inhibit various Gram positive and Gram negative bacteria including Listeria 

species as well as food pathogens such as Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella 

Enteritidis, S. Typhimurium and Escherichia coli. Antimicrobial substance produced by 

YB6.30 strains was determined as bacteriocin by proteolytic enzyme treatments. Bacteriocin 

producer E. mundtii YB6.30 strain was identified at species level using 16S rRDNA sequence 

anlysis and species-specific polymerase chain reaction (PCR). As a results of different heat 

and pH treatments, bacteriocin produced by E. mundtii YB6.30 strains was determined to be 

heat stable and active in wide pH range (2.0-10.0). The presence of mundtisin KS gene was 

detected in E. mundtii YB6.30 strain as a result of PCR experiments using known enterosin 

primer pairs. Consequently, mundticin KS producer E. mundtii YB6.30 strain with broad 

spectrum of activity can be used as starter or adjunt culture in fermented food production to 

improve food safety. 

Key words: Enterococcus mundtii, mundticin KS, fermented sausage (sucuk), Polymerase 

chain reaction 

GİRİŞ 

Enterokoklar tuza ve asite toleransları nedeniyle farklı gıda sistemlerine son derece adapte 

olmuş homofermentatif laktik asit bakterileridir. Bu bakteriler geleneksel yöntemlerle üretilen 

peynir ve kuru sosis fermantasyonlarında rol oynamakta ve proteolitik ve lipolitik aktiviteleri 

ile bu ürünlerin organoleptik özelliklerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır (1). Ayrıca 

enterokoklar gıdalarda biyokoruyucu olarak kullanım potansiyeli taşıyan bakteriyosin olarak 

bilinen antimikrobiyal peptitler üretebilmektedirler (2, 3, 4). Enterokoklar tarafından üretilen 

bakteriyosinler enterosinler olarak isimlendirilmekte ve dört grup altında sınıflandırılmaktadır 

(5). Sınıf I lantibiyotik enterosinler enterokoklarda nadir olarak tanımlanmıştır. Sitolisin (6) 

ve enterosin W (7) her ikiside E. faecalis’de tanımlanan sınıf I grup üyesi bakteriyosinlerdir. 

Bu sınıf enterosinler iki doğrusal peptidden oluşan iki bileşenli bakteriyosin olmaları 

nedeniyle, yapısal olarak nisin A ve nisin Z gibi diğer doğrusal lantibiyotik bakteriyosinlerden 

farklılık gösterirler (1). Sınıf II küçük, lantibiyotik olmayan pediosin ailesi üyesi enterosinleri 

içerir. Bu sınıf üyesi bakteriyosinler II.1, II.2 ve II.3 olmak üzere üç alt sınıfa ayrılmıştır. Sınıf 

II.1 alt sınıfı sekans benzerliklerine göre ise iki alt gruba ayrılmıştır. Alt grup 1 enterosin A 

(8), mundtisin (9) ve enterosin CRL35 (10), alt grup 2 ise enterosin P (11) ve enterosin P’nin 

varyantı olan enterosin M (12) bakteriyosinlerini içermektedir. Sınıf II.2 alt sınıfı üyesi 

bakteriyosinler N-terminal uçlarında lider peptit olmadan sentezlenen bakteriyosinleri 

içermektedir. İki peptidli L50A/L50B (13),  enterosin Q (13) ve enterosin C (14) bu grup 

üyesi bakteriyosinlerdir. Sınıf II.3 alt sınıfı enterosin B (15) gibi diğer doğrusal pediosin 

benzeri olmayan bakteriyosinleri içermektedir. Sınıf III. E. faecalis S-48 tarafından üretilen 
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enterosin AS-48’in dahil olduğu siklik bakteriyosinleri, sınıf IV ise enterolisin A gibi büyük 

proteinleri içermektedir.  

Enterosinler geniş aktivite spektrumuna sahip bakteriyosinlerdir. Enterosinler sadece yakın 

akraba türlere karşı değil, aynı zamanda Gram pozitif gıda patojenlerine özelliklede Listeria 

türlerine karşı da aktivite göstermektedirler (2). Bu özellikleri enterosinlerin gıda 

endüstrisinde bozulma etmeni ve patojen bakterilere karşı biyokoruyucu olarak kullanımına 

dikkat çekmiştir. Bu çalışmada, starter kültür kullanılmadan spontan fermentasyon ile 

üretilmiş sucuktan izole edilen antilisterial aktiviteye sahip Enterococcus spp. YB6.30 

suşunun tür düzeyinde tanısı ve üretilen bakteriyosinin  karakterizasyonu yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Materyal: Çalışma kapsamında kullanılan sucuktan izole edilen antilisterial Enterococcus 

spp. YB6.30 suşu Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bakteriyel 

Genetik Laboratuvarı Kültür koleksiyonundan temin edilmiştir.  

Tür düzeyinde tanı: YB6.30 suşunda genomik DNA Cancilla vd. (16) tarafından önerilen 

yönteme göre izole edilmiştir. İzolatın tür düzeyinde tanısı 16S rDNA genel bakteri primerleri 

kullanılarak (17) ve türe özgül primerler (18) kullanılarak yapılmıştır. Sekans analizi 

Oligomer Biyoteknoloji Ltd. Şti. (ODTÜ Teknokent, Ankara)’de yaptırılmış ve dizi analizi 

BLAST programında analiz edilmiştir. 

Aktivite spektrumunun belirlenmesi: Enterococcus spp. YB6.30 suşunun antibakteriyel 

aktivite spektrumunun belirlenmesinde van Belkum vd. (19) tarafından önerilen yöntem 

kullanılmıştır.  

Proteolitik enzim uygulaması: Üretilen antibakteriyel maddenin protein doğası proteolitik 

enzim uygulaması ile belirlenmiştir (20).  

Bakteriyosin aktivitesi üzerine pH, sıcaklık ve enzim uygulamalarının etkisi: Bakteriyosin 

aktivitesi üzerine pH, sıcaklık ve enzim uygulamalarının etkisi Franz vd. (21) tarafından 

önerilen yönteme göre belirlenmiştir.  

Bakteriyosin yapısal genlerinin PZR ile belirlenmesi: E. mundtii YB6.30 suşu tarafından 

üretilen bakteriyosinin tanısı bilinen enterosin gen primer çiftleri kullanılarak PZR yöntemi 

ile yapılmıştır. PZR denemelerinde enterosin A, B, P, Q, L50A/B, 1071A/B, CRL35, 
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bakteriosin 31 ve mundtisin KS bakteriyosinlerine özgül primerler kullanılmıştır (9, 10, 22, 

23, 24, 25).  

BULGULAR 

Antilisterial aktiviyete sahip Enterococcus spp. YB6.30 suşu 16S rDNA dizi analizi ve türe 

özgü primer çifti kullanılarak yapılan polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) analizi ile 

Enterococcus mundtii türü üyesi olduğu belirlenmiştir. Aktivite spektrumu belirleme 

çalışması sonucu E. mundtii YB6.30 suşunun Listeria innocua, Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium ve 

Escherichia coli gibi gıda patojenlerinin de dahil olduğu çeşitli Gram pozitif ve Gram negatif 

bakterileri inhibe ettiği belirlenmiştir. Enzim uygulaması sonucu E. mundtii YB6.30 suşu 

tarafından üretilen antimikrobiyal maddenin proteinaz K, α-kemotripsin, tripsin, pepsin ve α-

amilaz uygulaması ile aktivite kaybına uğradığı belirlenmiştir. Denemelerde kullanılan 

lizozim, lipaz ve katalaz enzimlerinden ise etkilenmediği tespit edilmiştir. Farklı sıcaklık ve 

pH uygulamaları sonucu E. mundtii YB6.30 suşu tarafından üretilen bakteriyosinin ısı stabil 

olduğu (121 °C’de 15 dk) ve geniş pH aralığında (2.0-10.0) aktivite gösterdiği belirlenmiştir. 

Bilinen enterosin primer çiftleri kullanılarak yapılan PZR denemeleri sonucu E. mundtii 

YB6.30 suşunda mundtisin KS genine özgü 380 bç büyüklüğünde amplikon elde edilmiştir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ  

Antilisterial aktiviteye sahip Enterococcus spp. YB6.30 suşu moleküler tanı yöntemleri 

kullanılarak E. mundtii türü üyesi olarak tanımlanmıştır. E. faecium ve E. faecalis ana 

enterosin üreticisi türlerdir. Bu türlerin yanı sıra daha az sıklıkla E. mundtii, E. avium, E. 

hirae ve E. durans türü üyesi suşlarında enterosin ürettiği bildirilmiştir (26). E. mundtii 

YB6.30 suşu tarafından üretilen antimikrobiyal maddenin katalaz uygulamasından etkilenmez 

iken proteolitik enzimler ile muamele edildiğinde aktivitesini kısmen veya tamamen 

kaybetmesi onun bakteriyosin olduğunun güçlü delili olarak değerlendirilmiştir. 

Bakteriyosinler protein doğaları sebebiyle proteolitik enzim uygulamaları sonucu kısmen veya 

tamamen aktivitelerini kaybetmektedirler (27). E. mundtii YB6.30 suşu tarafından üretilen 

bakteriyosinin ısı stabil olması ve geniş pH aralığında aktivite göstermesi, bu bakterinin gıda 

üretim proseslerinde kullanımı için bir avantajdır. E. mundtii tarafından üretilen sınırlı sayıda 

bakteriyosin bildirilmiştir. Bunlar mundtisin KS (9), enterosin CRL35 (10) ve mundtisin L 

(28)’dir. PZR denemeleri sonucu E. mundtii YB6.30 suşu tarafından üretilen bakteriyosinde 
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mundtisin KS olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak, geniş aktivite spektrumuna sahip 

mundtisin KS üreticisi E. mundtii YB6.30 suşu gıda güvenliğini geliştirmek amaçlı fermente 

gıda üretiminde starter veya yardımcı starter kültür olarak kullanılabilir. Ancak, söz konusu 

suşun starter kültür kombinasyonlarında yer alabilmesi için antibiyotik direnç, virülens faktör 

ve biyojen amin üretim özelliklerinin de araştırılması gerekmektedir.  
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SIÇAN MODELİNDE DEFEKTLİ KEMİK KIRIKLARINDA MEMBRAN HALİNE 

GETİRİLMİŞ MESENKİMAL KÖK HÜCRELERİN OSTEOJENİK İNDÜKSİYON 

POTANSİYELLERİNİN KIRIK KAYNAMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ 
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Özet: 

Amaç: Bu çalışmada hücre iskeleti kullanılmadan kök hücre transplantasyon tekniği 

tanımlanmıştır. Kemik iyileşmesinde membran haline getirlmiş osteojenik farklılaştırılmış 

mezenkimal kök hücrelerle osteojenik farklılaşmaya tabi tutulmamış kök hücrelerin kırık 

iyileşmesine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem:  30 dişi sıçan rastgele her 

grupta 10 sıçan olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Sıçanların femur şaftına kırık oluşturuldu. 

Kırık fiksasyonu 18 g spinal iğne ile 1 mm lik boşluk bırakılarak kemik defekti modeli 

şeklinde intrameduller fiksasyon sağlandı. Üç gruba ayrılan sıçanlardan osteojenik deney 

grubuna kırık fiksasyonu sonrası kırık alanın etrafına 360 derece osteojenik indüklenmiş kök 

hücre membranı, 2. gruba indüklenmemiş kök hücre membranı uygulandı. Kontrol grubu 

sıçanlara da sadece defektli kırık oluşturuldu ve fiksasyon sağlandı. Bulgular: İkinci haftada 

osteojenik indüklenen grupta yumuşak kallus dokusunun diğer gruplardan farklı olarak erken 

dönemde oluştuğu görüldü. Dördüncü hafta ise kök hücre membranı uygulanmış grupta kırık 

çevresindeki kallus dokusunun kemik dokuya benzer şekilde sertleştiği görüldü Kemik 

bütünlüğü tama yakın yeniden sağlanmış olduğu görüldü. Osteojenik farklılaştırılmamış 

(indüklenmeyen grup) grupta kırık hatları açıldığında yumuşak kallus dokusunun oluştuğu 

fakat kaynamaya yeterli olmadığı görüldü. 4. hafta indüklenmemiş kök hücre membranı 

uygulanan grup kallus dokusunun büyüklüğü de osteojenik gruba göre çok az ve sadece kırık 
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olan bölgeye lokalize olduğu görüldü. Kontrol grubu sıçanlarda 4. haftada kallus dokusunun 

oluştuğu görüldü. Oluşan kallus dokusu yumuşak kıvamda olup, kırık hattında patolojik 

hareket olduğu, kaynamanın gerçekleşmediği Altı ve 8. haftalardaki makroskopik 

bulgularımızda hem kontrol grubunda hem de indüklenmemiş membran kullanılan gruptaki 

sıçan femurlarında oluşan kaynama dokularının 4. Haftadaki osteojenik grupta elde edilen 

kaynama bulgularına erişmediği görüldü. Çıkarımlar 1)Kemik doku mühendisliğinde 

kullanılan hücre taşıyıcı iskelelere (skafoldlara) gereksinim duyulmaksızın mezenkimal kök 

hücrelerin bir membran oluşturularak doku hasarlı bölgere uygulanabileceği gösterilmiştir. 

2) Osteojenik indüksiyon uygulanan grupta oluşan kallus dokusunun diğer gruplara oranla 

daha organize geniş ve sağlam olduğu görüldü. Kullanılan kök hücre membranlarının kemik 

kırığı modelinde kırık iyileşmesi sürecini hızlandırmaları için kök hücre uygulamalarında 

osteojenik indüksiyonunun gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: mezenkimal kök hücre, kırık kaynaması, rat modeli  

Giriş 

Geniş kemik defektli kırıklar ve kaynamayan kırıklar ortopedik cerrahların sık 

karşılaştıkları klinik problemlerdir.Açık kırıklar ve büyük segmental kemik defekti bulunan  

kırıkların yaklaşık% 5-10'u gecikmiş kaynama veya kaynamama ile sonuçlanır. [1]Otolog 

kemik greftlerinin kullanımındaki zorluklar nedeniyle, doku mühendisleri birçok hastalığın 

tedavisi için umut verici bir alternatif olan hücre temelli tedavilere yönelmiştir. Kök hücreler, 

kornea epiteli [2]periodontal ligament hücreleri [3], mesane epiteli [4], miyokardiyal hücreler 

[5] dahil olmak üzere hasarlı yumuşak doku alanlarında kullanılabilir. Son 

çalışmalardamezenkimal kök hücreleri, eklem artroplastisi, osteonekroz tedavisi ve 

eklemlerdeki kıkırdak kusurlarının onarımı gibi çeşitli amaçlar için test edilmiş ve başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada scafold kullanılmadan hücre transplantasyon tekniği 

tanımlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda osteojenik indüklenmiş kök hücreler, 

indüklenmemiş kök hücrelerle karşılaştırılarak kemik iyileşmesinde birbirlerine olan 

üstünlükleri araştırılmıştır.  
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Materyal metod 

Mezenkimal kök hücrelerin elde edilmesi için 5 adet erkek sıçan kullanıldı. Deneysel 

çalışma 30 adet (4-6 aylık yaklaşık ağırlıkları 220 g.) dişi Wistar Albino tipi sıçan kullanıldı. 

30 dişi sıçan rastgele her grupta 10 sıçan olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Femur şaftına 

transvers kırık oluşturuldu. Kırık hattının fiksasyonu için 18 g spinal iğne yardımı ile kırık 

uçları arasında 1 mm lik boşluk bırakılarak kemik defekti modeli oluşturulacak şekilde 

intrameduller fiksasyon sağlandı (Resim 1-2) 

 

 

 

 

Mezenkimal kök hücereler kültür ortamında çoğaltıldı ve hücre memranları halinde kaldırıldı. 

(resim 3) Hücre membranları kemik defektli alanlara uygulandı. Kırık etrafına çepeçevre 

sarıldı 

 

Resim 3 : hücre membranı oluşturma 

Resim 2:Femurdaki kırık hattına kök hücre 

membranının sarılma aşaması 

Resim 1: Sıçan femurlarına kırık 

oluşturma ve intrameduller fiksasyon 
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Üç gruba ayrılan sıçanlardan Osteojenik deney grubuna kemik defekti oluşturulan alanın 

etrafına 360 derece saracak şekilde osteojenik indüklenmiş kök hücre membranı 2. gruba 

indüklenmemiş kök hücre membranı uygulandı. Kontrol grubu sıçanlara da sadece aynı 

özellikte kırık oluşturuldu ve fiksasyon sağlandı ( Tablo 1)(Resim 4) 

 

  

 

 

Her gruptaki sıçanların operasyon uygulanan femurlarına 0.gün, 2., 4., 6. ve 8. haftada direk 

grafi çekildi. Radyolojik kaynamanın göstergesi olan anteroposterior ve lateral planda 3 

kortekste kaynama bulgusunun oluşması esas alındı. Sıçanların femurlarını incelemek için 

kalça ve dizden dezartikulasyon yapıldı. Kemik defektinde oluşan kallus dokusuna zarar 

vermemeye özen gösterilerek femurların çevresindeki yumuşak dokular sıyrıldı ve 

intramedüller tespit materyalleri çıkarıldı. Makroskobik inceleme yapıldı. 

Bulgular 

Radyolojik Bulgular: 0. Gün grafileri ile sıçanların kırık femurlarına uygulanan 

cerrahi ve fiksasyonlar değerlendirildi. 2. haftada her üç grupta  kırık hattında kaynama 

bulgularının oluşmadığı görüldü.  Dördüncü haftada osteojenik indüksiyon grubu grafileri 

değerlendirildiğinde kallus dokusunun oluştuğu hatta kırık hattının kaybolmaya başladığı yani 

remodeling evresinde olabileceğini düşündüren bulgulara rastlandı. Hem kontrol hem de 

Resim 4: Sıçan femurlarına mezenkimal kök hücre membranı uygulanması A) Sıçan femurlarına transvers 

kırık oluşturularak her iki kırık hattı arasında 1 mm boşluk bırakılarak defekt oluşturuldu. Trokanter major 

tipinden gönderilen k teli ile intramedüller fiksasyon sağlandı. B) Kırık hattı çevresine kök hücre membranının 

steril koşullarda kırık hattına uygulanışı. C) Kırık hattı çevresini 360 derece saracak şekilde kök hücre 

membranının yerleştirilmesi. D) Membran uygulama işlemi sonrası radyografik görüntü. 
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indüklenmemiş grup sıçan femur kırıklarında kırık hattında kallus dokusu formasyonunun 

oluşmadığı gözlendi. 6 ve 8. haftanın sonunda indüklenmemiş grup ve kontrol grubu sıçan 

femurlarında radyolojik kaynama bulgularının oluşmadığı gözlemlendi. Osteojenik grupta ise 

tam kaynamanın gerçekleştiği görüldü. 

 

Histolojik İnceleme Bulguları 

Makroskopik olarak yoğun kallus dokusu saptanan 2. hafta osteojenik grupta kırık 

hattını içine alacak şekilde epifize kadar uzanan geniş bir kallus dokusunun oluştuğu görüldü. 

Bu kallus dokusunun epifize yakın kısımlarında kondrojenik ve osteojenik değişimin 

görüldüğü alanlar yani kondroosteojenik kallus dokusunun geliştiği alanlar tespit edilmiştir. 

İkinci haftada indüklenmemiş grupta kırık hattına sarılan kök hücre membranının kemiğe 

entegre olmayacak şekilde kas dokusu ve kırık etrafında yer aldığı ve Histolojik incelemede 

fibröz bağ dokusu şeklinde kaldığı gözlenmiştir. (Resim 5) Konulan membranın kemik 

yönünde farklılaşmayıp çevre dokunun özelliklerini kazanarak fibröz doku karakterine 

farklılaştığı saptandı. Kontrol grubunda 2. hafta osteojenik grupta kemiklerin histolojik 

kesitlerinde de makroskopi ile uyumlu olarak kallus dokusunun varlığı ve kallus dokusu 

içerisinde osteojenik değişimin olduğu görüldü. Ancak hem kontrol hem indüklenmemiş 

gruplarda kırık hattında kaynama gözlenmemiştir. Dördüncü hafta osteojenik grubun 

histolojik bulgularında ise kırık hattında belirgin kemikleşme ve remodeling gerçekleştiği, 

kallus dokusunun tamama yakınının ortadan kalktığı görülmüştür. Çalışmanın 6. ve 8. hafta 

bulgularında osteojenik indüklenmiş membran uygulanan grupta tam kaynama gözlenirken 

indüklenmemiş ve kontrol grubunda kırık hattında kallus dokusunun olmadığı fbrotik doku 

ağırlıklı görüntü olduğu görüldü.(resim 7) 
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Tartışma 

İleri yumuşak doku hasarı ve periost hasarı olan kırıklarda kırık iyileşmesinin 

olmadığı veya kaynama yönünden problem olabilecek durumlarda, kıkırdak, tendon 

hasarlarında da mezenkimal kök hücre kullanımıyla başarılı sonuçlar elde edilmektedir[6–8]. 

Msc lerin osteoblastik türe faklılaşmaları osteoblastik kültür içinde in vitro olarak 

osteoindüktif mediumdex içinde sağlamaktadır. İnvitro ortamda farklılaşmış osteoblastlar 

kemik defektlerinde osteonekroz olgularında skafold ile kombine edilerek de 

kullanılabilmektedir[9][10] Doku mühendisliğinde 3 boyutlu skafoldların hücre yapışması, 

migrasyonu, proliferasyonu, farklılaşması ve kök hücrelerin yaşamını idame ettirmesi için 

gerekli olduğu düşünülürdü. Skafoldların zayıf mekanik özellik göstermeleri ve inorganik 

olmaları, biyolojik aktivitelerinin olmaması gibi sebeplerle kemik rejenerasyonuna engel 

olmaktadırlar. Tüm bu sebeplerle skafoldların doku mühendisliğinde kullanımı 

sınırlanmaktadır[11]. Osteojenik differansiye olmuş kök hücreler in vivo ve in vitro olarak 

neoanjiyogenesisi VEGF salınımı ile indükler ve yeni damar yapımı sağlanır. 

Neovaskülarizasyon yeni kemik oluşumu ve kaynama için gereklidir. Osteoindüksiyon 

yapılan kök hücreler, yapılmayan kök hürelerle karılaştırıldığında yeni kemik oluşumunu 

indükledikleri gösterilmiştir[12] 

 

 

Resim 5: Her üç grup kırık hattının Histolojik Görüntüleri 

A) Kontrol grubu: Kök hücre uygulanmayan grup B) İndüklenmemiş grup: Osteoindüksiyon uygulanmamış 

kök hücre membranı uygulanan grup C) Osteo grubu: Osteojenik indüksiyon uygulanmış kök hücre membranı 

uygulanan grup, kırık hattının birleştiği ve kemik iliğinin yeniden oluştuğu görülmekte  
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 Çıkarımlar 

1)Kemik doku mühendisliğinde kullanılan hücre taşıyıcı iskelelere (skafoldlara) gereksinim 

duyulmaksızın mezenkimal kök hücrelerin bir membran oluşturularak doku hasarlı bölgere 

uygulanabileceği gösterilmiştir. 

2) osteojenik indüksiyon uygulanan grupta oluşan kallus dokusunun diğer gruplara oranla 

daha organize geniş ve sağlam olduğu görüldü. Kullanılan kök hücre membranlarının kemik 

kırığı modelinde kırık iyileşmesi sürecini hızlandırmaları için kök hücre uygulamalarında 

osteojenik indüksiyonunun gerekli olduğu düşünülmektedir. 

3) ileride yapılacak çalışmalarda kullanılan membran hücrelerinin işaretlenerek yeni oluşan 

kemik dokuda gösterilmelerin ortopedik doku mühendisliği açısından önem taşıdığı 

düşüncesindeyiz. 
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ADOLESAN BASKETBOLCULARDA YARALANMA RİSK FAKTÖRLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Investigation of risk factors of injury in adolescent children who play basketball 

 

Ebru Tekin, Fatma Ünver, Veysel Uludağ, 

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

Giriş:  Adolesanların % 8'inin yıllık yaralanma nedeniyle spor ve rekreasyon faaliyetlerinden 

ayrıldığı tahmin edilmektedir. Sporun tıbbi bakım gerektiren en önemli yaralanma nedeni 

olduğuna dair kanıtlar vardır. Ayrıca, spor yaralanmalarının adolesanlara yönelik tüm 

yaralanmaların% 50'sini oluşturduğu tahmin edilmektedir. 

 

Amaç: Çalışmanın amacı adolesan basketbolcularda yaralanma riskini artıran faktörlerin 

araştırılmasıdır. 

Yöntem: Çalışmamıza yaş aralığı 10-16 arasında 43 gönüllü basketbol oyuncusu katılmıştır. 

Katılımcıların dengeleri Y-Balance denge testi, Core kuvvetleri ve enduransları  statik curl-

up, dinamik curl-up, prone plank testleriyle değerlendirilmiş. Q açısı, kalça eksternal 

rotasyon, internal rotasyon, abduksiyon dereceleri gonyometre yardımıyla ölçülmüştür. 

Yaralanma risk faktörü tespiti için fonksiyonel bir test olan Fonksiyonel hareket taraması 

(Functional Movement Screen-FMS) testi uygulanmıştır. FMS skoru 14 ve altında olan kişiler 

yaralanma risk grubunda görülmektedir. 

Verilerin incelenmesinde regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Yaralanma risk grubunda olanlar ve olmayanlara farklı değişkenler etki 

etmektedir. Katılımcılarda yaşın artması (p=0,28), prone plank duruş süresinin artması 

(p=0,10), Y-Balance testinin posteriorlateral komponentinin uzanma mesafesindeki artış (sağ 

p=0,49;  sol p=0,30) yaralanma riski üzerinde düşürücü etki yapmaktadır. Diğer faktörlerin 

yaralanma riski üzerinde etkisi bulunamamıştır(p>0,05). 

Sonuç: Sonuç olarak sporcularda düşük yaşın yaralanma riskini artıran bir faktör olduğu 

bulunmuştur. Adolesanlarda core enduransının artışının yaralanma riski üzerinde düşürücü 

etki göstermesi core enduransının yaralanma risk faktörü olabileceği yönündeki çalışmaları 

desteklemiştir. Dinamik denge performansının en zor parçası olan ve gövdenin rotasyonel 

hareketinin devreye girdiği posterolateral uzanma mesafesi de yine yaralanma riski için 

belirleyici faktörler arasında yer almıştır.  
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Tartışma: Adolesan sporcuların antrenman programlarını hazırlarken yaş göz önünde 

bulundurulmalı, core kuvveti ve denge eğitiminin antrenmanlar içine dahil edilmesi 

yaralanma riskini azaltabileceği göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar kelimeler: adolesan, basketbol, yaralanma riski 

 

 

Giriş 
 

Fiziksel aktivite ve sporun sağlık için önemli faydaları mevcuttur. Ancak spor ve fiziksel 

aktivite risksiz değildir. Spor yaralanmalarının çoğu hayatı tehdit etmemesine rağmen, spor 

yaralanmalarının meydana gelmesi kısa veya uzun vadede ağrı, sakatlık veya disfonksiyona 

neden olabilir. Yaralanmalar insanların fiziksel aktiviteye katılımını durdurmaya yol açar(1). 

Sporun tıbbi bakım gerektiren en önemli yaralanma nedeni olduğuna dair kanıtlar vardır. 

Adolesanların % 8'inin yıllık yaralanma nedeniyle spor ve rekreasyonel faaliyetlerinden 

ayrıldığı tahmin edilmektedir(2). Ayrıca, spor yaralanmalarının ergenlere yönelik tüm 

yaralanmaların% 50'sini oluşturduğu tahmin edilmektedir(3). Yaralanma veya 

yaralanmalardan eksik bir şekilde iyileşme olasılığı, sağlığa yararlı olacak spor ve eğlence 

etkinliklerine katılma oranını etkilemektedir(4). 

Yaralanmalara farklı risk faktörleri sebep olmaktadır. Farklı sporlarda atma hareketleri ortak 

aşamalara ve olaylara sahiptir. Her fırlatma hareketi alt ekstremiteden üst ekstremiteye doğru 

bir enerji transferi içerir. Kinetik enerjinin %50’ sinden fazlası bu atış hareketi sırasında 

bacaklar ve gövde yoluyla üst ekstremiteye transfer edilir(5-6-7). Bu nedenle yaralanma risk 

faktörü üzerinde bu kinetik zincirdeki eksiklikler yer almaktadır.  Sınırlı sayıda kanıt olsa da, 

core stabilizasyon egzersizlerinin özellikle alt ekstremite için yaralanma önleme 

programlarına katılımı, yaralanma oranlarını azalttığı gösterilmiştir(8-9-10-11-12)  

Bu nedenlerden ötürü çalışmamızda adolesan basketbol oyuncularında yaralanma risk 

faktörlerini araştırmak amaçlanmıştır. 
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Yöntem 

Çalışmamız Denizli Çamlık Spor kulübünde gerçekleşmiştir. Çalışmamızda yaş aralığı 10-16 

arasında 10’u kız 33’ü erkek olmak üzere 43 gönüllü basketbol oyuncusu katılmıştır. Gövde 

ve core enduransı 3 farklı testle değerlendirilmiştir. Bu amaçla kullanılan testler okul 

çağındaki çocuklarda güvenilirlik göstermiştir(13-14-15). Testlerin uygulanışı aşağıda 

anlatıldığı gibidir. 

Gövde ve core endurans testleri 

Dinamik curl up: Katılımcı dizler bükülü sırt üstü yatış pozisyonunda iken kollarını 

uzattığında topuğu ile en uzun parmağı arasında 4.5 inçlik mesafede bulunması sağlanmıştır. 

Parmakları topuk hizasını geçmeyecek şekilde öne doğru uzanması istenmiştir. Test 

sonlandırılmadan önce sadece iki hataya izin verilmiştir. Analiz için toplam tekrar sayısı 

kullanılmıştır. 

Statik curl up: Katılımcı dinamik curl up testindeki gibi aynı pozisyona getirilir. Öne doğru 

yerden yükselmesi istenir 4.5 inçlik mesafenin dışına çıkmaması yani ellerinin topuğunu 

geçmemesi istenir. 3. hatasında test durdurulur. Süre kaydedilir. 

Prone plank test: Sadece dirsekler ve ayak parmaklarının mat ile temas etmesine izin 

verilmiştir. Katılımcının gövdesini yerden yükseltmesi istenmiştir. Pozisyon bozulmalarını üç 

saniyeden fazla sürede düzeltmemesi halinde test sonlandırılmıştır. Analiz için uygun 

pozisyonda tutulan toplam süre kullanılmıştır. 

Normal eklem hareket açıklığı değerlendirme 

Kalça internal, eksternal rotasyonu, kalça abduksiyonu gonyometre kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 

Q açısı değerlendirmesi 

Q açısı 1° aralıklı Aesculap marka bir gonyometre, alt ekstremite ve femur uzunluğu 1 mm. 

aralıklı mezura ile ölçülmüştür. Alt ekstremitenin gerçek uzunluğu spina iliaca anterior 
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superior ile malleolus medialis arasındaki uzaklık, femur uzunluğu ise trochanter major tepesi 

ile condylus medialis arasındaki uzaklık ölçülerek saptanmıştır. Q açısı ölçümleri diz eklemi 

tam ekstensiyonda ve 90° fleksiyonda iken sağ ve sol alt ekstremiteden olmak üzere ikişer kez 

yapılmıştır(16-17). Ölçümün ortalaması kaydedilmiştir. 

Fonksiyonel hareket taraması (FMS) 

FMS  insan hareketine temel oluşturan yedi hareket paterninin belirli kriterlere göre 

puanlanmasını esas alan bir sistemdir. Değerlendirme sistemi içerisindeki testler ile 

fonksiyonel hareket paternleri, mobilite ve stabilitenin puanlanması amaçlanır. Bu üç ana 

ayağın değerlendirmesi motor kontrolün kompleks yapısı hakkında bilgi verir. Sistem 

içerisindeki 3 test fonksiyonel hareketi, 2 test esnekliği ve 2 test stabiliteyi değerlendirmek 

için kullanılır. Her bir hareket paterni 0 ile 3 arasında puanlanır ve yedi hareket paterninin 

puanı toplanarak toplam bir puan elde edilir. Ayrıca her bir alt birimin puanı kendi içerisinde 

toplanarak da değerlendirilebilir.  Yüksek puan hareketin iyi olduğunu gösterir (18-19). 

Katılımcılar bu şekilde maksimum 21 puan alabilecekleri teste tabi tutulmuşlardır. 

Bu test yaralanma riski hakkında fikir vermektedir. 14 veya daha az puan alan (maksimum 

skore 21) sporcuların 14'ten daha yüksek puan alanlara göre sakatlanma riskinin 4 kat daha 

fazla olduğu görülmüştür(20). Bu çalışmada FMS skorunun 14 ün altına inmesine etki eden 

yani bireyi yaralanmaya açık hale getiren etmenler üzerinde durulmuştur. 

Denge değerlendirmesi 

Y Balance test 

Y balance testinde katılımcı anterior, posteriomedial ve posteriolateral olmak üzere üç 

pozisyonda ekstremitenin biri platformda sabitken diğer ekstremite ile bu yönlere uzanmaya 

çalışmıştır. Teste başlamadan önce sağ ve sol ekstremite uzunluğu mezura yardımıyla ölçülüp 

kaydedilmiştir. Spesifik test sırası sağ anterior, sol anterior, sağ posteromedial, sol 

posteromedial, sağ posterolateral ve sol posterolateral olarak uygulanmıştır. Katılımcı eğer 
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dengeli bir şekilde başlangıç pozisyonuna dönemediyse, YBT kutusuna ağırlığını vererek 

hareket ettirmişse veya destek ayağını platformdan kaldırmışsa geçersiz bir deneme yapmış 

olmuştur ve test tekrarlanmıştır. her ekstremite için uzanım mesafesi 3 kez ölçülmüş 

maximum uzanma değerleri kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Bu verilerle komposit 

uzanma mesafesi, ekstremitenin 3 yönde maximum uzanım mesafesinin toplanıp ekstremite 

uzunluğunun 3 katına bölünmesiyle hesaplanmıştır(24). 

 

İstatistik 

Verilerin kodlanması, bilgisayar ortamına aktarılması ve analizinde SPSS 22.0 programı 

kullanıldı. Verilerin incelenmesinde regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. P<0,05 anlamlı 

kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Yaralanma risk grubunda olanlar ve olmayanlara farklı değişkenler etki etmektedir. 

Katılımcılarda yaşın artması (p=0,28), prone plank duruş süresinin artması (p=0,10), Y-

Balance testinin posteriorlateral komponentinin uzanma mesafesindeki artış (sağ p=0,49;  sol 

p=0,30) yaralanma riski üzerinde düşürücü etki yapmaktadır. Diğer faktörlerin yaralanma 

riski üzerinde etkisi bulunamamıştır(p>0,05). Aşağıdaki tabloda regresyon analiz sonuçları 

görülmektedir. 
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Tablo: Yaralanma risk faktörü etki tablosu 

 Ortalama+standart sapma  

 

P  

 

Yaş (10-16)  12.74  yıl  p=0.28  

 

Prone plank duruş süresi  32.93±24.41 saniye  p=0.10  

 

Y balance posterolateral sağ  89.60±10.70 cm p=0.49  

 

Y balance posterolateral sol 88.53±9.92 cm p=0.30 

 

P<0,05 anlamlı kabul edildi. Diğer faktörlerin yaralanma riski üzerinde etkisi bulunamamıştır(p>0,05).  

 

Tartışma 

Adolesan basketbol oyuncularında yaralanma risk faktörlerini incelediğimizde küçük yaşın, 

düşük core enduransının ve denge problemlerinin yaralanma riskini arttırdığını gördük. 

Literatür’deki benzer çalışmalar incelendiğinde; 

Basketbolda görülen sakatlanmalar üzerine yapılan geniş çaplı bir literatür taraması 

sonucunda; adolesan dönem basketbolcularda görülen yaralanmaların antrenmandan çok 

müsabaka sırasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Bayan sporcuların erkeklere oranla 

daha sıklıkla yaralandıkları ve akut yaralanmaların kronik yaralanmalara göre daha fazla 

olduğu saptanmıştır. Burkulmanın en fazla görülen yaralanma şekli olduğu ve genellikle 

sporcuların 7 günden az bir süre spordan uzak kaldığı belirlenmiştir(22). 

Yapılan başka bir çalışmaya göre  bayan sporcuların erkeklere oranla daha sıklıkla 

yaralaandıkları ve akut yaralanmaların kronik yaralanmalara göre daha fazla olduğu 



 

745 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
saptanmıştır(23). Bizim çalışmamızda istatistiksel olarak kız-erkek sayısı yeterli oranda 

olmadığı için cinsiyetin yaralanma risk faktörü olma ihtimali değerlendirilememiştir. Bu 

durum çalışmamızın limitasyonu olarak görülebilir. 

Core stabilitesinin yaralanma önleme ve performans geliştirme açısından önemi son on yılda 

minimal destekleyici kanıtlarla popüler hale gelmiştir. Sınırlı kanıt olsa da, core stabilizasyon 

egzersizlerinin özellikle alt ekstremite için yaralanma önleme programlarına entegrasyonu, 

yaralanma oranlarının azaldığını gösteriyor. Bizim çalışmamızda bu çalışmaları destekler 

nitelikte core enduransının yaralanma riskini etkilediği yönünde sonuçlanmıştır(21).  

Geçmişte yaş faktörünün adolesan sporcuların yaralanma riskini etkileyebileceği yönünde bir 

çalışma yapılmamış olup bizim çalışmamız  adolesanlarda yaş artışının FMS skorunun 14 ün 

üzerine çıkmasına ve yaralanma riskini azaltma yönünde fikir sahibi olmamızı sağlamıştır.  

Bu yaş gruplarının risk faktörünü önleme açısından farklı antrenman programlarına alınması 

gelecek çalışmalar için fikir verebilir. 

Sonuç 

Sonuç olarak sporcularda düşük yaşın yaralanma riskini artıran bir faktör olduğu 

bulunmuştur. Adolesanlarda core enduransının artışının yaralanma riski üzerinde düşürücü 

etki göstermesi core enduransının yaralanma risk faktörü olabileceği yönündeki çalışmaları 

desteklemiştir. Dinamik denge performansının en zor parçası olan ve gövdenin rotasyonel 

hareketinin devreye girdiği posterolateral uzanma mesafesi de yine yaralanma riski için 

belirleyici faktörler arasında yer almıştır. 

Öneri 

Adolesan sporcuların antrenman programlarını hazırlarken yaş göz önünde bulundurulmalı, 

core kuvveti ve denge eğitiminin antrenmanlar içine dahil edilmesi yaralanma riskini 

azaltabileceği göz ardı edilmemelidir. 
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BAŞÜSTÜ SPORCULARINDA YARALANMA RİSK FAKTÖRLERİ VE BU 

FAKTÖRLERDEN BİRİ OLAN CORE STABİLİZASYONU  

 

Risk factors for injury in athletes and one of these factors is core stabilization 

 

Fatma Ünver,  Ebru Tekin 

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

Giriş:  Sporcunun yaralanmasında birden fazla etken yer almakla birlikte bunlardan biri core 

stabilizasyon zayıflığıdır. Core stabilizasyonu sporcunun vücudunun doğru bir kinetik zincir 

halinde hareket etmesini sağlar, yaralanmasını önler ve performansını iyileştirir.  

 

Amaç: Bu çalışmada sporcuların yaralanma sebepleri ile core stabilizasyonunun sporcunun 

sağlığı üzerindeki etkisini sunmak amaçlanmaktadır. 

   

Bulgular: Fleisig GS ve ark. farklı spor dallarının ortak aşama ve olaylara sahip 

olunduğunu, genel bir atış hareketinin tipik bir olay dizisi içerdiğini belirtmişlerdir. Chu SK 

ve ark, Kibler WB ve ark, Sciascia A ve ark her fırlatma hareketinin  alt ekstremiteden üst 

ekstremiteye doğru bir enerji transferi içerdiğini kinetik enerjinin %50’ sinden fazlası bu atış 

hareketi sırasında bacaklar ve gövde yoluyla üst ekstremiteye transfer edildiğini belirtmişler 

ve  kinetik zincirdeki zayıf bağlantıların ve biomekanik eksikliklerin yaralanma riskine neden 

olabileceğini savunmuşlardır. Van der Hoeven H ve ark aşırı kullanıma bağlı yaralanma 

riskinin 36 kat arttığını söylemektedirler. Sınırlı kanıt olsa da, core stabilizasyon 

egzersizlerinin yaralanma oranını azaltması core stabilizasyonunun yaralanma riski 

üzerindeki etkisini göstermektedir. 

 

Sonuç: Sporcularda atış esnasımda vücut bir kinetik zincir halinde hareket eder. Bu nedenle 

sporcularda yaralanma risk faktörleri arasında kinetik zincirdeki zayıf bağlantılar, 

biomekanik eksiklikler, overuse yer almaktadır. Core stabilizasyonun yaralanma rsiki 

üzerindeki etkisi tartışmalıdır. 

 

Öneri: Sporcularda core stabilizasyonunun yaralanma riskine etkisi hakkında kanıtlar 

yetersiz olup daha fazla çalışma yapılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: sporcu, yaralanma riski, core stabilizasyonu 
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Abstract 

Introduction: There are more than one factor in athlete's injury, but one of them is core 

stabilization weakness. Core stabilization allows the body of the athlete to move in an 

accurate kinetic chain, preventing injury and improving performance. 

Objective: In this study, it is aimed to present reasons of injurying and effects of core 

stabilization on athlete’s health. 

Findings: Fleisig GS et al. they stated that they had common stages and events in different 

sports, and that a general firing movement contained a typical sequence of events. Chu SK et 

al., Kibler WB et al., Sciascia A et al. Reported that each ejection movement involved an 

energy transfer from the lower extremity to the upper extremity. Chu SK et al. suggested that 

weak connections and biomechanical deficiencies in the Kibler WB and the kinetic chain 

could cause injury injury. Van der Hoeven H et al. Although there is limited evidence, the 

reduction of the rate of injury of core stabilization exercises indicates the effect of core 

stabilization on injury risk (Hubscher M et al, Kiani A et al). 

 

Result: When the athlete shoots, the body moves as a kinetic chain. Therefore, risk factors 

for injury in athletes include weak links in the kinetic chain, biomechanical deficiencies, and 

overuse. The effect of core stabilization on injury is controversial. 
 

Recommendation: Evidence for the effect of core stabilization on injury risk in athletes is 

insufficient and more work should be done. 

 

Keywords: athlete, core stabilization, risk of injury 
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1-Giriş: 

Farklı sporlarda atma hareketleri ortak aşamalara ve olaylara sahiptir. Atılacak topun veya 

fırlatma kolunun gerekli konumlandırılmaması gibi spora özgü nüanslar bir sporcuyu daha 

yüksek yaralanma riskine maruz bırakabilir. Genel bir atış hareketi sırasındaki tipik olay dizisi 

adım alma, pelvis dönüşü, üst gövde rotasyonu, dirsek  ekstansiyonu, omuz iç rotasyonu ve el 

bileği fleksiyonunu içerir(1). Her fırlatma hareketi  alt ekstremiteden üst ekstremiteye doğru 

bir enerji transferi içerir. Kinetik enerjinin %50’ sinden fazlası bu atış hareketi sırasında 

bacaklar ve gövde yoluyla üst ekstremiteye transfer edilir(2-3-4) Bu nedenlerden ötürü bu 

çalışmada yaralanmaların sebepleri üzerinde durmak amaçlanmıştır. 

Yaralanma sebepleri 

a. Kinetik zincirdeki zayıf bağlantılar: 

Kinetik zincirdeki eksiklikler veya core kuvveti, omurga, kalça ve glenohumeral hareket 

açıklığı (ROM) ve skapular kinetik gibi “zayıf ilişkiler” olarak bilinen bozukluklar,  atıcılarda 

omuz yaralanmasına neden olabilir ( 5,2,3,6). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, atıcı 

omuzun diğer omuzdan beş dereceden fazla eksternal rotasyon azlığı olması omuz cerrahisine 

ihtiyaç duyma ihtimalinin dört kat daha fazla olduğu bulundu (7). İkinci bir örnek olan core 

kasları, vücudun omurgasına ve gövdesine dengeleme sağlamada önemlidir, bu da enerjinin 

ekstremitelere aktarılmasını sağlar (8). Uygun glenohumeral ROM ve skapular kinetik,  atma 

aşaması sırasında omuzdaki stresin azalmasına yol açacaktır (3,7). Maksimum hareket 

verimliliği ve yaralanmayı önleme için alt ve üst gövde arasında koordineli hareketler gerekir. 

b. Biomekanik eksiklikler: 

Enerjiyi alt ekstremitelerden atılan cismin salınımına güvenli bir şekilde aktarmak için uygun 

sıralı kas aktivitesi ve koordinasyon zamanlaması gerekir. Verimli bir kinetik zincir, vücutta 

birlikte çalışması gereken tüm bölümlerini içerir (2,3).Bu bölümlerin koordinasyonu tehlikeye 

girdiğinde kas iskelet dokularının alışılmadık bölgelerinde yükleme stresleri gelişir (2,9,3). 
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Zayıf kas esnekliği, kas dayanıklılığı, düşük omuz ve kalça ROM, zayıf omurga hareketliliği 

ve kas zayıflığı (özellikle rotator manşette) kinetik zincir boyunca dokulara kayma mekanik 

yüklenmesini artıran faktörlerdir. Bu, yaralanma riskini arttırır. 

c. Aşırı kullanım (Overuse) 

Aşırı kullanım, atıcılarda omuz yaralanma riskini artırabilir. Bu konuda en endişe verici olanı, 

halsizlik olmasına rağmen kol ağrısıyla spora devam eden atıcıların, ağrının başlamasıyla 

spora ara veren oyunculara kıyasla artmış yaralanma riskinin 36 katına sahip olmasıdır (10).  

Omuz yaralanması için diğer risk faktörleri arasında ardışık günlerde atış yapmak, daha 

yüksek hızda atış yapmak, rotatör kaslarda kuvvet kaybı ile sıçramak (11,12,13,14,15,7) yer 

alır.  Aşırı kullanım, voleybol, kriket ve hentbol gibi diğer sporlardaki omuz yaralanmalarına 

katkıda bulunur. Voleybol yaralanmalarının, önceden omuz ağrısının öyküsü nedeniyle 

olduğu öne sürülür ve sporcunun omzunun maruz kaldığı aktivite hacmi risk 

değerlendirmesinde anahtar kabul edilir (16).  

d. Core  stabilizasyonu 

Core stabilitesinin yaralanma önleme ve performans geliştirme açısından önemi son on yılda 

minimal destekleyici kanıtlarla popüler hale gelmiştir. Sınırlı kanıt olsa da, core stabilizasyon 

egzersizlerinin özellikle alt ekstremite için yaralanma önleme programlarına entegrasyonu, 

yaralanma oranlarının azaldığını gösteriyor(17,18,19,20,21,22). Walden M. ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada 230 İsveç futbol kulübü (müdahale grubunda 121, kontrol grubunda 109 ) 

bir sezon boyunca (2009, yedi ay) 15 dakikalık nöromüsküler ısınma programına  (core 

stabilitesini, dengeyi hedef alan )dahil edilmiştir. Çalışmayı 12-17 yaş 

arası 4564 oyuncu dahil olmuştur. Sonuç olarak  müdahale grubunda ön çapraz 

bağ yaralanması oranında% 64'lük bir azalma görülmüştür(21). Kiani A ve ark. 13 ila 

19 yaş arasındaki bayan futbolculardaki (N = 1506) diz yaralanmalarının sayısını azaltmaya 

çalışmışlardır.  Kadın futbolcular için özel olarak tasarlanan bir fiziksel egzersiz 
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programı, yaralanma riski bilincini artırmak için sporcuların, ebeveynlerin ve antrenörlerin 

eğitimi ile birleştirilmiştir. Eğitim programı motor becerileri, vücut kontrolünü ve kas 

aktivasyonunu geliştirmeyi amaçlamıştır. Önleyici program diz yaralanması insidansında % 

77 azalma ile ilişkili çıkmıştır. Genç bayan futbolcular arasında diz yaralanmalarının görülme 

sıklığı , bireysel oyuncuların eğitimi de dahil olmak üzere çok yönlü, futbola özgü fiziksel bir 

egzersiz programının uygulanmasıyla azaltılabilir sonucuna ulaşmışlardır(18). Core stabilitesi, 

günlük yaşamda ve atletik aktivitelerde gerekli olan fonksiyonel hareketin ana 

bileşenidir(23,24).  Fonksiyonel hareket değerlendirme Fonksiyonel hareket taraması 

(Functional Movement Screen-FMS) testi ile yapılmıştır. Bu test yaralanma riski hakkında 

fikir vermektedir. 14 veya daha az puan alan (maksimum skore 21) sporcuların 14'ten daha 

yüksek puan alanlara göre sakatlanma riskinin 4 kat daha fazla olduğu görülmüştür(25,26). 

Hareket taraması core stabilitesini bir ölçü olarak izole etmemesine rağmen, normal 

fonksiyonel hareket düzenlerine katkısı ile core stabilitesinin yaralanma riskine olan ilişkisine 

ilişkin içgörü sağlayabilir. 

 

Watson T ve ark. dokuz haftalık bir çekirdek stabilizasyon programının, dansçılarda dans 

performansı endeksleri, denge ve core kas performansı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 

Dengeyi yıldız denge testi ile değerlendirmişlerdir. 

 Sonuç olarak çekirdek stabilizasyon eğitimi programı,  dengeyi (statik ve dinamik) ve kas 

performansı ölçümlerini geliştirmiştir(27). Core stabilizasyon eğitiminin dengeyi geliştirmesi 

yaralanma riski ile core stabilizasyon ilişkisi arasında fikir vermektedir.  

 

2-Sonuç: 

Sporcularda vücut bir kinetik zincir halinde hareket etmektedir ve vücut bölümleri bu zincir 

içinde yer alıp enerji aktarımında görevlidir. Bölümlerin herhangi birindeki aksaklık 
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yaralanma riskini arttırmaktadır. Kore kasları da bu enerji aktarımında görevlidir bu nedenle 

de zayıflığı yaralanma riskini arttırabilir fakat bu konu hakkında kanıtlar sınırlıdır. 

 

3-Öneri:  

Sporcularda core stabilizasyonunun yaralanma riskine etkisi hakkında kanıtlar yetersiz olup 

daha fazla çalışma yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Günümüzde lazerler; diş hekimliğinde, ağız içi yumuşak ve sert doku uygulamalarında 

kullanılmaktadır. Minimal invaziv bir yöntem olarak tanımlanan lazer uygulamalarının, 

özellikle çocuklarda tedavi yönetimini kolaylaştırabileceği düşünülmektedir. Ağız içi yumuşak 

doku uygulamalarında lazer kullanımının, geleneksel cerrahi yöntemlere göre bazı 

avantajları olduğu belirtilmektedir. Lazerlerin; geleneksel cerrahi yöntemlere göre 

çocuklarda kaygıyı korkuya dönüştürecek görüntüde bir uca ve sese sahip olmadığı, bunun 

yanı sıra; lokal anestezik kullanımını azalttığı, hemostatik etkisinin olduğu, sütura gerek 

duyulmadığı, kısa operasyon süresi sağladığı, analjezik ve antienflamatuar ilaç ihtiyacını 

azalttığı belirtilmektedir. Lazerler, çocuk diş hekimliğinde yumuşak dokularda; kısa ve 

yapışık frenulumların düzeltilmesi, gömülü veya sürmemiş dişlerin sürebilmesi için yapılan 

işlemler, ağız içi patolojilerden biyopsi alınması, herpetik lezyonların ve ağız içi aftöz 

ülserlerin tedavisi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu makalede; birçok alanda 

kullanılan, sürekli gelişen ve değişen lazer teknolojisinin, çocuk hastalarda ağız içi yumuşak 

doku uygulamalarındaki mevcut durumu, ilgili araştırmalar ışığında sunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Lazerler, çocuk diş hekimliği, yumuşak doku uygulamaları 

 

ABSTRACT 

Nowadays lasers are used in oral and soft tissue applications in dentistry. Laser applications, 

which are defined as a minimally invasive method, are thought to facilitate treatment 

management, especially in children. The use of lasers in oral soft tissue applications has some 

advantages over traditional surgical methods. It is stated that lasers do not have an end and 

sound in the image that convert anxiety into fear compared to traditional surgical methods. It 

is also reported that it reduces the use of local anesthetics, has hemostatic effect, does not 
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require a suture, provides a short operation time, reduces the need for analgesic and anti-

inflammatory drugs. Lasers are used for correcting of short and adherent frenulum, 

procedures for the treatment of impacted or unerupted teeth, biopsy of oral pathologies, 

treatment of herpetic lesions and treatment of aphthous ulcers, in soft tissues in pediatric 

dentistry.  In this article; the current state of constantly developing and changing laser 

technology, which is used in many fields, in oral soft tissue applications at pediatric patients 

will be presented in light of related research. 

Key words: Lasers, pediatric dentistry, soft tissue applications 

 

GİRİŞ  

Lazerler diş hekimliğinde; çene eklemi rahatsızlıkları, kemik dokusundaki cerrahi işlemler, 

patolojik lezyonların eksizyonu, yumuşak dokuların düzeltilmesi, çekim sonrası yara 

iyileşmesi, kavite preparasyonu, çürük temizlenmesi ve kök kanallarının sterilizasyonu gibi 

birçok alanda kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde, erişkinlerde sert ve yumuşak dokularda 

yaygın kullanım alanı bulan lazerlerin çocuklardaki kullanımı, erişkinlerdeki kadar yaygın 

değildir. Çocuklarda, kooperasyon sağlanmasının zor olmasının yanı sıra; büyüme ve 

gelişiminin devam etmesi nedeniyle, lazer gibi alternatif tedavi yöntemlerinin 

kullanılabilirliğinin veya istenmeyen etkilerinin olup olmayacağı kanıtlanmalıdır. Minimal 

invaziv olduğu düşünülen lazerler; çocuk hastada, koruyucu diş hekimliği uygulamaları, 

travmatik yaralanma tedavileri ve cerrahi prosedürler dahil olmak üzere farklı diş hekimliği 

uygulamalarında avantaj sağlayabilir.  

Çocuk diş hekimliğinde, ağız içi yumuşak doku uygulamaları ve patolojik lezyonların 

eksizyonunda lazerlerin kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda literatür bulunmaktadır. Bunların 

çoğu yetişkinler hakkındaki klinik raporlara atıfta bulunmakta veya okul çağı çocuklarındaki 

olgu raporlarını içermektedir.  Ayrıca yaş grubu olarak okul öncesi çocuklarla ilgili çalışmalar 

az olup çoğunluğu olgu raporlarıdır. Bu da, okul öncesi küçük yaş grubunda olası yan 

etkilerinin ve klinik avantajlarının araştırılmasını ihtiyaç duyulan bir konu haline 

getirmektedir. Lazerlerin çocuk diş hekimliğindeki ilk kullanımı, kavite preparasyonu ve 

çürük temizlenmesi üzerinedir. Ancak yumuşak dokulardaki avantajları da vurgulanmakta ve 

bu alanda çalışılmaya devam edilmektedir. 
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Ağız İçi Yumuşak Dokularında Kullanılan Lazerler ve Etkileri 

Yumuşak dokularda kullanılabilen lazer tipleri; argon, potasyum titanil fosfat, diyot, Nd: 

YAG, Er,Cr:YSGG, Er:YAG ve CO2 lazerlerdir (1,2). Farklı lazer tiplerinin fiziksel 

özelliklerinin ve ağız dokularının optik ve termal özelliklerinin bilinmesi, dental lazerlerin 

biyolojik dokularla etkileşimini anlamak açısından önemlidir.  

Lazer dalga boyu; hemoglobin, melanin, su ve hidroksiapatit gibi dokudaki kromoforlar 

tarafından emilmektedir. Etkileşim, gelen ışının dokudaki spesifik kromoforlara affinitesi ile 

belirlenmektedir (3). Bu afinite, lazer ışınını seçici ve dolayısıyla minimal invaziv hale getirir. 

Hemoglobin ve melanin tarafından yüksek oranda emilen lazer dalga boyu; insizyon ve 

vaporizasyon sırasında mükemmel koagülasyon ve kanama kontrolü sağlamaktadır (4). Suda 

daha iyi emilen lazer dalga boyu, daha az vaskülarize, keratinize ve fibröz dokuların etkin 

insizyonu ve vaporizasyonunu sağlamaktadır (1). Bu nedenle çalışılacak olan dokunun 

özellikleri iyi bilinerek uygun lazer seçilmelidir.  

Fototermal etki, lazer radyasyonunun yumuşak dokular üzerindeki esas etkisi olup, doku 

kaldırma, kesme, pıhtılaşma etkilerinden sorumludur (5). Bu etki, kullanılan parametreler ve 

tekniklerle yakından ilişkili olup; dokuda ulaşılan farklı sıcaklıklara bağlı olarak, çeşitli 

değişikliklere yol açmaktadır (5).  Dokudaki sıcaklık artışı ayrıca, bakteriyel hücreler üzerinde 

doğrudan veya dolaylı olarak öldürücü bir etki sağlamakta, bu da cerrahi alanda bir 

dekontaminasyon etkisi yaratmaktadır (2,5). Fakat bu sıcaklık artışının çocuklarda yumuşak 

dokuya yakın konumdaki kemik dokusunun daha spongiyöz olması ve çene kemiği içinde 

daimi diş germlerinin bulunması nedeniyle olumsuz etki yaratıp yaratmayacağı 

araştırılmalıdır.  

Çocuklarda Ağız İçi Yumuşak Dokularında Lazerlerin Kullanım Alanları 

Çocuklarda ağız içi yumuşak dokuların lazerle tedavisi; kısa ve yapışık frenulumların 

düzeltilmesi, gömülü veya sürmemiş dişlerin sürebilmesi için yapılan işlemler, ağız içi 

patolojilerin eksize edilmesi, herpetik lezyonların ve ağız içi aftöz ülserlerin tedavisini 

içermektedir (1,2,6). Çocuklarda yumuşak doku uygulamalarında lokal anestezi uygulaması, 

kanamanın olması, işlemin uzun sürmesi ve işlem sonrası konforsuzluk kaygı ve korkuya 

neden olabilmektedir. 

Çocuklarda sıklıkla uygulan yumuşak doku uygulamalarından biri, kısa ve yapışık 

frenulumun düzeltilmesi için uygulanan frenektomidir. Yumuşak dokularda lazer 

uygulamalarında çocuklarda da en sık kullanılan CO2 lazerlerin; frenektomide hemostaz ve 
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erken iyileşme sağladığı, çocuklarda kullanımının basit yararlı ve güvenilir bir uygulama 

olduğu bildirilmiştir (7,8). Yumuşak doku cerrahisinde operasyon sahasında kanamanın 

olmaması, hem çocuk hastada kanamanın fark edilmesiyle oluşabilecek kaygıyı takiben 

kooperasyonun bozulmasının önüne geçilmesiyle, hem de operasyon sahasında görüşün 

artmasıyla hekime avantaj sağlamaktadır. CO2 lazerin; yüzeyde büyük oranda emilmesi ile 

diğer lazerlere göre dokuda düşük derecede penetre olması ve küçük kan damarlarını 

operasyon boyunca oluşan sıcaklık nedeniyle örtülemesi, çoğunlukla kanamasız işleme olanak 

sağlamaktadır (9).  

CO2 lazerin; frenektomiye benzer şekilde operkülektomi ve gingival şekillendirmede de bir 

çok yarar sağladığı gösterilmiş (10,11); ancak frenulumun tekrar yapışık hale gelebileceği de 

bildirilmiştir (10). Sütura ihtiyaç olmaması ile operasyon süresi kısa sürmekte, çoğu hastada 

post operatif ağrı oluşmamakta ve minimal skar dokusu oluşmaktadır. (12,13). Skar dokusu 

oluşumunun az olması yara yüzeyinde miyofibroblast sayısının az olmasından 

kaynaklanmaktadır (14,15). Ayrıca CO2 lazerin operasyon alanında sterilizasyon sağlayarak 

enfeksiyon riskini önlediği, böylece antibiyotik gereksinimini ortadan kaldırdığı bildirilmiştir 

(10). CO2 lazerin bu avantajlarının çocuklarda uygulamalarda kolaylık sağladığı ve iyileşmeyi 

geciktiren faktörlere sahip hastalarda yara iyileşmesinin hızlı olmasının, sekonder enfeksiyon 

oluşmadan iyileşmenin gerçekleşmesini sağladığı belirtilmiştir (13). Kan damarlarını ve lenf 

damarlarını tıkaması ile iyileşmenin yeniden vaskülarizasyonla sağlanmasının gerektiği, 

böylece yara iyileşme süresinin uzadığını belirten kaynaklar da mevcuttur (16).  

CO2 lazerin su tarafından iyi emildiği ve dokuda az penetre olduğu bilinmesine karşın, 

yumuşak dokularda kullanılan bir diğer lazer olan Nd:YAG lazerin; melanin ve hemoglobin 

tarafından iyi emilip su tarafından iyi emilmediğinden, dokuda 4-5 mm kadar derine penetre 

olabildiği bildirilmiştir (17). Lazerin termal etkisinin daha derin dokulara iletilebilmesi, çocuk 

hastadaki yapısal farklılıklar nedeniyle sorunlara yol açabilecektir. Okul çağındaki 

çocuklardaki çalışmada Nd:YAG lazer ile frenektomi uygulamasının, konvansiyonel 

tekniklere göre avantajları bulunmasına rağmen papiller bölgede kemiğin açığa çıktığı veya 

post operatif hemoraji görülebildiği belirtilmiştir (18).  Nd:YAG lazerin yeni geliştirilen 

alternatif bir cerrahi alet olan, kuantik moleküler rezonans bistüri ile karşılaştırıldığında daha 

az kanama ve daha az sutür gerektirmesine rağmen, insizyonda daha yavaş olduğu 

belirtilmiştir (19). 

Çocuklarda lazerin kullanılabileceği başka bir yumuşak doku uygulaması da, dil 

frenulumunun kısa olduğu ankiloglossidir. Ankiloglossi, çocuklarda, beslenme zorluklarına 

konuşma problemlerine, oral hijyeni sağlamada güçlüğe neden olabilmesi nedeniyle tedavi 
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gerektiren bir durumdur (20). Bu problemlerin ileri yaşlara taşınıp geri dönüşümsüz sorunlara 

neden olmaması için erken yaşta tedavisi oldukça önemlidir. Bu yaşta yapılan uygulamalar, 

minimal invaziv, kısa süreli ve operasyon sonrası dönemde konforlu  yöntemlerle olmalıdır. 

Frenotominin lazerle uygulanmasının, lokal anestezi miktarını, kanamayı, enfeksiyon riskini, 

ödemi ve konforsuzluğu azalttığı, uygulamayı çocuklar için daha kabul edilebilir duruma 

getirdiği belirtilmektedir (21).  

Bir diğer lazer olan Er:Cr:YSGG lazer ile yapılan yumuşak doku insizyonunun; lokal anestezi 

gerektirmemesi, kanamanın az olması, sütur gerektirmemesi, doku iyileşmesinin daha iyi 

olması, post operatif analjezik, antibiyotik ve antienflamatuara gerek duyulmaması nedeniyle, 

sürme kistlerinde bistüri ile insizyona alternatif bir yöntem olabileceği belirtilmiştir (22). 

Mukosel ve benign vasküler lezyonlar gibi eksizyon gereken durumlarda Er:YAG, diyot veya 

CO2 lazer kullanımının; çok az miktarda lokal anesteziğin yeterli olması, hemostazın 

koagülasyonla kontrol edilebilmesi, sütur gerekmemesi, iyileşmenin daha hızlı olması, post 

operatif dönemin ilaç kullanımı olmaksızın konforlu geçmesi gibi avantajlar sağladığı 

bildirilmiştir (15,23,24). Diş çekimi sonrası alveol soketinde görülebilen yumuşak doku 

büyümesi olarak bilinen epulis granulomatozanın 808nm dalga boyundaki diyot lazer ile 

eksizyonun da benzer avantajlar gösterdiği belirtilmiştir (25).  

Ağrılı lezyonlar olan rekürrent herpes labialis, rekürrent aftöz stomatit ve travmatik ülserlerler 

beslenme sorunlarına yol açabilmektedir. Çocuklarda bu lezyonlarda sistemik veya topikal 

ilaç kullanımı olmadan ağrının azaltılması ve erken iyileşme önemlidir. Rekürrent herpes 

labialis ve rekürrent aftöz stomatite düşük güçte lazer terapisinin etkisi ile ilgili her ne kadar 

olumlu sonuçlar gösterilmiş olsa da bunlar genellikle olgu raporları ile sınırlıdır. Antiviral, 

kortikosteroid, antienflamatuvar gibi ilaçlara üstünlükleri ile ilgili daha güçlü kanıtlar elde 

etmek için geniş kapsamlı daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır (26,27,28).  

Bu uygulamalar dışında, lazerlerin çocuk diş hekimliğinde, yumuşak doku uygulamaları 

kapsamında, diş ve destek doku travmalarında da kullanılabilmektedir. Bu durumlarda 

özellikle çocuk hastalarda, geçirilen travmanın etkisiyle mevcut olan korkunun tedaviye engel 

olmaması için minimal invaziv yöntemler önem kazanmaktadır. Lazerler, diş eti ve 

mukozanın dekontaminasyonu, diş etinin şekillendirilmesi veya yumuşak dokuda gömülü bir 

diş parçasının çıkarılması için kullanılabildiği, aynı zamanda düşük dozda lazer terapisi ile 

biyostimülasyonun post operatif dönemdeki konforsuzluğu azalttığı bildirilmiştir (1). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çocuk diş hekimliğinde minimal invaziv tedavi yöntemleri oldukça önemlidir. Lazer 

uygulamaları günümüzde popüler olup, minimal invaziv bir yöntem olduğu bilinmektedir. Diş 

hekimliğinde, hem sert hem de yumuşak dokularda uygulama alanı bulan lazerlerin, 

geleneksel cerrahi yöntemlere göre bazı avantajları bulunmaktadır. CO2 lazerler, yumuşak 

dokularda en çok tercih edilen lazer olup, çevre sağlıklı dokuya etkisi olmadığı sınırlı 

çalışmalarda vurgulanmaktadır.  Lazerle yumuşak doku uygulaması sırasında bistüri veya 

kesici aletlere gerek olmaması ve hemostatik etkisi sayesinde hekimin daha güvenli ve hassas 

çalışmasına olanak sağlamaktadır. Lokal anestezi ihtiyacını azaltması, sütura gerek 

duyulmaması ve işlem sonrası analjezik ve antienflamatuar ilaçlara daha az ihtiyaç duyulması 

ise çocuk hastalarda kooperasyon sağlanmasında önemlidir. Lazer cihazlarının, geleneksel 

tedavi yöntemlerine göre pahalı oluşu kullanımını sınırlandırmaktadır. Lazer teknolojisinin 

hızlı gelişmesi, yeni lazerlerin kullanımının takip edilmesinin yanı sıra; çocuklarda 

uygulanabilirliğinin görülmesi ve olası yan etkilerin bilinmesini gerektirmektedir. Ayrıca 

lazerlerin özelliklerinin ve dokular ile etkileşiminin bilinmesi, olası yan etkileri önlemede 

yardımcı olacaktır.  
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ABSTRACT 

 Extremely low frequency (ELF) fields are electromagnetic fields with frequencies that 

are below 300 Hz. Power lines and electronic appliances are the main source of extremely 

low frequency electromagnetic fields (ELF-EMF). Radio frequency (RF) is one form of 

electromagnetic energy that is used in many types of wireless technologies such as cordless 

phones, radar, GPS devices, cell phones, radio and television broadcasts.It spreads in the 

range between 3 KHz and 300 GHz. This study aims to determine altered molecular pathways 

after exposure to ELF-EMF and RF-EMF on Saccharomyces cerevisiae cells using 

bioinformatics assays. 

A microarray dataset was downloaded from the NCBI Gene Expression Omnibus 

(GEO) database (Accession number:GSE27308). Microarray data were analyzed using the 

GEO-2R bioinformatics program. P-value p<0.05 was considered to be significant. Target 

gene lists were analyzed using DAVID and KEGG pathway analysis programs and significant 

pathways were determined. 

In the both of ELF-EMF and RF-EMF applied Saccharomyces cerevisiae cells, the 

expression levels of 100 genes were changed in comparison to the control group. From these, 

21 genes were found to overlap in Saccharomyces cerevisiae cells after exposure to ELF-

EMF and RF-EMF. The signaficant signaling pathways are metabolic pathways, RNA 

degradation, MAPK signaling pathway. 

The results showed that ELF-EMF and RF-EMF acted on different genes in the 

genome. The effect of EMF exposure on gene expression of yeast cells may be due to the 

frequency of EMF. These kinds of studies may also help to elucidate the mechanism of EMF 

on living systems. 

Key words: ELF-EMF, RF-EMF, Saccharomyces cerevisiae, Bioinformatic analysis 
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INTRODUCTION 

The electromagnetic wave is formed by the electric and magnetic waves moving 

vertical to each other. An electromagnetic wave requires an accelerated electric charge to 

occur. As with any wave, electromagnetic waves have a certain frequency, speed, power and 

energy density. Electromagnetic fields at different density, frequency, energy and direction 

levels create changes in the biological balance of living organisms (1).  Electromagnetic 

radiation affects, ions (2), neurotransmitters (3), hormones and antibody binding sites on the 

surface of cell membrane (4). These effects alter the transmembrane signals, such as ion 

transport or electro-conformational changes of membrane proteins. The transmembrane 

signals can then initiate cellular processes resulting in altered protein synthesis, gene 

transcription, and cell proliferation (5, 6).  

Extremely low frequency (ELF) fields are electromagnetic fields with frequencies 

below 300 Hz. Power lines and electronic devices are the main source of very low frequency 

electromagnetic fields (ELF-EMF). In recent years, nematodes, ciliates, protozoan, bacteria, 

etc. (7,8,9). Research has been conducted to determine the biological effects on prokaryotes 

Radio frequency (RF) is a form of electromagnetic energy used in many wireless 

technologies, such as wireless telephones, radars, GPS devices, mobile phones, radio and 

television broadcasts, in the frequency range of 3 kHz to 300 GHz (10). 

This study aims to determine altered molecular pathways after exposure to ELF-EMF 

and RF-EMF on Saccharomyces cerevisiae cells using bioinformatics assays. 

 

MATERIAL AND METHODS 

A microarray dataset was downloaded from the NCBI Gene Expression Omnibus 

(GEO) database (Accession number:GSE27308). In their study The yeast cells were divided 

into three groups: group 1 that were exposed to 50 Hz and 0.4 mT ELF-EMF for 6 h; group 2 

was that were exposed to 1800 MHz 6 h; and group 3 was the control group  that were stayed 

in the same experimental condition, but not exposed to EMF(11). Microarray data were 

analyzed using the GEO-2R bioinformatics program. P-value p<0.05 was considered to be 

significant. Target gene lists were analyzed using DAVID and KEGG pathway analysis 

programs and significant pathways were determined 

 

RESULTS 

In the ELF-EMF applied yeast cells, the expression levels of 100 genes were changed in 

comparison to the control group, 38 genes were downregulated and 62 genes were 
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upregulated. When compared to the RF-EMF applied yeast cells and control group, the 

expression of 100 genes were changed. 44 genes were downregulated and 56 genes were 

upregulated. After exposure to ELF-EMF and RF-EMF, the overlapping genes in 

Saccharomyces cerevisiae cells were found using the Venny program (Figure 1 ). 21 genes 

were found to overlap in Saccharomyces cerevisiae cells after exposure to ELF-EMF and RF-

EMF. 

 

Figure 1. After exposure to ELF-EMF and RF-EMF, the overlapping genes in 

Saccharomyces cerevisiae cells were found using the Venny program 

 

The aim of our study was to identify the common genes or pathways influenced by 

ELF and RF - EMF. So we've continued with the pathway analysis of  these common genes. 

Gene lists were identified by using DAVID and KEGG pathway analysis programs. 

As shown in Table 1 and Table 2, Five major pathways were found to be affected in 

both ELF-EMF and RF-EMF according to Kegg results. 

 

Table 1. The pathways affected by the change of genes after ELF-EMF 

* The metabolic pathway was affected by the change of 12 genes after ELF-EMF. 

ELF-EMF 

➢ Metabolic pathways - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (12)* 

➢ Biosynthesis of secondary metabolites-Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (7) 

➢ Biosynthesis of antibiotics-Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (6) 

➢ Biosynthesis of aminoacids-Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (5) 

➢ Carbon metabolism-Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (5) 

➢ MAPK signaling pathway - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (4) 

➢ Meiosis - yeast - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast) (4) 

➢ Autophagy - yeast - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast) (3) 

➢ Glycolysis / Gluconeogenesis - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast) (3) 
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Table 2. The pathways affected by the change of genes after RF-EMF 

* The metabolic pathway was affected by the change of 10 genes after ELF-EMF. 

 

RF-EMF 
➢ Metabolic pathways - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (10)* 

➢ Biosynthesis of secondary metabolites-Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (5) 

➢  RNA degradation-Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (4) 

➢ Starch and Sucrose metabolism-Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (4) 

➢ Biosynthesis of antibiotics-Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (4) 

➢ Biosynthesis of aminoacids-Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (4) 

➢ Glycolysis / Gluconeogenesis - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast) (3)  

➢ Non-homologous end-joining - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast) (1) 

➢ Homologous recombination - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast) (1) 

➢ MAPK signaling pathway - Saccharomyces cerevisiae (budding yeast (3) 

 

Cell death pathways and proliferation were found to be affected after ELF-EMF and 

RF-EMF. It has also been found that genes involved in homologous recombination are 

particularly affected (Figure 2 and Figure 3). 

 

 

Figure 2. Six genes have changed in the myosis pathway.  
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Figure 3. Four genes have changed in the autophagy pathway 

 

CONCLUSION 

In this study, we investigated the effects of 50 Hz ELF - MF and 1800 MHz RF - EMF 

exposure on gene expression in S. cerevisiae and determined and compared EMF - sensitive 

genes. S. cerevisiae is widely used to explore the biological effects caused by various 

environmental stimuli. The effects of EMF studied in S. cerevisiae include the apoptotic, 

mutagenic and recombinogenic effects of RF - EMF. 

The results showed that ELF-EMF and RF-EMF acted on different genes in the 

genome. The effect of EMF exposure on gene expression of yeast cells may be due to the 
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frequency of EMF. These kinds of studies may also help to elucidate the mechanism of EMF 

on living systems. 
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Özet: 

Amaç: 

Diş hekimliği kliniklerine başvuran hastaların büyük çoğunluğu daha güzel bir gülümsemeye 

sahip olmayı arzulamaktadır. Gülümseme harmonisini etkileyen faktörler arasında anterior 

maksiller diastemalar yer alır. Estetik diş hekimliği uygulamalarında yaşanan en büyük 

zorluklardan birisi de anterior diastemaların uygun tedavi seçenekleri ile rehabilitasyonudur. 

Protetik uygulamalardaki ilerlemeler ile diş hekimleri, hastalarına yeni konservatif ve estetik 

tedavi seçenekleri sunabilmektedir. 

Estetik tedavi seçenekleri arasında laminate veneerlerin kullanımı tatmin edici, öngörülebilir 

ve kalıcı sonuçlar sunmaktadır. 

Bu vaka serisinde amaç, anterior maksiller diastemaya sahip iki hastanın farklı tasarım 

seçeneği kullanılarak rehabilitasyonunu değerlendirmektir. 

Gereç ve yöntem: 

Dijital gülümseme tasarımı programı (Smile Designer Pro, Kanada) kullanılarak ve ölçü 

alınarak elde edilen modeller üzerinde mum modelasyon (Wax-up) ve silikon indeks 

hazırlanarak hastaların görsel beğenisine sunulmuştur. 

Sonuç: 

Planlama aşamasında hazırlanan tasarımlar ile hastalar uygulanacak tedavinin sınırları 

hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Hasta-hekim-teknisyen arasındaki iletişim açısından ve 

sonuç restorasyonların üretiminde hasta memnuniyeti açısından her iki yöntem uygun 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Anterior Diastema, Dijital Gülümseme Tasarımı, Silikon İndeks, 

Laminate Veneer 
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Abstract: 

Purpose: 

The majority of patients who apply to dentistry clinics desire to have a better smile. Factors 

affecting smile harmony include anterior maxillary diastemas. One of the biggest difficulties 

in aesthetic dentistry applications is the rehabilitation of anterior diastemas with appropriate 

treatment options. With advances in prosthetic applications, dentists can offer new 

conservative and aesthetic treatment options to their patients. Among the aesthetic treatment 

options, the use of laminate veneers offers satisfactory, predictable and long-lasting results. 

The aim of this case series are to evaluate the rehabilitation of two patients with anterior 

maxillary diastema using different design options. 

Materials and Methods: 

Wax-up and silicon index are prepared on the models obtained from the patient and by using 

the digital smile design program (Smile Designer Pro, Canada) are presented to the visual 

perception of the patients. 

Conclusion: 

With the designs prepared at the planning stage, patients are informed about the limits of the 

treatment. Both methods were found suitable for patient satisfaction in terms of 

communication between patient-physician technician and in the production of restorations. 

Keywords: Anterior Diastema, Digital Smile Design, Silicon Index, Laminate Veneer 

Giriş: 

Maksiller anterior bölgedeki diastemalar bazı hastalar için estetik sorun olmaktadır. Diastema 

iki komşu diş arasında bulunan 0,5 mm’den daha büyük boşluklardır. Bu boşluklar maksiller 

santral keser dişler arasında bulunursa ‘’orta hat diasteması‘’ olarak, dental arktaki bir grup 

diş arasında bulunursa ‘’polidiastema’’ olarak tanımlanır. Maksilla'nın orta hat diastema 

prevalansının mandibulaya göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (1). Maksiller keserlerin 

eğimi, labial frenulum, interdental septumun tamamlanmadan birleşmesi, yalancı mikrodonti, 

mesiodens varlığı, peg şekilli lateral kesici dişler, lateral kesici dişlerin konjenital olarak 

eksikliği, orta hatta bulunan kistler ve çeşitli patolojiler, parmak emme/dudak emme, dil itme 

gibi alışkanlıklar ve genetik olarak dental ve iskeletsel uyumsuzluk gibi sebeplerle maksiller 

anterior bölgede diastema oluşabilmektedir (1). Erişkin bireylerde diastemanın en yaygın 

sebebi diş boyutu ve genişliğinin ark uzunluğu ile uyumsuzluğudur. Mesela anterior dişlerin 
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mesio-distal genişliği normal, fakat ark uzunluğu fazla olduğunda veya özellikle maksiller 

lateral kesici dişlerin normal boyuttan daha küçük olması (örneğin peg şekilli lateraller) ve 

çene arkının normal uzunlukta olduğu durumlarda diastema oluşabilmektedir (2). 

Diş hekimliği kliniğine tedavi amacıyla başvuran hastaların büyük çoğunluğu daha güzel bir 

gülümsemeye sahip olmayı arzulamaktadır. Özellikle anterior dişlerde görülen konjenital diş 

eksiklikleri veya yapısal bozukluklar dengeli ve simetrik bir gülümsemenin sağlanmasını 

zorlaştırmaktadır. Etkileyici bir gülümseme için dişlerin kontakt alanları, gingival zenit 

noktaları, dişlerin şekli ve birbirleri ile ve yüzle oranları önemlidir. Estetik bir restorasyon 

talep eden hastanın; tedavi sonuçlarından memnuniyetini sağlamak için, tedavi planlaması 

sürecinde ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri göz önüne alınmalıdır. Hastanın ve hekimin 

zihnindeki sonuçlar benzer değilse hastanın bitirilmiş restorasyonu onaylamama olasılığı 

vardır. Bu nedenle restorasyonları tamamlamadan önce doğru şekilde görselleştirmek önemli 

bir adımdır. Etkileyici bir gülümseme için dişlerin kontakt alanları, gingival zenit noktaları, 

dişlerin şekli ve dizilimi, rengi, dokusu, dişeti konturu, dişlerin birbirleri ile ve yüzle oranları 

gibi parametreler değerlendirilir (3). Tedavi planı üzerinde fikir birliği sağlamak ve görsel 

olarak iletişimi kolaylaştırmak amacıyla mock-up ve dijital tasarım yöntemleri kullanılan 

yöntemler arasındadır. Minimal invaziv yaklaşımlardan biri olan laminate veneerler anterior 

bölgedeki diastemaları kapatmak için uygulanan yöntemlerdendir. Laminate veneerler yeterli 

renk stabilitesi, mekanik dayanıklılık, uygun estetik görünüm, dişler ile optimal bağlantı 

sağlayan, periodontal dokular ile uyumlu ve diş yapısının korunmasına izin veren 

uygulamalardandır (4). 

Bu vaka sunumlarında maksiller anterior diastemaya sahip 2 farklı hastanın 2 farklı tasarım 

yöntemi kullanılarak rehabilitasyonu değerlendirilmiştir.  

Vaka 1: 

Dişlerinin estetik görünümünden memnun olmayan ve Süleyman Demirel Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’na başvuran 19 yaşındaki erkek 

hastanın intraoral muayenesi sırasında maksiller santral dişleri arasında orta hat diasteması 

bulunduğu, bilateral olarak maksiller lateral dişlerinin eksik olduğu ve kanin dişlerinin lateral 

dişlerinin boşluğuna ortodontik tedavi ile taşındığı görülmüştür (Şekil 1a-b). Ortodontik 

tedavi anterior bölgede bulunan diastemaları kapatmak için yeterli bir tedavi seçeneği 

olmamıştır. Hasta gülüşünden hoşnut değildir ve tedavi amacıyla kliniğimize başvurmuştur. 
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Şekil 1a. Hastanın başlangıç tüm yüz fotoğrafı Şekil 1b. Hastanın başlangıç ağız içi fotoğrafı 

Hastadan ağız içi ve tüm yüz görüntülerini içeren fotoğrafları Canon 6D (Japonya) 100 mm 

Makro Lens ve MR-14X Ring Flaş kullanılarak alınmıştır. Ortodontik tedavi sonrasında kanin 

dişlere lateral formu verilmesi ve orta hatta oluşan 2 mm’lik diastemanın kapatılması için 4 

adet laminate veneer uygulaması planlanmıştır. Fotoğraflar üzerinde Smile Designer Pro 

(Tasty Tech Ltd, Toronto, Ontario, Kanada) programı kullanılarak yüz oranları ve diğer 

dişleri ile orantılı olacak şekilde gülümseme tasarımı yapılmıştır. (Şekil 2) 

 

Şekil 2. Yüz Oranlarına Göre Dişlerin İdeal Uzunluk/Genişlik Oranı 

Gülümseme tasarımında bazı referanslar önemli rol oynar. 

Pupiller arası hat: Gözlerin arasından geçtiği varsayılan düz bir çizgidir. Pupiller arası hat 

yüzün orta hattına dik olmalıdır ve okluzal düzleme paralel olmalıdır. 
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Yüz orta hattı: Alından burun columellası (kemeri), diş orta hattı ve çeneye çizilen hayali 

dikey çizgidir. 

Dental orta hat: Maksiller iki santral diş arasından geçtiği varsayılan dikey çizgidir. Yüz orta 

hattı ile mutlaka uyum içerisinde değildir. Yüz ve dental orta hatlarının birbirine paralel 

olduğu ve aralarında 4 mm'ye kadar olan farklılığın insanlar tarafından farkedilmediği 

bildirilmiştir. Orta hat, burun orta çizgisi, alın, çene, filtrum, interupiller düzlem gibi 

anatomik kılavuzlar kullanılarak değerlendirilebilir. Dental orta hattı yüz orta hattı ile 

ilişkilendirerek vertikal simetri, dişlerin insizal kenar pozisyonlarını pupiller arası hat ve alt 

dudağa hizalayarak horizontal (yatay) denge ve harmoni elde edilebilir (4, 5). 

Dudaklar: Gülümsemenin sınırlarını oluşturur (5, 7). 

Hastaya gülümseme tasarımı yapmak amacıyla hastadan alınan fotoğraflar Smile Designer 

Pro (Tasty Tech Ltd, Toronto, Ontario, Kanada) programına yüklenerek programdaki altın 

oranlı şablona göre (1,618:1) kesici dişler üzerine yerleştirilen dijital cetvel ile dişlerin 

oranlaması yapılmıştır (6). Burada maksiller santral dişlerin genişliği 9.0 mm ve laterallerin 

6.4 mm’dir. Uzunluk ve genişliğin artırılması ölçümlerle kararlaştırılmıştır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Yüz Oranlarına Göre Dişlerin İdeal Uzunluk/Genişlik Oranı 

 Yapılan tasarımlar hasta beğenisine sunularak kronların son şekli verilmiştir. Ardından 

yapılan tasarıma uygun olarak laboratuvar ortamında hem takım dişlerden (Yamahachi, 

Japonya) hem de şeffaf akrilikten (O-80 Imicryl, Türkiye) mock-up yapılarak hasta ağzında 

uygulama yapılmıştır. (Şekil 4-5-6-7).  
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Şekil 4.Laboratuvarda bulunan takım dişler Şekil 5.Hasta ağzına mock-up uygulaması 

  

Şekil 6.Mock-up uygulaması sağ yan görünümü Şekil 7.Mock-up uygulaması ön yüz görünümü 

Tasarım konusunda hasta onayı alındıktan sonra hastanın dişleri prepare edilmiştir (Şekil 8-9). 

Preparasyon yaparken kanin dişlere lateral formu verilerek preparasyon tamamlanmıştır. 

  
Şekil 8.Preparasyon sonrası ağız içi görünüm Şekil 9.Preparasyon sonrası sağ yan görünüm 

Hastadan silikon ölçüler (Elite HD+Putty Soft Fast Set; İtalya) alınarak laboratuvara laminate 

veneer yapımı için gönderilmiştir.  
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Şekil 10.Simantasyon öncesi laminate veneerler Şekil 11.Hastaya simante edilmiş lamine veneerler 

  
Şekil 12.Simante edilmiş veneerlerin ön yüz görünümü Şekil 13.Simante edilmiş veneerlerin yan yüz görünümü 

Laboratuvara gönderilen mock-up ve hastanın fotoğraflarına uygun olarak arzulanan şekil, 

renk ve boyutta IPS E-max lityum disilikat seramik veneerler (Ivoclar Vivadent, Almanya) 

laboratuvarda üretilmiştir. (Şekil 10-11-12-13). Hasta onayı alındıktan sonra laminate 

veneerler simante edilmiştir. 3 yıldır klinik takipte olan hasta restorasyonlardan memnundur. 

Vaka 2: 

22 yaşında bayan hasta maksiller sağ lateral bölgesindeki diastemadan şikayetçi olarak 

kliniğimize başvurmuştur. (Şekil 14) 

 
Şekil 14. Maksiller sağ peg şekilli lateral diş görünümü 

Hastanın alt ve üst çenesinden irreversibl hidrokolloid ölçü maddesi (Prime Chrome, 

Hindistan) ile ölçüler alınıp, elde edilen alçı modeller artikülatöre alınarak alçı modeller 

üzerinde pembe mum (Polywax, Türkiye) ile wax-up yapılmıştır (Şekil 15). Son diş 

pozisyonları ve formu modellerde değerlendirilmiştir. Diş formlarının ve pozisyonlarının 

görselleştirilmesi, planlanan sonucu elde etmek için gereken tedavi yöntemlerini 

belirlememizi sağlamaktadır. 

Alçı modeler üzerinde yapılan Wax-up üzerinden 2 adet şeffaf silikon indeks (Registrado 

Clear, Almanya) oluşturulmuştur.  
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Şekil 15.Pembe mum ile hazırlanmış wax-up Şekil 16.Hasta ağzına uygulanmış silikon indeks 

Silikon indekslerden biri içerisine geçici akrilik (Dentalon Plus, Almanya) yerleştirilerek 

preparasyon öncesi hasta ağzına uygulanmıştır (Şekil 16). Akrilikten elde edilen laminate 

veneerin estetik, fonksiyonel ve fonetik kontrolleri yapılarak dişler ve yüz ile uyumu 

değerlendirilmiştir. Ayrıca hastaya geri dönüşü olmayan herhangi bir tedavi yapılmadan önce 

önerilen değişiklikleri gözden geçirme fırsatı verilmiştir. Hastanın da onamı alınarak diğer 

silikon indeks kullanılarak preparasyon tamamlanmıştır. İkinci silikon indeks kontrollü 

preparasyon derinliği için önemlidir. Preparasyon tamamlandıktan sonra hastanın ölçüleri 

(Elite HD+Putty Soft Fast Set; İtalya) alınmış ve daha önce oluşturulan wax-up model de 

laboratuvara gönderilmiştir. Daha sonraki seansta laboratuvardan gelen laminate veneerin 

hasta ağzında gerekli kontrol ve uyumlamaları yapıldıktan sonra ışıkla polimerize olan adeziv 

rezin siman (Choice 2, BISCO, Inc. Schaumburg, USA) ile simante edilmiştir (Şekil 17-18). 

  
Şekil 17. Simante edilmiş sağ veneerin ön yüz görünümü Şekil 18. Simante edilmiş sağ veneerin yan yüz görünümü 

Tartışma: 

Estetik bir görünümün hedefi, dişlerin, çevre dokuların, kasların, iskeletsel yapıların, 

kemiklerin ve eklemlerin uyumlu çalıştığı bir çiğneme sistemi geliştirmektir. Diş hekiminin 

amacı hastaya fonksiyonel, biyolojik ve estetik olarak da uyumlu restorasyonlar sağlamaktır 

(8). Arzulanan estetik görünüm hastadan dijital fotoğraflar alınarak dijital gülümseme analizi 

ile elde edilebilir (9). Anterior maksiller dişleri planlarken ve restore ederken Keppler 

tarafından tanımlanan proporsiyonel oranlar kullanılmaktadır. Keppler proporsiyonel oranda 
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lateral kesici genişliği için 1 değeri, santral için 1,618 değerini ve kanin genişliği için 0,618 

değerini belirtmiştir. 

Goldstein, klinik uygulamada nelerin uygulanması gerektiğini gösteren herhangi bir analiz 

veya çalışma bulunmadığından, profesyonellerin çalışması ve hastaların beklentilerini 

tartışmasına izin veren bilgisayarlı analizlerin önemini vurgulamıştır. Bu yöntem ile hastalar 

gülümsemelerinin bir kopyasını arkadaşları ve ailesi ile tartışıp paylaşabilir. 

Dijital gülümseme tasarımı programı hekim-hasta ve teknisyen arasında güçlü bir iletişim 

aracıdır. Estetik tedavinin sonucunu kabul etmesini kolaylaştıran bir uygulamadır (10). 

Sonuç: 

Diastemaların protetik tedavisi sonucu elde ettiğimiz gülümseme, estetik olarak cezbedici ve 

fonksiyonel olmalıdır. Vakaları değerlendirirken doğru teşhis, yumuşak ve sert dokuların 

analizi gibi parametreler gülümseme tasarımı planlarken göz önünde bulundurulması gereken 

faktörlerdir. 

Dijital gülümseme tasarımı ile hasta ve laboratuvar ile iletişim kolaylaştırılmıştır. İstenilen 

estetik sonuca ulaşabilmek için dijital gülümseme tasarımı programları tedavi planlamasında 

kullanılabilecek değerli bir araçtır. 

Silikon indeks kullanılarak laminate veneer uygulaması teşhis, gülüş tasarımı planlama 

bakımından hasta-hekim-laboratuvar arasındaki iletişimi güçlendirir. Dijital gülümseme 

tasarımı programlarına ulaşılamadığı durumlarda silikon indeks ile tasarım yapılarak hasta 

beğenisine sunulabilir. Silikon indeks sayesinde preparasyonlar minimize edilebilir. 
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DİYALİZ HASTALARINDA EGZERSİZİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

 

Zeynep HİSARKAYA* Hatice CEYLAN*,  

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Sağlık Yüksekokulu 

Son dönem böbrek yetmezliğinde diyaliz hastaları yaşamlarını sürdürme amaçlı olsa da yaşam 

kalitelerini arttırmamaktadır. Böbrek yetmezliği ile birlikte hastalarının fiziksel açıdan aktif 

olmamaları ayrıca üremi nedeniyle yaşadıkları nöropati ve myopatiyle kas güçleri azalmakta 

ve atrofiye olmaktadır. Genel olarak fonksiyonel kapasiteleri azalmaktadır.  

 

Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, diyaliz hastalarında egzersizin yaşam kalitesi üzerine 

etkisini incelemektir.  

Yöntem: Çalışma kapsamına alınacak makaleler, yıl sınırlaması olmaksızın Science Direct, 

Web of Science, Springer Link, The Networked Digital Library of Theses & Dissertations, 

Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane library, Proquest, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 

Merkezi, ULAKBIM veri tabanlarında yapılmıştır. Tarama İngilizce dilinde ve “dialysis, 

exercise, quality of life, clinical trials” terimleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaların 

başlıkları ile özeti iki araştırmacı tarafından gözden geçirilmiş ve beş çalışma sistematik 

incelemeye dahil edilmiştir.  

Bulgular: Derlemeye dahil edilen çalışmalardan bir tanesinde hemodiyaliz sırasında sabit 

bisikletle yapılan egzersizlerin sağlığı teşvik edici davranışları destekleyebileceğini 

göstermiştir. Bu nedenle, bu egzersizlerin hastaların tedavi protokolünün bir parçası olarak 

düşünülmesi önerilmiştir. Diğer çalışmalarda da diyaliz aldığı saatler dışında belli rutin bir 

egzersiz programına tabi tutulan hastaların herhangi birinde yan etki görülmediği 

saptanmıştır. Ayrıca bu hastaların sağlıklı yaşam davranışlarında ciddi artışlar saptandığı ve 

yaşam kalitelerinin arttığı görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: egzersiz, diyaliz, yaşam kalitesi,  sistematik derleme 
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1.Giriş 

Son dönem böbrek yetmezliğinde diyaliz hastaları yaşamlarını sürdürme amaçlı olsa da yaşam 

kalitelerini arttırmamaktadır. Böbrek yetmezliği ile birlikte hastalarının fiziksel açıdan aktif 

olmamaları ayrıca üremi nedeniyle yaşadıkları nöropati ve myopatiyle kas güçleri azalmakta 

ve atrofiye olmaktadır. Genel olarak fonksiyonel kapasiteleri azalmaktadır.  

2.Yöntem 

2.1.Amaç 

Bu derlemenin amacı randomize kontrollü ve deneysel çalışmalarda diyaliz hastalarında 

egzersizin yaşam kalitesine etkisini incelemektir.  

Araştırma soruları; 

Diyaliz uygulanan hastalarda düzenli bir egzersiz programı yaşam kalitesi üzerine etkisi var 

mıdır? 

2.2.Araştırma Dizaynı  

Bu sistematik derleme Cochrane kılavuzuna göre hazırlanmış ve sunulmuştur (J Higgins, 

2011).  

2.3. Araştırma Stratejisi 

Periton diyalizi uygulanan hastalarda profesyonel desteğin cinsellikle ilgili problemlerin 

çözümünde etkisi ile ilgili yapılmış çalışmaları belirlemek için, Science Direct, Web of 

Science, Springer Link, Networked Digital Library of Theses & Dissertations, Ovid, 

CINAHL, Pubmed, Cochrane library, Proquest, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBIM veri 

tabanları (1960-Ağustos 2018) İngilizce olarak taranmıştır. Taramada “dialysis, exercise, 

quality of life, clinical trials” anahtar kelimeleri ve kombinasyonları kullanılmıştır.  

Çalışmalarda dahil etme ve hariç tutma kriterleri PICOS yöntemine göre belirlenmiştir. 

PICOS, popülasyon (P), uygulama (I), karşılaştırma grubu (C), çalışma sonuçları (O), çalışma 

dizaynı (S) oluşmaktadır (J Higgins, 2011).  

Dahil etme kriterleri;  

• P: ≥18 yaş ve diyaliz uygulanan hastalar 

• I: egzersiz programına alınan hastaları yaşam kaliteleri üzerine etkilerini 

inceleyen  

• C: rutin bakım ya da farklı bir yöntemle karşılaştırmanın uygulandığı çalışmalar 
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• O: yaşam kalitesinin değerlendirildiği çalışmalar 

• S: randomize kontrollü çalışma veya deneysel çalışmalar 

Hariç tutma kriterleri; 

• P: ≤18 yaş hasta grubunun olduğu çalışmalar 

• I: egzersiz programına alınan hastaları yaşam kaliteleri üzerine etkileri ile ilgili 

olmayan çalışmalar 

• C: rutin bakım ya da farklı bir yöntemle karşılaştırmanın uygulanmadığı çalışmalar 

• O: yaşam kalitesinin değerlendirilmediği çalışmalar  

• S: randomize kontrollü çalışma veya deneysel olmayan çalışmalar 

Tarama sonucunda 1608 çalışmaya ulaşılmıştır. İlk aşamada, tekrarlanan çalışmalar 

silinmiştir. Daha sonra başlık veya özete uygun olmayan çalışmalar çıkarılmış, dahil etme 

kriterlerini karşılayan tam metin çalışmalar incelenmiş ve son aşamada dahil etme kriterlerini 

karşılamayan çalışmalar kaldırılmış ve beş çalışma derlemeye dahil edilmiştir (Şekil 1).  

2.4. Yanlılık Riskinin Değerlendirilmesi  

Çalışmaların yanlılık riski, iki yazar tarafından Cochrane Yanlılık Riski Değerlendirme aracı 

ile değerlendirilmiştir. Cochrane Yanlılık riski kriterleri; 

• Randomizasyon şekli (seçim yanlılığı) 

• Randomizasyon bilgisini gizleme (seçim yanlılığı) 

• Katılımcıları ve personeli körleme (performans yanlılığı) 

• Sonuç değerlendirmede körleme (belirleme yanlılığı) 

• Tamamlanmayan sonuç verileri (kayıp yanlılığı) 

• Seçmeli raporlama (raporlama yanlılığı) 

• Diğer yanlılıklar 

Dahil edilen çalışmalarda yanlılık riski düşük, belirsiz ve yüksek olmak üzere üç düzeyde 

değerlendirilmiştir (JPT Higgins, Altman, & Sterne, 2017)  (Şekil 2).  

Derlemeye beş çalışma dahil edilmiştir ancak bir çalışma yarı deneysel olduğu için yanlılık 

riski değerlendirilmesi yapılmamıştır. Randomizasyon yöntemine göre randomizasyon şekli 

bir çalışmada (Hall ve ark., 2012) belirsiz yanlılık riskine karar verildi.  Randomizasyon 

bilgisinin gizlenmesi üç çalışmada yeterli, randomizasyonun nasıl yapıldığı belirtilmediği için 

belirsiz risk olarak karar verildi. Müdahalelerin doğası gereği çalışmalarda hastaları ve 
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EBSCOHOST 

CINAHL COMPLETE 

COCHRANE CENTRAL 

REGİSTER OF 

CONTROLLED TRİALS 

(N=211) 

 

SCİENCE DİRECT 

(N=236) 

 

WEB OF SCİENCE 

(N=191) 

 

SPRİNGER LİNK 

 

OVİD 

NETWORKED DİGİTAL 

LİBRARY OF THESİS and 

DİSSERTATİONS 

(N=0) 

 

PUBMED 

 

PROQUEST 

 

ULAKBİM 

 

YÖK ULUSAL TEZ 

MERKEZİ 

Duplikasyonlar kaldırıldıktan sonraki çalışmalar 

 (N=234) 

Başlık ya da özete göre seçilmiş çalışmalar 

 (N=18) 

 

Dahil edilme kriterlerine uygunluğu belirlenmiş 

tam metin çalışmalar 
11 çalışmada tam metine ulaşılamadığı 

için, bir çalışmada da aynı yazar ve 

yöntem ama farklı başlık ve dergilerde 

yayınlandığı için 7 çalışma derlemeye 

dahil edilmemiştir.  

 

 

Başlık ya da özete göre uygun 

olmayan çalışmalar 

 (N=216) 

Dahil edilen çalışmalar 

 (N=5) 
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personeli körleme zordur. Katılımcıları ve personeli körleme tüm çalışmalarda belirsiz risk 

olarak değerlendirildi. Sonuç değerlendirmesinin körlemesi, kayıp yanlılığı, raporlama 

yanlılığı ve diğer yanlılıklar ise düşük risk olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Çalışma seçimi akış 

diyagramı (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009) 
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3.Bulgular 

3.1.Dahil edilen çalışmaların özellikleri 

Dahil edilme kriterlerini karşılayan örneklem büyüklükleri 296 (Manderi ve ark., 2016) ile 27 

(Matsufuji ve ark., 2014) arasında değişen dört çalışma derlemeye dahil edilmiştir. Toplamda 

673 hastanın alındığı, beş çalışma Brezilya, Kaliforniya, Japonya ve İspanya yapılmıştır. 

Çalışmaların hepsinde egzersiz programın uygulanarak, sonrasında hastaların yaşam kalitesi 

ölçekleri (KDQOL-SF, SF-36v2), Fonksiyonel Kapasite, Fiziksel Sağlık Ölçeği  (PHC),  

RAND 36-maddelik sağlık araştırması, NOC hemşirelik indikatörleri, Barthel indeks ölçeği, 

Timed Get Up ve Go testi ve Daniels skalas ile değerlendirmeler yapılmıştır.  Çalışma 

türlerine baktığımızda, dört çalışma (Hall ve ark., 2012; Matsufuji ve ark., 2014;  Manderini 

ve ark., 2016; Figueiredo ve ark., 2018) randomize kontrollü çalışma, bir çalışma (Molina-

Robles ve ark., 2018) yarı deneysel çalışmadır (Tablo 1).  
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Yazar, yıl, Ülke  Çalışma 

türü 

Örneklem Girişim  Kontrol 

grubu 

Ölçüm aracı  Sonuç  

Figueiredo ve 

ark., 2018 

Brezilya 

Randomize 

kontrollü 

çalışma  

37 hemodiyaliz hastası 8 hafta boyunca 

günde 3 seans 

şeklinde egzersiz 

porgramı 

uygulanmıştır.  

Kontrol  

Grubu  

yok 

Yaşam kalitesi Ölçeği 

KDQOL-SF 

Fonksiyonel Kapasite, 

Kas gücü ve Plazma 

LI-6 TNFR1, TNFR2 ve 

Leptin düzeyleri 

incelenmiş 

Çalışmanın sonunda öncesine oranla, 

hastların yaşam kalitesi, fonksiyonel 

kapasiteleri, kas güçleri ve plazma  LI-6 

TNFR1, TNFR2 ve Leptin düzeylerinde 

anlamlı derecede olumlu yönde 

farklılıklar saptanmıştır. 

Hall ve ark., 

2012 

Kaliforniya 

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma  

Hemodiyaliz tedavisi alan 

245 hasta  

Haftada 3 kez egzersiz 

programına alınan:120 

Haftada 6 kez egzersiz 

programına alınan:125 

Bir grup haftada 3 

kez, diğer grup 

haftada 6 kez 

egzersiz programına 

alınmıştır. 

Kontrol 

grubu yok.  

Fiziksel Sağlık Ölçeği  

(PHC)  

Fiziksel sağlık Skalası 

(PF) 

RAND 36-maddelik 

sağlık araştırması 

İki grup arasında anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

Manderini ve 

ark., 2016  

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma  

296 

Kontrol: 145 

Girişim: 151 

Girişim Grubuna 6 

ay boyunca düzenli 

egzersiz programı 

uygulanmış 

Kontrol 

grubu rutin 

hayatına 

devam 

etmiş 

KDQOL-SF  

6 dakikalık yürüyüş 

testi 

5 kez otur-kalk testi 

Girişim grubu ile Kontrol grubu arasına 

anlamlı düzeyde olumlu yönde 

farklılıklar saptanmıştır. 
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Tablo 1. Alfabetik sıraya göre derlemeye dahil edilen çalışmaların özellikleri  

 

Matsufuji ve 

ark., 2014 

Japonya 

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma 

 

 

27 hemodiyaliz hastası 12 hafta boyunca 

hatada 3 kez 15’er 

dakikalık sandalye 

ile birlikte gerdirme 

hareketleri 

yaptırılmış  

Kontrol 

Grubu yok  

SF-36v2 

Fiziksel bağımsızlık 

testi, 

Kas Gücü, 

 

Çalışmayı 17 hasta tamamlayabilmiş 

olup, yapılan testler sonucunda 

hastalarda öncesi ve sonrasında anlamlı 

derecede olumlu düzeyde farklılıklar 

saptanmıştır. 

Molina-Robles 

ve ark., 2018 

İspanya 

Yarı-

deneysel 

çalışma 

68 hemodiyaliz hastası Hastalar 12 hafta 

boyunca hem 

eğitime hem de 

fiziksel egzersize 

tabi tutulmuşlar. 

Kontrol 

grubu yok 

NOC hemşirelik 

indikatörleri, Barthel 

indeks ölçeği, Timed 

Get Up ve Go testi ve 

Daniels skalası. 

Çalışmayı 48 hasta tamamlayabilmiş 

olup,  bu çalışmaya göre eğitim ve 

fiziksel egzersizden oluşan hastane 

düzeyinde standart bir müdahale, kişisel 

refahı, farkındalık seviyesini ve HD 

hastalarının işlevsel kapasitesini 

arttırdığı saptanmıştır. 
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4.Tartışma 

Bu sistematik derlemede, diyaliz hastalarında egzersizin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini 

inceleyen beş çalışmanın sonuçlarını özetlenmiştir. Çalışmaların hepsinde hastalara bir 

egzersiz programı sunulmuş ve sonrasında çeşitli ölçeklerle fonksionel kapasiteleri ve yaşam 

kalitesi ölçekleriyle yaşam kaliteleri değerlendirilmiştir. Bir çalışmada egzersiz programı ile 

birlikte eğitim, verilmiş olup hastaların egzersiz için motivasyonları sağlanmıştır.  

Literatürde kronik böbrek yetmezliği hastalarında kardiyopulmoner kapasite, kas gücü ve 

fonksiyonel kapasite azalabileceğinden bahsedilmiş olup, hastaların aerobik ve güçlendirme 

egzersizlerini yapmaları önerilmektedir. Hastanın haftalık programa egzersiz seanslarının 

eklenmesi ve eklenen egzersiz seanslarının günlük hastanın toleransına göre ayarlanması 

gerekmektedir. 

5.Sınırlılıklar 

Bu sistematik derlemenin kısıtlılıkları, egzersizin, yaşam kalitesi üzerine etkisini inceleyen 

randomize kontrollü çalışma sayısının az olması nedeniyle yarı deneysel bir çalışmanın 

derlemeye dahil edilmesidir.  

6.Sonuç  

Bu çalışmada, egzersizin, yaşam kalitesi üzerine incelenmiş ve kanıt piramidinde A düzeyinde 

kanıt sağlamıştır. Beş çalışmanın sistematik derlemesinin sonucu, egzersizin yaşam kalitesini 

arttırmak için etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. Hastaların, sağlık çalışanlarının, 

akademisyenlerin, kurum yöneticilerinin ve tüm bireylerin çalışma sonuçlarından 

faydalanması beklenmektedir. Sonuçlar gelecekteki araştırmacılar için bir rehberdir ve 

araştırma tasarımı için uygun planlama sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası literatürde, cinsel 

problemlerin yönetiminde profesyonel desteğin etkisini inceleyen randomize kontrollü 

çalışmaların artırılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Çoğu hemşire, çalışmaları ve kariyerleriyle ilgili çeşitli sorulara cevap olarak “Ben sadece 

bir hemşireyim” deme alışkanlığına sahiptir. Konu ile ilgili belirgin bir rapor olmasa da bu 

ifade hemşirelerin yaygın olarak kullandıkları bir dildir. Oysa bakımın görünürlüğü 

hemşirelerin bakımları hakkında gururla konuşmaları, uzmanlıklarını sahiplenmeleri ve bu 

uzmanlığı topluma göstermeleri ile mümkündür.   

Hemşirelikte uzmanlığın sahipliğini alabilmek için; ne yaptığımızı, kim olduğumuzu ve 

yetenekli bir bakım veren ve bakım uzmanı olarak topluma kazandırdıklarımızı 

gösterebilmeliyiz. Kabul edilmelidir ki hemşirenin uzmanlığı bakımın iyileştirici gücünden 

gelmektedir. Ancak hemşirelerin hasta bakımında yarattığı etkiyi, uzmanlığının 

vazgeçilmezliğini ve en önemlisi asil bir mesleğin üyesi olduğunu gururla söyleyememesi,  

bakımın sadece arka plandaki işler olarak algılanmasına neden olmaktadır. Hemşirelikte  

ustalık ve uzmanlık için yoğun bir eğitim süreci, tecrübe ve çaba gereklidir. Hemşirelikte 

usta/uzman olmak profesyonel bir bilgelik ve beceri biçimidir. Dolayısı ile yüksek tecrübe ve 

bilgi düzeyine sahip bir hemşire, “sadece bir hemşire” değildir, bundan çok daha fazlasıdır.  

Literatürde hemşirelerin uzmanlıklarını gösterebilmeleri ve sahiplenebilmeleri için 

“Hemşirelik Benlik Saygısı” oluşturmaktan bahsedilmektedir. “Hemşirelik Benlik Saygısı” 

bize bir hemşire olarak kim olduğumuzu, neyi temsil ettiğimizi, niçin hemşire olduğumuzu ve 

bizi özel kılan şeyin ne olduğu konusunda düşünme fırsatı sunmaktadır. Bu düşünce ile eyleme 

geçmek “hemşirelik benlik saygısını” yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda bakımda marka 

yaratmanın yollarını açar.  

Anahtar Kelime: Görünür bakım, bakımda uzmanlık, bilgelik ve hemşirelik, ustalık ve 

uzmanlık 
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SUMMARY 

Most nurses have the habit of saying 'I'm just a nurse' when answering a variety of questions 

about their work and careers. Although this is not a specific report on the subject, it is a 

common language used by nurses. However, the visibility of care is only possible when nurses 

are proud to talk about their care, to have expertise and to show this expertise to the 

community. 

In order to take ownership of nursing expertise; We must be able to demonstrate what we do, 

who we are and what we bring to society as a skilled caregiver and care professional. 

Admittedly, the expertise of the nurse comes from the healing power of care. However, the 

fact that nurses cannot be proud of their impact on patient care, indispensability of their 

expertise and, most importantly, a member of a noble profession, cause care to be perceived 

only as background work. An intensive training process, experience and effort are required 

for mastery and expertise in nursing. Being a master / expert in nursing is a form of 

professional wisdom and skill. Therefore, a nurse with a high level of experience and 

knowledge is not just a nurse, it is much more than that. 

In the literature, it is mentioned that 'nursing self-esteem' is created in order for nurses to 

demonstrate their expertise. 'Nursing Self-Esteem' gives us the opportunity to think about who 

we are, what we represent as a nurse, why we are a nurse and what makes us special. Taking 

this action into consideration is not only raising 'nursing self-esteem', but also opening ways 

to create a brand in care. 

Key Words: Visible care, expertise in care, wisdom and nursing, mastery and expertise 

 

Giriş 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre bakım; bakma işi, bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda 

kalması için verilen emek, birinin beslenmesi, giyinmesi vb. gibi gereksinimleri üstlenmek ve 

bunları sağlamak anlamına gelmektedir (http://tdk.gov.tr/, Erişim tarihi: 04 Şubat 2019). 

Bakım kelimesi isim, fiil ve sıfat olarak kullanılabilir. İsim olarak bakım; ilgilenme, koruma, 

güvenliği sağlama, dikkat etme, endişe duyma anlamlarına gelir. Fiil olarak bakım; endişe 

duymak, ilgilenmek, önem vermek, sevgi duymak, ihtiyaçlarını karşılamak ve rahatlığı 

sağlamak anlamlarına gelir (Webster's Online Dictionary, 2008). Bakım kavramı iletişim 

temelli bir kavramdır ve hemşirenin bir başkası için yaptığı basitçe herhangi bir görev 

olmaktan daha öte bir eylemdir. Bakım bireyi tanıma ile başlayan ve onunla birlikte olma 

http://tdk.gov.tr/
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süreci ile davam eden kişilerarası ilişki odaklı ahlaki bir sorumluluktur (Swanson, 1990; 

Watson, 1999, Dinç, 2010). Hemşirelere göre bakım; sempati ve saygı, kendini verme, bir 

çalışma tarzı, motivasyon, iletişim ve gereksinimlerin karşılanması, bilgi ve öğrenme, bireysel 

yaklaşım, dürüstlük ve samimiyet olarak tanımlanmıştır (Connett, 2006).  Hemşireler bakımı 

tanımlarken güven oluşturma, duygu ve kişiler arası öznel ilişkiyi kapsayan duyuşsal yönünü 

sıklıkla vurgulamalarına rağmen, uygulamada daha çok tedavi uygulama, yaşam bulguları 

ölçme, hastanın fiziksel gereksinimleri karşılama gibi eylemleri içeren görev odaklı 

girişimleri yerine getirmektedir. Oysa bakımın görünürlüğünü ve toplumda bakımın 

tanınırlığını sağlayan hemşirenin iyileşme sürecindeki varlığıdır. Corbin(2008)’e göre 

iyileşme hastalar için dokunma gibi, şevkat gibi ve hastanın incinebilirliğinin dikkate alınması 

gibi oldukça gerekli kavramları içerir ve bunlar hastaya kendini daha iyi hissettirir. Bunun 

için hasta kendisinin hastalık vakasından daha farklı görülmesini ister. Jean Watson (2008) 

hemşireliğin ve bakımın güçlenmesi ve daha görünür olması için hemşirelerin nitelikli 

olmasının zorunluluğundan bahseder ve bunu şu ifadeler ile vurgular ‘’Eğer bakım süreci 

güçlendirilecek ise, bakım veren kişi güçlü olmalı, cesaretli ve iç sevgisine sahip olmalı, 

barışçı olmalı ve diğer insanlarla çalışmaktan hoşnut olmalıdır, işini-insanları sevmelidir’’ 

.Jean Watson (2008) aynı zamanda bakımın bilimselliğinden ve bir disiplin olarak hemşirelik 

için öneminden bahsederken ‘’Kavramlar bilimin yapı taşlarıdır. Biz hemşireler de 

bilimselleşme yolunda kendi kavramlarımızı bilmek, tanımak durumundayız. Böylelikle 

kendimizi sağlık sistemi içinde doğru yere oturtabilir, mesleğimizin, onu icra edenlerin 

önemini anlayabilir ve statümüzle ilgili kaygılarımızı aşabiliriz” şeklindeki ifadesi ile bakım 

ve hemşireliği bir uzmanlık alanı olarak belirtir. Maben (2008) hemşirelik ve bakımın 

toplumda kabul edilebilir ve görünür olmasının bakımın gücünü artıracağından bahsederken 

hemşirelerin bakımın görünürlüğü konusunda farkındalıklarının artırılmasının ve onların 

güçlendirilmesinin önemini vurgular. Maben (2008) makalesinde hemşirelerin hasta bakımı 

ile fark yaratmak istediklerini ve bakım sanatını uygulamak istediklerini, ancak uygulamada 

verdikleri bakımın daha görev odaklı hale getirilmek istenmesinde ve değersiz ya da daha 

önemsiz bir bakım gibi gösterilmek istenmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtmektedir. 

Rankin ve Champel (2006) ise sağlık bakım anlayışının hemşireleri standardize edilmiş 

yönetimsel faaliyetleri sürdürmeye yönelttiğini, hatta bazen hemşirelerin “iyi hemşirelik 

bakımı” na yönelik inanışlarını da ikinci plana attığını belirtmektedir. Benzer şekilde yönetim 

planları, performans odaklılık, kanıt-bilgi-müşteri odaklılık ve maliyet etkili yaklaşım 

stratejileri önceden tanımlanmış sonuçlara odaklı objektif hemşirelik iş süreçlerini 
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beraberinde getirdiğini ve bu süreçte bakım sanatının kaybolduğunu vurgulamaktadır (Rankin 

ve Campel, 2006).  

Bakımın görünebilirliği bireylere verilen bakım hizmetindeki uzmanlık ve iyileştirici iz 

bırakan etki ile mümkündür. Canzan ve ark. (2014)’nın görünen ve görünmeyen bakıma 

hemşire ve hastaların bakış açısı üzerine yapmış olduğu bir çalışmada, bakımın hemşirenin 

yapmış olduğu bir hareket ya da jest ve mimik, hastaya göstermiş olduğu ilgi ve dikkat ayrıca 

hemşirenin beceri düzeyi ile de görünür kılınabileceğini belirtmektedir. Bucco (2015) 

hemşireliğin temeli olan bakımın görünürlüğünün en iyi biçimde Watson’ın İnsan Bakım 

Kuramı’nın uygulanması ile mümkün olabileceğini belirtir ve Watson’ un bakım teorisinin 

temel varsayımlarını şu şekilde sıralar;  

• Bakım, yalnızca kişilerarası ilişkiler yoluyla etkili bir şekilde gösterilebilir ve 

uygulanabilir, 

• Bakım ve hemşire, her zaman bir başkasına bakan birinin bulunduğu her toplumda var 

olmuştur, 

• Bakımın ifadesi ‘söylenen bir söz, bir bakış, jest, mimik veya ses tonuyla’ olabilir, 

• Bakımdaki kişilerarası süreç yalnızca hastayı değil aynı zamanda hemşireyi de iyi 

anlamda etkiler.  

Hemşirenin uzmanlığı bakımın iyileştirici gücünden gelmektedir. Hastalık ya da sağlık sorunu 

olan bireylerde iyileştirme yaratabilmenin yolu; güven, umut, inanç, insan onuruna saygı, 

bakımda adil yaklaşım ve bilimsel birikimle yoğrulmuş profesyonel hemşirelik bakım 

yaklaşımıdır. Dolayısı ile yüksek tecrübe ve bilgi düzeyine sahip bir hemşire, “sadece bir 

hemşire” değildir, bundan çok daha fazlasıdır. Hemşirelerin hasta bakımında yarattığı etkiyi, 

uzmanlığının vazgeçilmezliğini ve en önemlisi asil bir mesleğin üyesi olduğunu gururla 

söyleyememesi,  bakımın sadece arka plandaki işler olarak algılanmasına neden olmaktadır 

(Carey ve Jones, 2000;  Allen Da, 2015). Bu nedenle her hemşire yoğun çabalarla elde ettiği 

uzmanlığını gizleme ya da ikinci planda tutma gereğini hissetmemelidir. Literatürde 

hemşirelerin uzmanlıklarını gösterebilmeleri ve sahiplenebilmeleri için “Hemşirelik Benlik 

Saygısı” oluşturmaktan bahsedilmektedir (Roy, 2000; Baggio ve Erdmann, 2010). 

“Hemşirelik Benlik Saygısı” bize bir hemşire olarak kim olduğumuzu, neyi temsil ettiğimizi, 

niçin hemşire olduğumuzu ve bizi özel kılan şeyin ne olduğu konusunda düşünme fırsatı 

sunmaktadır (Roy, 2000; Baggio ve Erdmann, 2010; Canzan ve ark., 2014).. Bu düşünce ile 

eyleme geçmek “hemşirelik benlik saygısı”nı yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda bakımda 

marka yaratmanın yollarını açar.  



 

792 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Sonuç 

Sonuç olarak bakım, hemşireliğin bilinmeyen ve örtülü bir bileşenidir. Görünen hemşirelik 

bakımı; bakım anında kullanılan beden dili, jestler, mimikler ve dokunmayı kapsar. Bakımın 

görünürlüğü birey-hasta arasındaki etkileşimlerde ve bu etkileşimler sonucunda görülen 

değişimlerde ortaya çıkar. Bu etkileşimler hemşireliğin uzmanlığını gösterir ve bu uzmanlığın 

farkındalığı ile bakımı göstermek mümkündür.  
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ÖZET 

Giriş: Oroantral açıklık, maksiller sinüs ile oral kavite arasında oluşmuş açıklıktır ve eğer 

tedavi edilmez ise kronik sinüs hastalıklarına ve oroantral fistül oluşumuna sebebiyet 

verebilir. 

Amaç: Oroantral açıklık ve tedavisinde kullanılan cerrahi teknikleri değerlendirmektir. 

Yöntem: Bu çalışma oral ve maksillofasiyal cerrahide oroantral açıklık tedavisinde 

kullanılan cerrahi tekniklerle ilgili güncel ve kapsamlı literatür sunmaktadır. 

Bulgular: Oroantral açıklık sıklıkla posterior maksiller dişlerin çekimi sonrası meydana 

gelmektedir. Kist, tümör, dental implant cerrahileri, ortognatik cerrahi, osteomyelit ve travma 

gibi sebeplerden dolayı da oroantral açıklık gelişebilmektedir. Perforasyon boyutu 5 mm’ den 

az olan açıklıklarda eğer hasta sağlıklı sinüslere sahip ise açıklık kan pıhtısı ile spontan 

kapanabilmektedir ancak daha geniş açıklıkların mutlaka cerrahi olarak kapatılması gerekir. 

Oroantral açıklıkların cerrahi kapatılmasında birçok teknik ve materyal kullanılmaktadır. 

Bunlar arasında lokal yumuşak doku flepleri, kemik greftleri, (otojen, allojen, ksenojen) 

sentetik materyaller, bukkal yağ dokusu, dil flebi, kollajen membranlar sayılabilir. 

Tartışma ve Sonuç: Oroantral açıklıkların ilk 48 saat içinde cerrahi olarak kapatılması 

önerilir. Bu açıklıkların kapatılmasında kullanılacak olan cerrahi tekniğin seçimi ve 

ameliyatın ne zaman yapılacağı kararı; açıklığın boyutu, açıklığın saptandığı zaman ve 

enfeksiyon varlığı değerlendirilerek verilmelidir. Maksiller sinüzit varlığı radyolojik ve klinik 

olarak değerlendirilmelidir. Akut sinüzit semptomları varsa akut dönem geçinceye kadar 

ameliyat ertelenmelidir. Kemik defektinin her zaman yumuşak doku defektinden daha büyük 

olduğu dikkate alınmalıdır.  

Anahtar Sözcükler: Oroantral Açıklık, Oroantral Fistül, Bukkal İlerletme Flebi. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Oroantral communication (OAC) is the space created between the maxillary 

sinus and the oral cavity, which, if not treated, will cause oroantral fistula or chronic sinus 

disease. 

Objective: To evaluate the surgical techniques that are used in the treatment of oroantral 

communications. 

Method: Present study employs current and comprehensive literature on the surgical 

techniques of oroantral communication closure in oral and maxillofacial surgery. 
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Results: Oroantral communication often occurs after posterior maxillary tooth extraction. 

OACs can also develop as a result of cyst, tumor, dental implant surgeries, orthognathic 

surgeries, osteomyelitis  and trauma, Oroantral communications may close spontaneously 

with blood clot especially when the defect has a size smaller than 5 mm but larger openings 

must be closed surgically. Many surgical techniques and materials are used in the closure of 

OACs. These are local soft tissue flaps, bone grafts, synthetic materials (autogenous, allogen, 

xenogen), buccal fat pad, tongue flap, collagen membranes. 

Discussion and Conclusion: It is recommended that the oroantral communications be closed 

surgically within the first 48 hours. The choice of the surgical technique to be used to close 

the oroantral communication and the decision of the operation depends on the size of the 

opening, presence of maxillary sinusitis and the time of diagnosis. The presence of the 

maxillary sinusitis should be considered radiologically and clinically. The operation should 

be postponed until the acute symptoms of sinusitis are over. It should always be considered 

that the bone defect is significantly larger than the soft tissue defect.  

 

Keywords: Oroantral communication, Oroantral fistula, Buccal sliding flap. 

 

GİRİŞ 

Oroantral açıklık, maksiller sinüs ile oral kavite arasında oluşmuş açıklıktır ve tedavi 

edilmediği takdirde kronik sinüs hastalıkları ve oroantral fistül ile sonuçlanabilir.(1) Oroantral 

açıklıkların nedenleri arasında kistler, tümörler, travma, patolojik oluşumlar veya minör 

cerrahiler sayılabilir, (2) ama en sık görülen nedeni posterior maksiller diş çekimleridir. 

Çünkü anatomik olarak premolar ve molar dişlerin kök uçları ile yakın ilişkide olan maksiller 

antrumun tabanının kalınlığı 1-7 mm arası kalınlıktadır.(3) Eğer diş kökleri maksiller sinüsle 

komşuysa ya da diş kökleriyle ilişkili periapikal patolojik bir durum maksiller sinüsle 

bağlantılı ise oroantral açıklık oluşması olasılığı daha fazladır. Böyle dişlerin çekimlerinde diş 

köklerinin separe edilerek çekimi ve köklerin soketten nazik şekilde çıkarılmaları ile sinüs 

perforasyonlarının önüne geçilebilir. Çap olarak 2 mm’den küçük açıklıklar spontan olarak 

kapanabilirken 3 mm ve daha geniş açıklıkların cerrahi olarak kapatılması önerilir.(4) 2 ve 6 

mm arası açıklıklarda sokete kollajen tıkaç koyulup ve soket kenarları sekiz şeklinde sütürle 

birbirlerine yaklaştırılabilir. 

Oroantral açıklıkların sinus enfeksiyonları, oroantral fistül gibi komplikasyonlarından 

kaçınmak için ilk 48 saat içinde kapatılması tavsiye edilmektedir.(5) Eğer geniş oroantral 

açıklıklar tedavi edilmeden spontan iyileşmeye bırakılırsa bu vakaların % 50’sinde ilk 48 

saatte, % 90’ında 2 hafta içinde sinüzit geliştiği rapor edilmiştir.(6) 
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Oroantral açıklıkları nasıl tedavi edeceğimize karar verirken enfeksiyon varlığı, açıklığın 

oluştuğu zaman ve açıklığın boyutu gibi kriterler dikkate alınmalıdır. Bunlara ek olarak 

açıklığı kapatmak için yeterli yumuşak doku varlığı ve açıklığın olduğu bölgeye dental 

implant cerrahisi planı, tedavi stratejisini belirlemede önemlidir.(7) 

Oroantral fistülün cerrahi tedavisinden önce maksiller sinüzit varlığı değerlendirilmelidir. 

Bunun için hem klinik hem de radyolojik incelenme gerekmektedir. Bilgisayarlı tomografi 

veya konik ışınlı tomografi yardımıyla sinüzit varlığı ve kemiksel defektin boyutu 

değerlendirilmelidir. Her zaman kemik defektinin yumuşak doku defektinden daha geniş 

olacağı unutulmamalıdır. Akut sinüzit semptomları gerilemeden cerrahi tedaviye geçilirse 

rotasyonel flebin başarısız olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

OROANTRAL AÇIKLIĞIN KAPATILMASINDA CERRAHİ TEDAVİ 

SEÇENEKLERİ 

Oroantral açıklığın kapatılmasında birçok farklı cerrahi teknik ve materyal kullanılmıştır. 

Kullanılan materyaller arasında otojen, allojen ve ksenojen greftler, sentetik materyaller 

sayılabilir. Araştırmacılar çoğu açıklığın kapatılmasında genel olarak yumuşak doku 

defektinin kapatılmasının yeterli olduğunu belirtmişlerdir.  

1.YUMUŞAK DOKU KAPATMA TEKNİKLERİ 

1.1 BUKKAL KAYDIRMA FLEBİ (REHRMANN) 

En sık kullanılan bukkal kaydırma flep cerrahi tekniği Rehrmann tarafından 

tanımlanmıştır.(8) Bu teknikte çekim soketinden bukkal vestibüle uzanan iki diverjan vertikal 

insizyon yapılır ve trapezoid şekilde bukkal flep kaldırılır. 15 nolu bisturi ucu ile vestibülün 

üst kısımlarından bukkal periosteum rotasyon ve kaydırmayı kolaylaştırmak için horizontal 

olarak çizilir ve bukkal kaydırma flebi palatinal marjinlere gerilimsiz bir şekilde dikilir. 

Dezavantaj olarak Rehrmann flebinde bukkal sulkus sığlaşır, postoperatif ağrı ve şişlik oluşur. 

(9) 

1.2 PALATİNAL TABANLI ROTASYON FLEBİ (ASHLEY) 

Palatinal tabanlı rotasyon flebi de sık tercih edilen kapatma yöntemlerindendir. Geniş tabanlı, 

palatinal arteri içeren mukoperiosteal flep kaldırılır ve flebe rotasyon yaptırılarak açıklığın 

üzerine getirilip kapatılır, ekspoze palatinal kemik sekonder iyileşmeye bırakılır. Teknik 

bukkal kaydırma flebi gibi bukkal sulkusu sığlaştırmadığı için avantajlıdır. Özellikle tuber 
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maksilla bölgesinde geniş defektlerin kapatılması için anterior tabanlı palatinal fleplerin çok 

avantajlı olduğu rapor edilmiştir. (10) 

1.3 BUKKAL YAĞ DOKUSU 

Egyedi (11) tarafından 1977 yılında tanımlanan bu teknik, pediküllü vaskülarize bukkal yağ 

dokusunun küçük veya orta büyüklükteki ağız içi  defektlerin, oronazal ve oroantral 

açıklıkların kapatılmasında kullanılmaktadır. 

Maksiller tuberositenin distobukkal derinliğinden yapılan vestibül insizyondan sonra bukkal 

mukoperiosteal flep kaldırılır. Keskin disseksiyonla periosteumda ilerlenir ve zigomatik ark 

bölgesinde basınç uygulanarak bukkal yağ dokusunun açığa çıkması sağlanır. Defektin 

gerilimsiz kapatılması için ne kadar yağ dokusu gerekiyorsa künt disseksiyonla mobilize 

edilir. Yağ dokusu açıklık olan bölgede rezorbe sütürlerle kemikte açılan deliklere ya da 

palatinal mukozaya sabitlenir. Ekspoze bukkal yağ dokusu 4-6 haftada epitelize olur.(12) 

Komplikasyon olarak flep parsiyel veya total nekroze olabilir. Flep parsiyel nekroze olursa ve 

eğer açıklık az ise spontan kapanabilmektedir. Eğer flep nekroze olduktan sonra geniş bir 

açıklık meydana gelmişse dil flebi ya da palatinal flep gibi başka tedavi alternatifleri 

düşünülmelidir. 

1.4 DİL FLEBİ 

Bukkal veya palatinal flepler başarısız olursa alternatif olarak pediküllü dil flebi kullanılabilir. 

(13) 1.5 cm’den geniş defektlerde konservatif yöntemlerle defekt kapatılamamışsa bu teknik 

tercih edilmelidir.(13,14) Dudaktaki ve yanaktaki defektlerin palatinal, oronazal ve oroantral 

defektlerin rekonstrüksiyonunda kanlanmasının zengin olması ve esnekliği nedeniyle tedavi 

alternatifi olarak düşünülmelidir.(15) 

Dil flepleri anterior tabanlı veya posterior tabanlı oluşturulabilir. Anterior tabanlı fleplerin, 

sert damaktaki defektlerin kapatılmasında, posterior tabanlı olan fleplerin ise posterior bukkal 

mukoza ve yumuşak damaktaki defektlerin onarımında kullanılması tavsiye edilir.(9) Dil flebi 

bölgede 14-21 gün arası kalır ve defekt bölgesine yapışması beklenir. Dil flebinin zor tarafı bu 

bekleme sürecinde dil hareketlerinin kontrol edilememesi ve flebin zarar görme olasılığıdır. 

Flebin zarar görmesini önlemek için intermaksiller fiksasyon öneren araştırmacılar vardır. 

Komplikasyonlar olarak flebin başarısız olması, kanama, şişlik, ağrı, enfeksiyon, hematom, 

kontur deformiteleri, dil duyusunun geçici kaybı ve tat alma değişiklikleri sayılabilir. 
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1.5 PRF (PLATELET RICH FIBRIN) İLE AÇIKLIĞIN KAPATILMASI 

Genişlik olarak 5 mm’den küçük açıklıklar spontan olarak iyileşebilmektedir, ancak 5 

mm’den büyük açıklıkların kapatılması için bukkal kaydırma flebi veya bukkal yağ dokusu 

gerekmektedir.(16) İlk olarak Choukroun ve ark. tarafından tanımlanan plateletten zengin 

pıhtı optimal iyileşmeyi sağlayan bir doğal biomateryal görevi görmektedir. Bu biomateryal 

sitokinleri, plateletleri, akyuvarları ve kök hücreleri ihtiva etmektedir.(17) Prf’nin üç boyutlu 

yapısı içinden sütür geçirilebilmesine izin vermektedir. İçinden geçirilen sütür yumuşak 

dokuya prf’nin sabitlenmesini sağlamaktadır. Agarwal ve ark. mukoperiosteal flep 

kaldırmadan oroantral  açıklığı, hastadan 40 cc kan alımından sonra elde ettikleri 4 adet 

prf’nin 3’ünü birbirlerine dolayıp açıklık olan bölgeye dikerek ve son kalan prf’yi ise 

açıklığın en üstüne membran olarak sabitleyerek kapatmışlardır.(18) Gülşen ve ark. prf’yi 

membran olarak kullanmadan sadece prf’nin pıhtı formunu kullanarak oroantral açıklığı 

kapatmışlardır. 

(19) 

Bilginaylar 3mm’den daha geniş açıklıklarda hastadan 20cc kan alarak elde ettiği prf 

membranları açıklığın olduğu bölgeye sütürle sabitlemiştir, 3 hafta sonunda açıklığın 

tamamen epitelize olduğu rapor edilmiştir. (20)  

Bu çalışmaların sonuçlarına bakılarak oroantral açıklıkların çok geniş olmamak kaydıyla 

flepsiz olarak açıklık bölgesine prf’nin sabitlenerek kapatılmasını içeren teknik oroantral 

açıklıklara güncel cerrahi yaklaşımlar arasındadır. 

2. KEMİK GREFTLERİ 

Oroantral açıklık olan bölgeye ileride implant yerleştirilmesi planlanıyorsa sadece yumuşak 

dokunun kapatılması implant yapılacağı zaman problem oluşturacaktır. Eğer yumuşak doku 

flepleri ile birden çok kez kapatılmaya çalışılıp başarısız olunmuşsa bazı araştırmacılar 

bölgenin otojen kortikal kemik greftleriyle kapatılması gerektiğini söylemişlerdir. (21) Hass 

ve ark. monokortikal blok alındıktan sonra greft açıklığa tam olarak oturacak şekilde 

düzenlenerek basınç yoluyla ilgili bölgeye oturtulması gerektiğini eğer greft stabil değilse 

vida-plak sistemiyle sabitlenmesi gerektiğini önermişlerdir. (21) Watzack ve ark. ise greftin 

sinüse kaçmasının önüne geçmek için blok greftte merkezde iki küçük delik açarak yukarı 

doğru çekilmesi gerektiğini önermişlerdir. (22) 
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3. DİĞER ALTERNATİF MATERYALLERİN KULLANIMI 

 

Zide ve Karas poröz olmayan hidroksilapatit bloklarının oroantral fistül kapatmada 

kullanımlarını rapor etmişlerdir. (23) Geniş oroantral açıklıkların kapatılmasında kollajen 

membranların kullanımı da önerilmiştir. (24) Altın folyo veya altın plakaların oroantral 

açıklıkların kapatılmasında kullanıldığını rapor eden çalışmalar da mevcuttur. (25) 

Düşük doz lazer uygulamasının biyostimulasyon etkisini kullanarak oroantral açıklığın 

kapatılmasında kullanımını öneren çalışmalar da vardır. Grzesiak-Janas ve Janas oroantral 

açıklığı kapatmak için 3 döngü şeklinde 30 mW güçte ekstraoral ve intraoral olarak hastalara 

birbirini takip eden 4 gün boyunca toplam 10,5’ar dakika lazer uygulamışlar ve oroantral 

açıklığı kapatmışlardır. (26) 

 

SONUÇ 

 

Oral ve maksillofasiyal cerrahlar oroantral açıklık kapatma yöntem çeşitlerine ve açıklığı 

kapatırken kullanılan materyallere hakim olmalıdır. Oroantral açıklıkların kapatılma kararı 

verilirken sinüste akut enfeksiyon varlığı, oroantral açıklığın boyutu ve açıklığın oluşma 

zamanı gibi kriterler göz önünde bulundurmalıdır. Sinüzit semptomları devam ediyorsa 

açıklığın kapatıldıktan sonra rekürrens riskinin fazla olacağı bilinmelidir.  
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ÖZET 

Çin hurması olarak bilinen Hünnap meyvesinin anavatanı Çin olup, 400’ ü aşkın kültür 

varyetesi olduğu bilinmektedir. Hünnap ayrıca Rusya, Hindistan, Kuzey Afrika, Güney Afrika, 

Orta Doğu ve Anadolu’ da yetişmektedir.  Hünnap, beslenme ve nutrasötik açıdan zengin 

biyolojik aktif bileşenlere sahiptir. Biyolojik olarak aktif olan ana bileşenler C vitamini, 

fenolikler, flavonoidler, polisakaritlerdir. Elma, trabzon hurması, kırmızı üzüm, guava, kiraz 

gibi yüksek fenolik madde içeriğine sahip olduğu bilinen meyvelere göre hünnap daha fazla 

fenolik madde miktarına sahip olduğu belirtilmektedir. Yapılan araştırmalarda hünnap 

kabuğunun meyve etine göre 5-6 kat daha fazla fenolik madde içeriğine sahip olduğu ve 

mutlaka kabuğuyla tüketilmesi gerektiği önerilmektedir. Yapılan son çalışmalarda hünnap 

meyvesinde bulunan fitokimyasalların antikanser, antiinflamatuar (iltihap sökücü), 

antiobezite, antioksidan, karaciğer ve mide-bağırsak hastalıkları koruyucu, bağışıklık 

sistemini uyarıcı etkileri olduğu belirtilmektedir. Çin tıbbında geleneksel bir ilaç olarak 

kullanılan hünnap meyvesi, tohumları, yaprakları alerji, kabızlık, uykusuzluk ve depresyon 

gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Hünnap meyvesinde şeker, tanen ve müsilaj 

bulunur, bu nedenle diyabetik hastaların doğrudan hünnap meyveleri tüketmeleri 

önerilmektedir. Hünnap taze meyve olarak tüketimin yanı sıra, genellikle atıştırmalıklar, çay 

şurubu, salça, çorba, komposto, turşu, reçel, şarap ve alkollü şurup ve kurutulmuş meyve 

olarak tüketilmektedir. Hünnap meyvesinin yakın gelecekte gıda endüstrisi ve ilaç sektöründe 

kullanım çeşitliliği ve öneminin büyük çapta artış göstermesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hünnap, Fenolik Madde, Biyoaktif Bileşen, Fitokimyasallar, İlaç Bitkisi 

 

ABSTRACT  

Chinese jujube fruit is known as the home of palm China, 400 varieties are known to have 

been more than culture. Jujube is also grown in Russia, India, North Africa, South Africa, 

Middle East and Anatolia. Jujube has nutritional and nutraceutical biologically active 
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ingredients. Biologically active components are vitamin C, phenolics, flavonoids, 

polysaccharides. Apple, persimmon, red grapes, guava, according to the fruit known as 

having a high phenolic content is stated to have the amount cherry jujube more phenolic 

substances. According to the research, it is suggested that the jujube peel has 5-6 times more 

phenolic content than the pulp and it must be consumed with its peel. Recent studies have 

shown that phytochemicals in the jujube fruit have anticancer, antiinflammatory, antiobesity, 

antioxidant, liver and gastro-intestinal diseases, and stimulating the immune system. Jujube 

fruit, seeds, leaves used as a traditional medicine in Chinese medicine are used in the 

treatment of diseases such as allergies, constipation, insomnia and depression. Sugar, tannins 

and mucilages are found in the jujube fruit, so diabetic patients are recommended to consume 

jujube fruits directly. The jujube is consumed as fresh fruit, often consumed as snacks, tea 

syrup, tomato paste, soup, compote, pickles, jam, wine and alcoholic syrup and dried fruit. In 

the near future, the variety and importance of jujube fruits in the food industry and the 

pharmaceutical industry is expected to increase significantly.  

Key words: Ziziphus Jujuba, Phenolic Compounds, Bioactive Ingredient, Phytochemicals, 

Medicinal plant 

 

GİRİŞ 

Çin kültürüne özgü bir meyve olan Hünnap, ilk olarak M.Ö. 1046-771 yılında Classic of 

Poetry’de tanımlanmıştır. Uzun bir kayıt geçmişi bulunan hünnap için Huangdi Neijing (M.Ö. 

475-221), Çin'deki en değerli beş meyveden biri tanımını kullanmaktadır. Şifalı bitkilerin 

anlatıldığı Shennong Bencao Jing'de, kanı besleyen, uyku kalitesini arttıran ve sindirim 

sistemini düzenleyerek yaşam süresini uzatan üstün bitkisel ilaçlardan biri olarak ifade 

edilmektedir. Bugünde dünyada hünnap ile ilgili ürünlerin geniş bir dağılımı bulunmaktadır 

(2). Besin değerlerinin yüksek olması, nutrasötik (tedavi amacıyla yararlanılan besin ve besin 

bileşenleri) bileşikler bakımından zengin olması nedeniyle özellikle kurutulmuş formu 

binlerce yıldır gıda, gıda katkı maddesi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hünnap 

meyvelerini içeren macun, püre, şurup ve şekerlemerin, sindirim sistemini desteklediği, genel 

sağlık bakımına katkıda bulunduğu, kadınlarda histeri eksikliğinde ve geleneksel Çin tıbbında 

anoreksi ve yorgunluk tedavisi için kullanımı yaygındır (4).  
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Hünnap Meyvesi Yapısı ve Besin İçeriği 

Diyet lifi ve fruktoz içeriğinden dolayı sindirimi yavaşlatır, kan şekeri seviyesinin 

düzenlenmesine katkıda bulunur ayrıca lif içeriği sayesinde doyurucu etkisi bulunmakta 

dolayısı ile kalori alımının kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır (4,9). Meyvelerindeki 

toplam yağın % 68.54-72.44'ü doymamış yağ asitleri bakımından incelendiğinde, esansiyel 

yağ asiti kaynağı olarak da tercih edilebilir. Zincir uzunluğu 7 ila 28 karbon atomu arasında 

olan, tanımlanmış 33 yağ asidi (çoğunlukla monoenik asitler) içeren meyvede ağırlıklı olarak 

oleik, linoleik, palmitik ve palmitoleik yağ asitleri bulunmakla beraber insan vücudunun 

üretemediği, lipitler, özellikle linoleik asit (omega-6) bakımından zengindir (5,6,11). 

Magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko bakımından zengin olan hünnap meyvesi, 

glikoz, fruktoz, sakaroz, rhamnoz ve sorbitol şekerlerinin yanı sıra sitrik, süksinik ve malik 

asitler gibi farklı organik asitleri de içermektedir (3). 

Biyoaktif Bileşikler 

Fenolik madde içeriği çeşide, irtifa ve yıllık yağış göre değişmekle beraber genel olarak 

hünnap meyveleri, kiraz (114.6 mg GAE), elma (74.6 mg GAE), guava (194.1 mg GAE), 

Trabzon hurması (112.1 mg GAE), kırmızı üzüm (80.3 mg GAE) gibi yüksek fenolik içeriği 

ile bilinen meyvelerden daha yüksek toplam fenolik içeriğe (275.6−541.8 mg GAE) sahiptir. 

Meyvenin bütün (kabuklu) halinin sahip olduğu toplam fenolik içerik, meyve özünden 5−6 

kat daha yüksektir (1, 4). 

Wang vd (2010) çalışmasında (LC-ECD) HPLC ile hünnapta bulunan altı fenolik bileşiği 

incelemiş, meyvedeki fenolik asit içeriğinin 751.39 μg/g kuru ağırlık (DW), kabukdakinin ise 

143.59 μg /g DW arasında değişmekte olduğunu, ayrıca fenolik asitlerin hem tohumda hem de 

kabuk da ağırlıklı olarak bağlı formda bulunurken, pulp da ise glikozit formda bulunduğunu 

belirlemişlerdir. Chang vd., (2010) çalışmasında, meyve hamurunda ve tohumda dominant 

fenolik olarak p-Hidroksibenzoik asit belirlenmiş, tohumda ortalama %20,7 kabukta ise %5,2 

serbest fenolik asit belirlemişlerdir. 

Hünnap C vitamini bakımından zengindir. Yapılan çalışmalarda ABD tarım bakanlığı 

verilerine göre hünnap meyvesi 69 mg/100g C vitamini içermektedir. Hünnap meyvesi, C 

vitaminince zengin olarak kabul edilen (40-55 mg/100g) turunçgillere (limon, mandalin, 

portakal) göre daha fazla C vitamini içerdiği görülmektedir (13).  
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Hünnap Bileşenlerin Sağlık Yararı Çalışmaları 

Hünnap meyvesinin sağlık üzerine olan etkisinin belirlenmesi amacıyla in vitro ve in vivo 

çalışmalar yapılmaktadır. Hünnap tüketimi ile ilgili hipotezize edilmiş sağlık yararları 

arasında antikanser, antienflamatuar, antiobesite, antioksidan ve gastrointestinal koruyucu 

aktiviteler bulunmaktadır (10, 14).  

Yapılan bir çalışmada içerdiği biyoaktif bileşikler sayesinde meme kanseri hücre hatlarında 

büyümeyi inhibe ettiği, apoptozu ise teşvik ettiği görülmüştür (10). Huang vd (2007) 

çalışmasında hünnap ekstraktının,  hepatom hücrelerinin (HepG2) canlılığını azalttığını 

belirlemişlerdir. 

Hünnap özünün, adiposit farklılaşması ile obeziteye karşı faydalı olabildiği, hünnap özünün 

lipit birikimi baskılamasına yardımcı olabildiği görülmüştür (8).  

Hünnap meyvesinin hepatoprotektif aktivitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada 

karbon tetraklorür (CCl4) kaynaklı karaciğer hasarı üzerindeki etkisi incelenmiş ve hasarı 

engelleyici etkisi olduğunu görülmüştür (12). Benzer bir çalışma Wang vd., 2010 tarafından 

yapılmış ve karaciğer protein karbonil içeriğinde, plazma ALT ve AST aktivitelerinde ve lipit 

perosit düzeylerinde düşüş belirlenmiştir. 
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ÖZET 

Zorlanmış bozunma çalışmaları (stres testleri), farmasötik araştırma ve geliştirmede ilaçların 

uzun dönem kararlılıklarının belirlenmesi açısından oldukça önemli bir araçtır. Stres 

çalışmaları, metot geliştirme aşamasında ilacın davranışının belirlenmesi ve aynı zamanda 

da kararlılık ve safsızlıkların tayini için metot validasyonu ile birlikte mutlaka yürütülmelidir. 

Kararlı bir formülasyon geliştirmek için, ilaç etken maddeleri ve ilaç ürünlerinin kimyasal 

davranışlarının anlaşılması, bozunma basamakları ve bozunma ürünlerinin belirlenmesi 

oldukça önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bifonazolün ICH 

tarafından tanımlanan hidroliz (0,1M HCl, 0,1M NaOH), oksidasyon (%3 (v/v) H2O2) gibi 

stres koşulları altında oda sıcaklığında tayini için ters faz sıvı kromatografik (RPLC) metot 

geliştirmektir. Bu koşullarda ilaç, çalışılan analitik metot ile bozunma ürünlerinden 

ayrılabilmektedir. Bifonazolün bozunma ürünlerinden başarılı bir şekilde ayrımı, asetonitril-

su ikili karışımı (%45:55, v/v) içeren mobil faz ile Pinnacle DB Cyano kolon kullanılarak elde 

edilmiştir. Akış hızı ve dedeksiyon dalga boyları sırasıyla 1 mL/dakika ve 202 nm olarak 

belirlenmiştir. Deney sonucunda ise en fazla bozunmanın oksidatif koşulda olduğu 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bifonazol, Stres Testleri, Zorlanmış Bozunma, RPLC. 

ABSTRACT 

Forced degradation studies (stress testing) are a very important tool in pharmaceutical 

research and development to predict long-term stability. Stress studies should be performed 

in method development to understand drug behavior but also can be performed with method 

validation for regulatory filling predict stability and measure impurities. For stable 
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formulation development, understanding of chemical behavior, degradation pathways, and 

degradation products of drug substance and drug product is very important.  

The aim of the present study is to develop a reversed-phase liquid chromatographic (RPLC) 

method for the determination of bifonazole used in the treatment of fungal infections after 

being subjected to different ICH prescribed stress conditions, such as hydrolysis (0.1 M 

HCl,0.1 M NaOH), oxidation (3% (v/v) H2O2) at room temperature. In these conditions, the 

parent drug can be separated from the degradation products by means of the studied 

analytical method. Successful separation of bifonazole from degradation products was 

achieved on a Pinnacle DB Cyano column and a mobile phase comprising of the acetonitrile-

water binary mixture (45:55%, v/v). The flow rate and detection wavelengths were 1 mL/min 

and 202 nm, respectively. At the end of the experiment, maximum degradation was observed 

on the oxidative condition. 

Keywords:  Bifonazole, Stress Testing, Forced Degradation, RPLC. 

1. GİRİŞ 

İmidazol (1,3-diaza-2,4-siklopentadien) C3H4N2 formülüne sahip beş üyeli bir heterosiklik 

aromatik amindir. İmidazol halkası doğal olarak birçok bileşiğin yapısında bulunmaktadır. 

İmidazoller; antifungal, antikanser, antiviral, antibakteriyel, antitüberküloz, antiparazitik, 

antihistaminik, antiinflamatuar, antinöropatik, antiobezite ve antihipertansif özellik gösteren 

oldukça geniş bir biyolojik aktiviteye sahiptir [1]. Bu yüzden bu bileşiklere olan ilgi bilim 

insanları tarafından her geçen gün artmakta ve dolayısıyla bu bileşiklere yönelik herhangi bir 

fizikokimyasal ya da klinik çalışma oldukça önem taşımaktadır. Mevcut çalışmada yapısında 

imidazol halkasını bulunduran ve geniş spektrumlu bir antifungal ajan olan bifonazolün stres 

koşulları altındaki ters faz sıvı kromatografik davranışı incelenmiştir (Şekil 1.1). 
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Şekil 1.1. Bifonazolün kimyasal yapısı ve imidazol halkası 

Ters faz sıvı kromatografi (RPLC), karışımdaki bileşiklerin kalitatif ve kantitatif ayrımı için 

Analitik kimyada kullanılan bir tekniktir. RPLC, analizlerde doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve 

ayırma gücünün yüksek olması sebebiyle diğer yöntemlere kıyasla çok daha iyi sonuçlar 

vermektedir. Çok düşük derişimler de çalışılabilme özelliği de RPLC’nin avantajları arasında 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra RPLC yöntemi, ilaçların üretim ya da depolama esnasında 

çeşitli nedenlerle oluşabilecek bozunma ürünlerini ayırabilme, tespit edebilme ve miktarını 

belirleyebilme yeteneğine sahiptir [2].  

Kararlılık çalışmaları, bir ilaç etken maddesinin veya farmasötik ürünün kalitesinin değişik 

çevre koşullarının etkisi ve zamana bağlı olarak uğradığı değişiklikleri ortaya koyan 

çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Kararlılık çalışmalarının amacı etken madde veya 

farmasötik ürün için saklama koşulları ve raf ömrünün belirlenmesinde kullanılabilecek 

verileri elde etmektir. Bir ilaç ürününün kalitesi ve güvenilirliği, sadece ilaç aktif maddenin 

kendi toksikolojik özelliklerine değil aynı zamanda oluşması muhtemel bozunma ürünlerine 

de bağlıdır. Farmasötik ürünlerdeki olası bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktarlarının 

belirlenmesi, kalite ve güvenlik prosesleri için önem teşkil etmektedir. Özellikle etken 

maddenin kendine özgü kararlılığını ortaya çıkarmak ve bozunma ürünlerinin belirlenmesi 

için, bir seri hızlandırılmış testlere stres testleri denmektedir. Stres çalışmaları, pH'sı farklı 

çözeltilerde, oksijen ve ışık varlığında, farklı sıcaklıklarda ve nem seviyelerinde 

gerçekleştirilmektedir [2,3]. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Çalışmada kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıkta temin edilmiştir. Tayini yapılan bileşik 

(bifonazol) ve hidrolitik bozunmada kullanılan sodyum hidroksit (NaOH) ve hidroklorik asit 

(HCl) Sigma Aldrich firmasından temin edilmiştir. Oksidatif bozunmada kullanılan hidrojen 

peroksitin (H2O2) temini ise Merck firmasından sağlanmıştır. Mobil faz hazırlamada 

kullanılan asetonitril, orto-fosforik asit ve potasyum hidrojen fitalat ise benzer şekilde Sigma 

Aldrich firmasından temin edilmiştir. Çalışılan tüm çözeltiler günlük olarak hazırlanmış ve 

+4oC’de muhafaza edilmiştir.  

2.2. Cihaz Bilgisi 

Bifonazolün bozunma davranışının belirlenmesinde Shimadzu marka yüksek performanslı 

sıvı kromatografi (HPLC) sistemi kullanılmıştır. Bu sistem pompa (LC-20AD), kolon fırını 

(CTO-10AS), degazer ünitesi (DGU-20A3) ve diyot array dedektörden (SPD-M20A, DAD) 

oluşmaktadır. Mobil faz pH’sının belirlenmesi ise Mettler Toledo marka pH metre ve Inlab 

Expert pro pH elektrot ile gerçekleştirilmiştir. Deney boyunca kullanılan su, Millipore (Direct 

Q-3 UV) ultra saf su cihazından temin edilmiştir.  

2.3. Kromatografik Koşullar 

Bifonazolün bozunma davranışının belirlendiği optimum kromatografik koşul %45 oranında 

(v/v) asetonitril içeren asetonitril-su ikili karışımı (pH 7) olarak belirlenmiştir. Tüm 

kromatografik tayin Restek marka Pinnacle DB Cyano kolon (5µm, 250 mm x 4,6 mm) 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma boyunca kolon sıcaklığı 25oC’de sabit tutulmuş ve 

mobil fazın akış hızı 1 mL/dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Her bir enjeksiyon 20 µL 

olacak şekilde sabit hacimde gerçekleştirilmiştir. Bifonazolün spektral davranışı incelenerek 

maksimum absorbans verdiği dalga boyu 202 nm olarak belirlenmiş ve tüm çalışma bu dalga 

boyunda yürütülmüştür.  

2.4. Bozunma Prosedürü 

Bifonazolün asidik, bazik ve oksidatif stres koşulları altındaki bozunma davranışının 

belirlenmesi için bileşiğin 25 µg/mL’lik stok çözeltisi hazırlanmıştır. Asidik ortamdaki 

bozunma davranışları, 0,1M HCl çözeltisi, bazik ortamdaki bozunma davranışları 0,1M 

NaOH çözeltisi ve oksidatif koşuldaki bozunma davranışları ise %3 (v/v) H2O2 çözeltisi 

kullanılarak belirlenmiştir. Bu koşullarda bileşiğin stok çözeltisinden 2 mL alınarak 
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çalışılacak her bir koşulda üzerine 1 mL asit, baz ve peroksit ilavesi yapılmıştır. Karanlık 

ortamda ve oda sıcaklığında belirlenen süreler boyunca bekletilen çözeltiler, istenilen 

derişime mobil faz ile seyreltilerek HPLC sistemine enjekte edilmiştir. 

Fotolitik bozunma davranışının belirlenmesi için bifonazol dikkatlice tartılmış ve UV ışık 

altında 3 saat boyunca bekletilmiştir. 3 saatin sonunda bileşik mobil fazda çözülerek istenilen 

derişime ayarlanmış ve HPLC sistemine enjekte edilmiştir.  

Termal bozunma davranışının belirlenebilmesi için bifonazol dikkatlice tartılarak etüve 

yerleştirilmiş ve 2 saat boyunca belirlenen sıcaklıklara (60oC-80oC) maruz bırakılmıştır. 2 

saatin sonunda bifonazol uygun hacimdeki mobil fazlarda çözülerek istenen derişime 

getirilmiş ve HPLC sistemine enjekte edilmiştir.  

 

3. BULGULAR 

Bifonazolün bozunma davranışlarının belirlenebilmesi için stres testleri (zorlanmış bozunma) 

Uluslararası Uyum Konferansı (ICH) tarafından önerilen ılıman koşullarda yapılmış ve bu 

koşullar Çizelge 3.1’de verilmiştir.  

Bifonazole herhangi bir stres testi uygulanmadan HPLC sistemine enjeksiyonu 

gerçekleştirilmiştir. Saf bileşikten hazırlanmış stok çözeltisine ait kromatogram Şekil 4.1’de 

verilmiştir.  

Çizelge 3.1. Çalışmada uygulanan stres koşulları 

Bozunma Türü Deneysel Koşullar Sıcaklık Süre 

Hidroliz 

0,1 M HCl Oda sıcaklığı 2, 12, 24, 48 saat 

0,1 M NaOH Oda sıcaklığı 2, 12, 24, 48 saat 

Oksidasyon %3 (v/v) H2O2 Oda sıcaklığı 3, 12, 24, 48 saat 

Fotolitik UV ışık 365 nm Oda sıcaklığı 3 saat 

Termal 

Etüv 60oC 2 saat 

Etüv 80oC 2 saat 
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Şekil 4.1. Bifonazolün saf standardına ait kromatogram 

Bifonazol 2, 12, 24 ve 48 saat boyunca oda sıcaklığında 0,1 M HCl’ye maruz bırakılmıştır. 

Asit hidrolizinde bifonazol ve bozunma ürünlerine ait kromatogramlar Şekil 4.2’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.2. Asidik ortama maruz bırakılmış bifonazole ait bozunma kromatogramları 

 

Bifonazol yine benzer şekilde 2, 12, 24 ve 48 saat boyunca oda sıcaklığında 0,1 M NaOH’e 

maruz bırakılarak bazik ortamdaki bozunma davranışı belirlenmiştir. Baz hidrolizinde 

bifonazol ve bozunma ürünlerine ait kromatogramlar Şekil 4.3’te verilmiştir. 
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Şekil 4.3. Bazik ortama maruz bırakılmış bifonazole ait bozunma kromatogramları 

Oksidatif koşuldaki bozunma davranışının belirlenebilmesi için bifonazol 3, 12, 24 ve 48 saat 

boyunca oda sıcaklığında %3 (v/v) lük H2O2’ye maruz bırakılmıştır. Peroksit hidrolizi 

boyunca bifonazol ve bozunma ürünlerine ait kromatogramlar Şekil 4.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 4.4. Oksidatif koşula maruz bırakılmış bifonazole ait bozunma kromatogramları 

 

Kromatogramlarda görüldüğü üzere, stres koşulları altında bifonazol bozunma ürünlerinden 

ayrılmıştır. Bozunma ürünleri kalitatif olarak belirlenmiştir. Bu koşullarda oluşan 

numaralandırılmış pikler bifonazolün bozunma ürünleridir. Ayrıca çalışılan bileşik ve 
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bozunma ürünlerinin pik saflıkları DAD dedektör yardımıyla belirlenmiştir. Her bir pikin 

saflık değeri 0,999-1,000 arasında tayin edilmiştir..  

Fotolitik bozunma davranışının belirlenmesi amacıyla bifonazolün saf katısı oda sıcaklığında 

3 saat boyunca 365 nm UV ışığa maruz bırakılmıştır. Bu koşulda elde edilen kromatogram 

Şekil 4.5’te verilmiştir. Bileşiğin sıcaklık altındaki bozunma davranışının belirlenebilmesi 

için saf katı bifonazol 2 saat boyunca etüvde 60oC ve 80oC sıcaklığa maruz bırakılmıştır. Bu 

koşullarda elde edilen kromatogramlar ise Şekil 4.6’da verilmiştir. 

 

Şekil 4.5. UV ışığa maruz bırakılmış bifonazole ait bozunma kromatogramı 

 

Şekil 4.6. İki farklı sıcaklığa maruz bırakılmış bifonazole ait bozunma kromatogramları 



 

813 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Fotolitik ve termal stres koşullarda kromatogramlarda görüldüğü üzere bifonazol çok fazla 

bozunmaya uğramamıştır. Bu koşullarda da oluşan bozunma pikleri numaralandırılmış ve pik 

saflıkları DAD dedektör yardımıyla belirlenmiştir. Her bir pikin saflık değeri 0,999-1,000 

arasında tayin edilmiştir.  

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada ICH tarafından belirlenen stres koşulları (asidik, bazik, oksidatif, fotolitik ve 

termal) bifonazolün belirlenen derişimlerdeki çözeltileri ve katı saf standardına uygulanmıştır. 

RPLC yöntemi ile yapılan bu çalışma sonucunda bifonazolün bozunma ürünleri kalitatif 

olarak belirlenmiş ve çalışılan ortamlarda bifonazolün bozunma yüzdeleri hesaplanmıştır 

(Çizelge 4.1). 

Çizelge 4.1. Çeşitli stres koşulları altında bifonazolün bozunma yüzdeleri 

Bozunma Türü Süre %Bozunma 

Asit 

hidrolizi 

2 saat 0,964 

12 saat 2,956 

24 saat 5,939 

48 saat 6,226 

Baz 

hidrolizi 

2 saat 3,850 

12 saat 7,499 

24 saat 9,049 

48 saat 11,187 

Oksidatif 

3 saat 5,323 

12 saat 31,914 

24 saat 49,552 

48 saat 56,212 

Fotolitik 3 saat 50,795 

Termal 60oC 2 saat 11,301 

Termal 80oC 2 saat 35,048 
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Tüm bu bozunma sonuçları değerlendirildiğinde bifonazolün asidik ve bazik ortamda kararlı 

olduğu, oksidatif koşulda 12 saatten sonra hızlı bir şekilde bozunduğu, fotolitik koşulda ise 

meydana gelen bozunmanın süre olarak değerlendirildiğinde oksidatif koşula göre oldukça 

fazla olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç ile bifonazolün güneş ışığına maruz kaldığında hızlı bir 

bozunma göstereceği anlaşılmaktadır. Ayrıca bileşiğin yüksek sıcaklıkta da kısa sürede 

bozunacağı deneysel verilerden anlaşılmaktadır. 
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ÖZET 

Giriş: Erken doğum, gelişmiş ülkelerde perinatal mortalitenin başlıca nedenidir. Geçmiş 

dönemde egzersiz, başta norepinefrin olmak üzere, myometrial aktiviteyi uyarabilen 

katekolaminlerin salınımını arttırdığı için teorik olarak erken doğum sebebi olarak görülmüş 

ve gebelerde egzersiz önerilmemiştir. Ancak son yapılan çalışmalarda, egzersizin oksidatif 

stresi azalttığı, plasenta vaskülarizasyonunu attırdığı, rahim kan akışındaki aralıklı azalmaya 

karşı adaptif bir yanıt oluşturduğu ve kan hacmini artırdığı tespit edilmiştir. Buna bağlı 

olarak egzersizin erken doğum riskini azalttığı öne sürülmüş ve araştırmalar bu yönde 

ilerlemeye başlamıştır. 

Amaç: Bu derlemenin amacı; normal kilolu, fazla kilolu ve obez kadınlarda tekil gebelikte 

egzersiz uygulamasının erken doğum ile ilişkisini kapsamlı biçimde ortaya koymaktır. 

Yöntem: Son 10 yılda tekil gebelikte egzersiz uygulaması üzerine yapılmış, normal kilolu, 

fazla kilolu ve obez kadınların dahil edildiği, randomize kontrollü çalışmalar, sistematik 

derlemeler ve meta analizler incelendi. Tüm egzersiz türlerinde (aerobik, kuvvetlendirme, 

germe, pilates vb.) yapılan çalışmalar derlemeye dahil edilirken, sistemik hastalığı olan 

gebelerde yapılan egzersiz uygulamalarını içeren çalışmalar derlemeden dışlandı. 

Bulgular: Tekil gebeliklerde egzersizin etkinliğinin, erken doğum riskinin yüksek olduğu 

düşünülen fazla kilolu ve obez kadınlar ile aksi bir durum olmadıkça erken doğum riski 

bulunmayan normal kilolu kadınlarda ayrı olarak incelendiği görülmektedir. Bu çalışmalara 

göre fazla kilolu ve obez gebelerde erken doğum insidansının, egzersiz yapanlarda egzersiz 

yapmayanlara göre istatistiksel olarak az olduğu tespit edilmiştir. Normal kilolu gebeler 

incelendiğinde ise egzersiz ve erken doğum arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. 

Tartışma ve Sonuç: Buna göre, fazla kilolu veya obez gebelerde, egzersizin erken doğum 

riskini azalttığı belirlenmiştir. Normal kilolu gebelerde ise erken doğuma sebebiyet vermediği 
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görülmüştür. Bunların yanı sıra egzersizin gebelerde gestasyonel diyabet ve hipertansif 

rahatsızlık riskini azalttığı, vajinal doğuma destek olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, 

egzersize kontrendike sağlık durumu olmayan gebelerde, kilo durumuna bakılmaksızın 

egzersizin önerilmesi gerektiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tekil gebelik, Erken doğum riski, Egzersiz 

ABSTRACT 

Introduction: Preterm Birth (PB) is main cause of perinatal mortality in developed countries. 

Previously, exercise was theoretically accepted cause of PB because it increased 

catecholamines release stimulated myometrial activity, and exercise was not recommended in 

pregnants. However, recent studies showed that exercise reduces oxidative stress, increases 

placental vascularization, blood volume and adaptive response to intermittent reduction in 

uterine blood flow. Accordingly, it was suggested that exercise reduces PB risk. 

Aim: Aim of this review was to determine the relationship between PB and exercise in 

Singleton Pregnancy (SP) in normal weight, overweight and obese women. 

Methods: Randomized controlled trials, systematic reviews and meta-analyzes in last 10 years 

on exercise practice in SP, including all weight women. While studies on all exercise types 

were included, studies involving exercise in pregnant women with systemic disease were 

excluded. 

Results: The efficacy of exercise in SPs has been examined separately in overweight&obese 

women and in normal weight women. According to these studies, incidence of PB in 

overweight and obese pregnants who did exercise was statistically lower than those who did 

not exercise. Also there was no significant relationship between exercise and PB in normal 

weight pregnants. 

Discussion and Conclusion: It was determined that exercise decreases PB, risk in overweight 

or obese pregnants. In normal weight pregnancies, it does not cause PB. In addition, exercise 

reduced gestational diabetes risk and hypertensive disorders and supported vaginal delivery. 

As a result, exercise should be recommended regardless of weight status in SP which does not 

have contraindicated exercise. 

Keywords: Singleton pregnancy, Risk of premature birth, Exercise 

GİRİŞ 

Egzersizin diyabet ve hipertansiyon gibi birçok sistemik hastalıkta, sistemler üzerine olumlu 

etkilerinin olduğu, hastalık seyri, progresyonu ve şiddeti üzerine anlamlı iyileşmeler sağladığı 

bilinmektedir (1).  

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde perinatal ölümün başlıca sebepleri değişse de 

gelişmiş ülkelerde perinatal ölümün başlıca nedeninin erken doğum olduğu söylenmektedir 

(2). Geçmiş yıllarda erken doğumdan kaçınmak için gebelere fiziksel aktivite artımı veya 

egzersiz önerilmemekteydi (3). Bunun sebebi olarak ise başta norepinefrin olmak üzere, 
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myometrial aktiviteyi uyarabilen katekolaminlerin salınımını arttırması ve plesanta dolaşımını 

azaltması gösterilmekteydi (4).  Ancak bu teorik bilginin üzerine yapılmış daha yeni 

çalışmalar egzersizin oksidatif stresi azalttığı, plasenta vaskülarizasyonunu attırdığı, rahim 

kan akışındaki aralıklı azalmaya karşı adaptif bir yanıt oluşturduğu ve kan hacmini artırdığını 

göstermiştir (5, 6). Bu bilgiler ışığında egzersizin erken doğuma sebep olmak yerine erken 

doğum riskini azaltması gerektiği düşünülmüş ve bu alanda çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır. Fakat araştırmalar genellikle risk faktörleri daha fazla olan çoğul gebelikler 

yerine tekil gebelikler üzerine yapılmaktadır. Bu sebeple derlemenin amacı; normal kilolu, 

fazla kilolu ve obez kadınlarda tekil gebelikte egzersiz uygulamasının erken doğum ile 

ilişkisini kapsamlı biçimde ortaya koymaktır. 

YÖNTEM 

Son 10 yılda tekil gebelikte egzersiz uygulaması üzerine yapılmış, normal kilolu, fazla kilolu 

ve obez gebelerin dâhil edildiği, randomize kontrollü çalışmalar, sistematik derlemeler ve 

meta analizler incelendi. Tekil gebelere tüm türlerde egzersiz (aerobik, kuvvetlendirme, 

germe, pilates vb.) reçeteleyen, gebeleri doğuma kadar takip edip erken doğum riskini 

değerlendiren çalışmalar derlemeye dâhil edilirken, sistemik hastalığı olan gebelerde yapılan 

egzersiz uygulamalarını ve çoğul gebelikleri içeren çalışmalar derlemeden dışlandı. 

BULGULAR 

Tekil gebeliklerde egzersizin etkinliğinin fazla kilolu ve obez kadınlar ile normal kilolu 

kadınlar olarak gibi grupta incelendiği tespit edildi. Fazla kilolu ve obez kadınlarda erken 

doğum riski yüksek olduğu, normal kilolu kadınlarda aksi bir durum olmadıkça erken doğum 

riskinin olmadığı, bu sebeple iki grubun birlikte incelenmesinin sonuçların güvenirliğini 

etkilediği, dolayısıyla iki grup gebeler için ayrı inceleme yapılması gerektiğinin kabul edildiği 

görüldü.  

Bu çalışmalara göre fazla kilolu ve obez gebelerde erken doğum insidansının, egzersiz 

yapanlarda egzersiz yapmayanlara göre istatistiksel olarak az olduğu tespit edilmiştir.  

Normal kilolu gebeler incelendiğinde ise egzersiz ve erken doğum arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Buna göre, hâlihazırda erken doğum riski olan fazla kilolu veya obez gebelerde, egzersizin 

erken doğum riskini arttırmak yerine azalttığı belirlenmiştir.  
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Normal kilolu gebelerde ise geçmiş yıllarda teorik olarak iddia edilenin aksine erken doğuma 

sebebiyet vermediği görülmüştür. 

 Bunların yanı sıra egzersizin gebelerde gestasyonel diyabet ve hipertansif rahatsızlık riskini 

azalttığı, vajinal doğuma destek olduğu belirtilmiştir.  

Sonuç olarak, egzersize kontrendike sağlık durumu olmayan gebelerde, kilo durumuna 

bakılmaksızın egzersizin önerilmesi gerektiği söylenebilir. 
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ÖZET 

Bir anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü olan benazepril, 1991’de Amerika 

Birleşik Devletleri’nde onaylanmış ve günümüzde de hipertansiyon tedavisinde 

kullanılmaktadır. Tek başına kullanıldığı gibi hidroklorotiyazid ve amlodipin gibi diğer 

ajanlarla kombinasyon halinde de kullanımı mevcuttur. Benazepril gibi yaygın olarak 

kullanılan ilaçlar için yapılan her türlü kimyasal analiz, ilaç güvenliği ve uzun vadedeki 

etkileri açısından oldukça önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, benazeprilin zorlanmış bozunma profilinin belirlenmesi için RPLC 

metodu geliştirmektir. Benazepril ve bozunma ürünleri YMC Triart C18 kolon (3 µm, 150 mm 

x 4,6 mm) kullanılarak izokratik elüsyonla akış hızı 0,5 mL/dakikada ayrılmıştır. Mobil faz 

bileşimi asetonitril-su ikili karışımından (%45:55, v/v) oluşmaktadır ve pH’ı 1 M NaOH ile 

3,5'a ayarlanmıştır. UV dedeksiyon 210 nm’de gerçekleştirilmiştir. Benazeprilin zorlanmış 

bozunma çalışması asidik ve bazik hidroliz, oksidasyon, termal ve fotolitik koşullarda 

gerçekleştirilmiştir. Stres testlerine maruz bırakılmış analit piklerinin pik saflıkları diode 

array dedektör ile belirlenmiş ve değerler 0,999-1,000 arasında bulunmuştur. Benazeprilin 

uygulanan koşullardaki bozunma hassasiyeti ise şu şekilde arttığı belirlenmiştir: Asidik koşul 

< termal koşul < oksidatif koşul < fotolitik koşul < alkali koşul.  

Anahtar Kelimeler: Benazepril, ADE inhibitörü, Stres Koşulları, Zorlanmış Bozunma, RPLC. 

ABSTRACT 

Benazepril, an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, was approved for use in the 

United States in 1991 and current indications are for therapy of hypertension. It is also used 

in combination with other agents such as hydrochlorothiazide and amlodipine, as used alone. 

All kinds of chemical analysis for commonly used drugs such as benazepril are very important 

in terms of drug safety and long-term effects. 

mailto:zehraustun@sdu.edu.tr
mailto:ebrucubuk@sdu.edu.tr
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The objective of this study is to develop the RPLC method for the determination of forced 

degradation profile of benazepril. Benazepril and degradation products were separated using 

a YMC Triart C18 column (3 µm, 150 mm x 4.6 mm) by isocratic elution with a flow rate of 

0.5 mL/min. The mobile phase composition was the acetonitrile-water binary mixture 

(45:55%, v/v) and pH adjusted to 3.5 with 1 M NaOH. The UV detection was carried out at 

210 nm. Forced degradation study of benazepril was conducted under the conditions of acidic 

and basic hydrolysis, oxidation, thermal and photolytic. The peak purity of analyte peaks in 

the stressed samples was confirmed by a diode array detector and values were found at 

between 0.999-1.000. It was found that the susceptibility of benazepril to degradation 

increased in the following manner: Acidic condition < thermal condition < oxidative 

condition < photolytic condition < alkaline condition. 

Key words:  Benazepril, ACE inhibitor, Stress Conditions, Forced Degradation, RPLC. 

1. GİRİŞ 

Arteriyel kan basıncının normal sayılan sınırların üzerine çıkmasına hipertansiyon denir. Bu 

olgu iyi kontrol edilmediğinde vücuttaki birçok organın yapı ve fonksiyonunu ciddi şekilde 

etkileyen kompleks bir hastalıktır. Hipertansiyonun tedavisinde etkili birçok ilaç grubu 

bulunmaktadır. Bu gruplardan biri de anjiyontensin dönüştürücü enzim (ADE) 

inhibitörleridir. Bu gruptaki ilaçlar kan damarlarının genişletilmesi ve kan hacminin 

düşürülmesini sağlamaktadır. Mevcut çalışmada seçilen ADE inhibitörü ise oldukça güçlü ve 

etkili bir ajan olan benazeprildir (Şekil 1.1). Benazepril yalnızca hipertansiyon tedavisinde 

değil aynı zamanda kalp yetmezliği ve diyabetik böbrek hastalığında da kullanılan geniş 

terapötik etkiye sahip bir ilaçtır [1,2].  

 

Şekil 1.1. Benazeprilin kimyasal yapısı 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGqMiL3PfhAhVP46QKHeZvB-0QjRx6BAgBEAU&url=https://livertox.nih.gov/Benazepril.htm&psig=AOvVaw1K8DOiFWiiF3UJgF7ijRlp&ust=1556710344244213
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Zorlanmış bozunma deneyleri, abartılmış saklama koşulları uygulamak suretiyle kimyasal 

bozunma ve fiziksel değişim hızını artırmaya yönelik çalışmalardır. Zorlanmış bozunma 

çalışmaları ile ilaçlara ait olası bozunma ürünleri tanımlanmakta ve ilaçların karakteristik 

kararlılıkları belirlenmektedir. Ayrıca analitik metot validasyonunda ilaç analizlerinde bu 

aşamanın mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlaç etken maddeleri için zorlanmış 

bozunma stres testleri ile gerçekleştirimiştir. Stres testleri, belirlenen ılıman veya sert 

koşuldaki bozunma ürünlerinin karakterizasyonu ve yapının aydınlatılmasını temel 

almaktadır. Stres testleri, ICH’a göre hidrolitik, oksidatif, termal ve fotolitik koşullar altında 

yürütülmektedir. Zorlanmış bozunma deneylerinde uygulanacak stres testlerinin koşulları, 

geliştirilen metoda ve bileşiğin davranışına göre değişebilmektedir [3]. 

Ters faz sıvı kromatografi (RPLC) özellikle ilaç sektöründe; farmasötik formülasyonlar 

içindeki ilaç etken maddelerin analizi, ilaç içerisindeki safsızlıkların ve bozunma ürünlerinin 

belirlenmesinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir.  Bu çalışmada da belirlenen koşullarda 

benazeprilin bozunma davranışı RPLC yöntemi kullanılarak tayin edilmiştir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Çalışmada kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıkta temin edilmiştir. Benazepril, 

hidroklorik asit, sodyum hidroksit, potasyum hidrojen fitalat ve asetonitril temini Sigma 

Aldrich’ten sağlanmıştır. Orto-fosforik asit Riedel de Haen firmasından, hidrojen peroksit ise 

Merck firmasından temin edilmiştir. Çalışılan tüm çözeltiler günlük olarak hazırlanmış ve 

+4oC’de muhafaza edilmiştir.  

2.2. Kullanılan Cihazlar 

Çalışmada, SPD-M20A DAD Dedektör, CTO-10AS kolon fırını, LC-20AD pompa ve DGU-

20A3 degazer ünitesi içeren Shimadzu marka sıvı kromatografi cihazı kullanılmıştır. 

Kromatografik ayırmalar ise YMC Triart (3 µm, 150 x 4,6 mm) kolon kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

2.3. Kromatografik Çalışma 

Tüm çalışma boyunca kolon sıcaklığı 25oC’de sabit tutulmuş ve mobil fazın akış hızı 0,5 

mL/dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Mobil faz, asetonitril-su ikili karışımından (%45:55, 

v/v) oluşmaktadır ve pH’ı 1M NaOH ile 3,5'a ayarlanmıştır. Mobil faz bileşiminde 25 mM 

orto-fosforik asit kullanılmıştır. Her bir enjeksiyon 20 µL olacak şekilde sabit hacimde 
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gerçekleştirilmiştir. Kromatografik çalışmalara başlamadan önce su-asetonitril ortamında 

benazeprilin spektral davranışları incelenmiş ve maksimum absorbans verdiği dalga boyu 210 

nm olarak belirlenmiştir.  

2.4. Zorlanmış Bozunma Çalışması 

Benazeprilin zorlanmış bozunma davranışının belirlenmesi için bileşik; asidik, bazik, 

oksidatif, fotolitik ve termal stres koşullarına maruz bırakılmıştır. Her bir bozunma için 

uygulanan stres koşulu Çizelge 2.1’de verilmektedir.  

Çizelge 2.1. Uygulanan stres koşulları 

 Bozunma Türü Koşul Süre 

Hidrolitik 
0,1M HCl 2 - 24 saat 

0,1M NaOH 2 - 24 saat 

Oksidatif %3 H2O2 3 - 24 saat 

Fotolitik 365 nm 3 saat 

Termal 60oC 3 saat 

3. BULGULAR 

Asidik, bazik, oksidatif, fotolitik ve termal bozunmaya maruz bırakılmış benazeprile ait 

kromatogramlar ve bozunma yüzdeleri aşağıda verilmiştir.  

Benazeprilin asidik bozunmaya maruz bırakılmasıyla elde edilen kromatogramlar Şekil 

3.1’de, bazik bozunma sonucu elde edilen kromatogramlar Şekil 3.2’de, oksidatif bozunma 

sonucu elde edilen kromatogramlar Şekil 3.3’te, fotolitik bozunma sonucu elde edilen 

kromatogram Şekil 3.4’te ve termal bozunma sonucunda elde edilen kromatogram ise Şekil 

3.5’te görülmektedir.  

 

Şekil 3.1. Asidik bozunmaya maruz bırakılan benazeprile ait kromatogramlar 
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Şekil 3.2. Bazik bozunmaya maruz bırakılan benazeprile ait kromatogramlar 

 

Şekil 3.3. Oksidatif bozunmaya maruz bırakılan benazeprile ait kromatogramlar 

 

 

Şekil 3.4. Fotolitik bozunmaya maruz bırakılan benazeprile ait kromatogram 
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Şekil 3.5. Termal bozunmaya maruz bırakılan benazeprile ait kromatogram 

Stres testlerine maruz bırakılan benazeprilin bozunma öncesi ve sonrası pik alanları ölçülerek 

bozunma yüzdesi Eşitlik 3.1 kullanılarak hesaplanmıştır. Tüm koşullara ait bozunma 

yüzdeleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.  

%Bozunma= 
(Bozunmamış pik alanı-Bozunmuş pik alanı)

(Bozunmamış pik alanı)
 x 100                                                          (3.1) 

Çizelge 3.1. Benazeprilin stres koşulları sonrası elde edilen bozunma alanları ve yüzdeleri 

Bozunma Türü 

Benazeprilin 

bozunmadan 

önceki pik alanı 

Benazeprilin 

bozunmadan 

sonraki pik alanı 

%Bozunma 

Asidik 2 s 750017 742163 1,047 

Asidik 24 s 750017 669750 11,985 

Bazik 2 s 750017 731341 2,490 

Bazik 24 s 750017 469743 37,369 

Oksidatif 3 s 750017 729805 2,695 

Oksidatif 24 s 750017 703748 6,169 

Fotolitik 3 s 750017 706200 5,842 

Termal 3 s 750017 720523 3,932 

 

 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada benazeprilin farklı stres koşulları altındaki zorlanmış bozunma davranışı ters faz 

sıvı kromatografi yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlara göre asidik ve 

bazik koşulda 2 saatte; oksidatif ve termal koşulda 3 saatte yeterli bozunma 

gözlemlenmemiştir. Bu sonuçlara bakılarak benazeprilin bu koşullarda kararlı davrandığı 

görülmektedir. Ayrıca benazepril en fazla bozunmayı da 24 saatte bazik ortamda göstermiştir. 

Elde edilen bu verilere göre bazik koşulda benazeprilin oldukça kararsız olduğu sonucuna 

varılmıştır.  
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ÖZET 

Giriş: Diyabetik Retinopati gözde oluşan önemli ve sık karşılaşılan bir komplikasyondur. 

Tüm dünyada yaklaşık 4.2 milyon birey diyabet nedeniyle görme kaybı yaşamaktadır.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı önlenebilir bir komplikasyon olan diyabetik retinopatide kanıt 

temelli uygulamaların önemini vurgulamaktır.  

Method: Bu çalışmada “diabetes mellitus, diabetes management, diabetic retinopathy,  

microvascular complications” anahtar kelimeleri kullanılarak PubMed, EBSCO HOST- 

CINAHL Complete, Cochrane Library, Science Direct, ULAKBİM ve Scopus 

veritabanlarında yıl sınırlaması yapılmaksızın tüm çalışmalar taranmış ve literatür derlemesi 

yapılmıştır.  

Bulgular: Diyabetik retinopatide kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda etkin yönetim; 

diyabetin erken tanılanması, glisemik kontrolün optimal olması, düzenli göz muayeneleri,  

uygun tedavinin yapılması, kan basıncı kontrolü ve serum lipid düzeyinin optimize olması ile 

sağlanabilmektedir. Kanıta dayalı uygulamalardaki verilere göre; HbA1c’nin optimize 

değerinin %6.5-7.0 arasında olması, ideal tansiyon değerlerinin sistolik 120 mmHg, diyastolik 

80 mmHg’nın altında olması önerilmektedir. Ancak iyi kan basıncı kontrolü sürdürüldüğü 

sürece mikrovasküler komplikasyon riski azalmaktadır. Diyabetik hastalar için önerilen serum 

lipid düzeyleri; <100 mg / dl’lik bir optimal LDL kolesterol konsantrasyonu, > 45 mg / dl’lik 

optimal HDL kolesterolü ve <150 mg / dl  trigliserit düzeyidir. Tarama önerilerinde, tip 1 

diyabetli yetişkinlere, bir oftalmolog veya optometrist tarafından diyabetin başlamasından 

sonraki beş yıl içinde kapsamlı bir göz muayenesi yapılması; tip 2 diyabetli hastalara diyabet 

tanısı sırasında bir oftalmolog veya optometrist tarafından kapsamlı bir göz muayenesi 

yapılması önerilmektedir. Gebeliği planlayan veya hamile kalan önceden ve var olan tip 1 

veya tip 2 diyabetli kadınlara, diyabetik retinopatinin gelişimi ve / veya ilerleme riski 

konusunda danışmanlık verilmesi önerilmektedir. 
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Sonuç ve Öneriler: Diyabetik retinopatide bireylerin komplikasyonlara bağlı sorunlardan 

korunmasında, doğru ve etkin yönetim sağlamak için kanıt temelli uygulamalar 

önerilmektedir. Komplikasyonların önlenebilmesi veya erken fark edilebilmesi için, 

hemşirelerin diyabetik retinopati yönetimine yönelik kanıta dayalı uygulamaları bilmeleri ve 

hastaları bu konuda yönlendirebilmeleri önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, diyabet yönetimi, diyabetik retinopati, 

mikrovasküler komplikasyonlar, hemşirelik 

ABSTRACT 

Introduction: Diabetic retinopathy is an important and common complication in the eye. 

Around 4.2 million people worldwide suffer from vision loss. 

Aim: The aim of this study was to emphasize the importance of evidence-based practices in 

diabetic retinopathy which is a preventable complication. 

Results: Effective management of evidence-based practices in diabetic retinopathy can be 

made by; early diagnosis of diabetes, optimal glycemic control, regular eye examinations, 

appropriate treatment, blood pressure control and serum lipid level optimization. According to 

data in evidence-based practices; it is recommended that the optimized value of HbA1c 

should be between 6.5-7.0%, ideal blood pressure values should be systolic 120 mmHg, 

diastolic below 80 mmHg. However, as good blood pressure control is maintained, the risk of 

microvascular complications is reduced. Recommended serum lipid levels for diabetic 

patients were; an optimal LDL cholesterol concentration of <100 mg / dl, optimal HDL 

cholesterol > 45 mg / dl, and triglyceride level of <150 mg / dl. Screening recommendations 

include a comprehensive ophthalmologic examination of adults with type 1 diabetes, an 

ophthalmologist or an optometrist within five years of the onset of diabetes; a comprehensive 

ophthalmologic examination is recommended by an ophthalmologist or an optometrist during 

the diagnosis of diabetes in patients with type 2 diabetes. It is recommended that women with 

type 1 or type 2 diabetes who are planning pregnancy or become pregnant should be advised 

about the development and / or progression risk of diabetic retinopathy. 

Conclusion and Recommendations: Evidence-based practices are recommended to ensure 

correct and effective management of diabetic retinopathy in protecting individuals from 

complications. It is important for nurses to know evidence-based practices for diabetic 

retinopathy management and to guide patients in order to prevent or detect early 

complications. 
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complications, nursing 

GİRİŞ 

Diyabet, pankreasın beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonunun mutlak veya kısmi 

eksikliği ya da periferik etkisizliği sonucu ortaya çıkan, kronik hiperglisemi, karbonhidrat, 

protein ve yağ metabolizmasında bozukluklar, kapiller membran değişiklikleri ve hızlanmış 

ateroskleroz ile seyreden, makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonların geliştiği, akut 

komplikasyonları önlemek ve kronik komplikasyonları azaltmak için sürekli destek, tıbbi 

bakım ve diyabetlinin öz bakım eğitimlerini gerektiren, sağlık bakım harcamaları içinde en az 

%10’luk yer tutan kronik seyirli endokrin ve metabolik bir hastalıktır (Bennet ve Knowler, 

2005; Olgun ve ark., 2010).  

Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation [IDF]) verilerine göre; 

dünyada 425 milyon diyabetli birey bulunmakta ve diyabetli birey sayısının 2045 yılında 629 

milyon kişiye ulaşması beklenmektedir (IDF, 2017). Ülkemizde Türkiye Diyabet 

Epidemiyolojisi Projesinde (TURDEP-II)  20 yaş üzerinde 26.499 birey incelenmiş ve tip 2 

diyabet prevalansının %13.7’ye yükseldiği görülmüştür (TURDEP- II Çalışma Grubu, 2012). 

IDF verilerine göre ise Türkiye’de 2045 yılında diyabet prevalansının %16.5 olması 

beklenmektedir (IDF, 2017). 

Diyabet giderek artan sıklığı, izlem ve tedavisinin kontrolsüz kaldığı durumlarda mortalite ve 

morbiditeyi artırıcı akut ve kronik komplikasyonlara yol açması, bireye ve topluma getirdiği 

ekonomik yükler nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Diyabetin hipoglisemi, hiperglisemi, 

diyabetik ketoasidoz gibi akut kompikasyonlarının yanında makrovasküler (koroner arter 

hastalığı, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, miyokard infarktüsü, serebro vasküler olay) 

ve mikrovasküler (diyabetik nefropati, retinopati, nöropati) komplikasyonları bulunmaktadır 

(ADA, 2017). 

Diyabette kötü glisemik kontrolün akut komplikasyonları ölüme yol açmakta, kronik 

komplikasyonları ise organlarda kalıcı bozukluklara neden olmaktadır (Tekeşin ve ark., 

2014). Hastalıkta ortaya çıkan önemli bir mikrovasküler komplikasyon olan diyabetik 

retinopati gözde oluşan önemli ve sık karşılaşılan bir komplikasyondur ve tüm dünyada 20-74 

yaş arası erişkinlerde görme kaybının en sık nedeni olarak gösterilmektedir (Turk ve ark., 

2011; Erdol ve ark., 2010).  
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Diyabetik retinopatinin patogenezi multifaktöriyeldir olup, temel olarak kronik hiperglisemiye 

maruz kalmanın metabolik etkilerinden kaynaklanmaktadır (Lin ve ark., 2015). Diyabet, 

hiperglisemiye uzun süre maruz kalınması nedeniyle retina kılcal damarlarına zarar 

vermektedir. Bu, destekleyici perisit hücrelerinin kaybına ve endotel hücreleri arasındaki sıkı 

bağlantılara neden olmaktadır. Kılcal damarlardan sızıntı, retinal ödemle sonuçlanmakta ve 

kılcal kapak iskemiye yol açmaktadır. Sonuç olarak, mikrovasküler yapıdaki hasar; retinal 

iskemi ve proliferatif retinopatiye neden olabilmektedir. Ancak görme kaybının ana nedeni  

maküler ödem ve makulopatidir (Bilous ve Donelly, 2013; Ellis, 2013; Solomon ve ark., 

2017).  

Diyabetik olguların %15.8‐%46.9’unda retinopati bulguları gelişirken, %4.6-%10’unda ise 

retinopatiye bağlı görme kaybı gelişmektedir. Tüm dünyada yaklaşık 4.2 milyon kişinin 

diyabet nedeniyle görme kaybı yaşadığı belirtilmektedir (Nentwich ve Ulbig, 2015). 

Diyabetin morbidite ve mortalitesinin yüksek olması, önlenebilir komplikasyonların 

bireylerde ve toplumlarda büyük bir yük oluşturması nedenleri ile, diyabet yönetiminde 

güncel kanıtlar doğrultusunda uygulamaların planlanması ve yürütülmesi önem 

kazanmaktadır. Hemşirelik bakımının kalitesini artırmak, klinik uygulamalarda ve hasta 

bakım sonuçlarında fark yaratmak, bakımı standardize etmek ve hasta memnuniyetini 

artırmak ancak kanıt temelli uygulamalar sayesinde mümkün olabilmektedir ( Melnyk, 2009; 

Leufer ve Cleary-Holdforth, 2009). Dolayısıyla hemşirelerin diyabetin yönetiminde, sonuçları 

bilimsel çalışmalarla kanıtlanan girişimleri bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Bu 

makalede diyabetes mellitusun mikrovasküler komplikasyonu olan “Diyabetik Retinopati” 

yönetimine ilişkin kanıta dayalı uygulamaları standardize etmek için literatürdeki kanıta 

dayalı çalışmaların ve rehberlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM   

Bu çalışmada “diabetes mellitus, diabetes management, diabetic retinopathy, microvascular 

complications” anahtar kelimeleri kullanılarak Pubmed, EBSCO HOST- CINAHL Complete, 

Cochrane Library, Sience Direct, ULAKBİM ve Scopus veritabanlarında yıl sınırlaması 

yapılmaksızın tüm çalışmlar taranmış ve literatür derlemesi yapılmıştır. 

BULGULAR 

Diyabetik retinopatinin önlenmesi; diyabetin erken tanılanması, glisemik kontrolün optimal 

olması, düzenli göz muayeneleri, uygun tedavinin yapılması, kan basıncı kontrolü ve serum 

lipid düzeyinin optimize olması ile sağlanabilmektedir (Diyabet Ajandası, 2011). 
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Diyabet tanılı hastalarda diyabetik retinopati prevalansı,  hem diyabet süresi hem de glisemik 

kontrol düzeyi ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Diyabetik retinopatinin görülme sıklığı diyabet 

süresi ile artmaktadır. “Wincosin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy” (WESDR) 

çalışmasında, diyabet tanısı 30 yaşın altında konulan ve diyabet süresi 5 yıldan az olanlarda 

diyabetik retinopati sıklığı %17 iken, diyabet süresi 15 yıl ve üstündekilerde %97.5’e 

yükselmiştir. Diyabet tanısı 30 yaş ve üzerinde konan diyabetiklerde ise, diyabet süresi 5 yılın 

altında olanların %28.8’inde diyabetik retinopati saptanırken, bu oran diyabet süresi 15 yıl ve 

üzerinde olanlarda %77.8 olarak tespit edilmiştir. Diyabet süresine ek olarak retinopati riskini 

artıran veya ilişkili faktörler arasında kronik hiperglisemi, hipertansiyon ve dislipidemi 

bulunmaktadır (ADA, 2019). Diyabetik retinopati gelişiminde en önemli neden kontrolsüz 

geçen diyabet süresidir. Bugün için tedavisinde veya önlenmesinde kullanılabilecek, etkinliği 

kanıtlanmış bir farmakolojik tedavi yoktur (Sobacı, 2006). Normoglisemiye ulaşmak 

amacıyla yoğun diyabet yönetiminin, diyabetik retinopatinin başlangıcını ve ilerlemesini 

önlediği ve / veya geciktirdiği ve hasta tarafından bildirilen görsel işlevi potansiyel olarak 

iyileştirdiği gösterilmiştir (ADA, 2019). 

Diyabetik retinopati riskini azaltmak veya diyabetik retinopatinin ilerlemesini yavaşlatmak 

için glisemik kontrolün optimize edilmesi önerilmektedir (İyi planlanmış, randomize 

kontrollü çalışmalara yönelik en az bir sistematik derlemeden elde edilen güçlü kanıt, [Kanıt 

Düzeyi I]) (ADA, 2019). Kan şekeri regülasyonu için iyi bir gösterge olan HbA1c’deki düşüş 

komplikasyon riskinde azalma ile korelasyon göstermektedir.  

 

Wisconsin Epidemiyolojik Diyabetik Retinopati Çalışmasında, HbA1c’de yüzde bir artış 

görülmesi retinopatide %30’luk bir artışla ilişkiliyken, HbA1c’deki her yüzde bir iyileşme, 

retinopatinin yaklaşık %18 oranında iyileşmesini sağlamıştır. Mevcut kılavuzlar HbA1c'nin 

optimize değerini %6.5 - 7.0 arasında önermektedir (Gardner ve Chew, 2016). 

Diyabetik retinopati riskini azaltmak veya ilerlemesini yavaşlatmak için kan basıncının ve 

serum lipid kontrolünün optimize edilmesi önerilmektedir (Kanıt Düzeyi I) (ADA, 2019). 

Hipertansiyonun retina üzerindeki etkileri, renin-anjiyotensin sisteminin aktivasyonunu ve 

bozulmuş otoregülasyonla sonuçlanan kan bariyeri üzerindeki doğrudan hemodinamik etkileri 

içermektedir. Dolayısıyla yüksek tansiyon kontrolü retinopati insidansını azaltmaktadır 

(Gardner ve Chew, 2016). Hipertansiyon tedavisinde ideal tansiyon değerlerinin sistolik 120 

mmHg, diyastolik 80 mmHg’nın altında olması özellikle diyabetik retinopati gelişme riskine 

karşı diyabetli hastalar için önerilmektedir (Yücel, 2009). Tip 2 diyabetlilerde yürütülen ‘UK 
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Prospective Diabetes Study’de (UKPDS) kan basıncı kontrolü grubunda, çalışma sonrasındaki 

takipte, iki yıl kan basıncı kontrolü ve konvansiyonel takip grupları arasında kan basıncı 

değerleri arasındaki farkın kaybolduğu gözlenmiş; ayrıca çalışma süresince sıkı kan basıncı 

kontrolü grubunda saptanan, diyabetle ilişkili herhangi bir sonlanım noktası ve mikrovasküler 

komplikasyonlar açısından risk azalmasının daha sonraki dönemlerde sürmediği görülmüştür. 

İyi kan basıncı kontrolü ancak sürdürüldüğü sürece mikrovasküler komplikasyon riskini 

azaltmaktadır (Karadeniz, 2015). 

Diyabetik hastalarda, temel olarak dolaşımdaki kolesterol ve diğer lipidlerin yüksek düzeyde 

bulunması nedeniyle, normal kişilere oranla ateroskleroz, arteriyoskleroz, ağır koroner kalp 

hastalığı ve çeşitli mikrodolaşım lezyonları çok daha kolay gelişmektedir (Hall, 2017). ‘The 

Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Eye’ çalışmasında, intensif 

glisemi kontrolü ve simvastatin+fenofibrat kombine tedavisi ile yoğun dislipidemi kontrolü 

yapılan tip 2 diyabetlilerde retinopati progresyonu hızının anlamlı derecede yavaşladığı 

gözlemlenmiştir (Karadeniz, 2015). Diyabetik hastalar için önerilen serum lipid düzeyleri: 

<100 mg / dl’lik bir optimal LDL kolesterol konsantrasyonu, > 45 mg / dl’lik optimal HDL 

kolesterolü ve <150 mg / dl  trigliserit düzeyidir. 

Diyabetik retinopati, proliferatif olmayan veya proliferatif olarak sınıflandırılmaktadır. 

Proliferatif olmayan diyabetik retinopati, mikroanevrizmalar, intraretinal kanamalar, venöz 

boncuk ve intraretinal mikrovasküler anormallikler ile karakterize edilir.  

 

Proliferatif olmayan diyabetik retinopati genellikle asemptomatiktir, ancak proliferatif 

diyabetik retinopatiye ilerleyebilmektedir. Görme etkileninceye kadar diyabetik retinopati 

asemptomatik kalmakta, ancak bu zamana kadar durum geri dönüşsüz olabilmektedir. Bu 

noktada tarama önerileri önleyici olabilmektedir (Ellis, 2013). 

Hastalar asemptomatik olabileceği için, diyabetik retinopatiyi saptamada tarama önemle 

önerilmektedir (ADA, 2019). Retinopatinin hipergliseminin başlamasından sonra gelişmesi en 

az beş yıl sürdüğü tahmin edildiğinden; tip 1 diyabetli yetişkinlere, bir oftalmolog veya 

optometrist tarafından diyabetin başlamasından sonraki beş yıl içinde kapsamlı bir göz 

muayenesi yapılması önerilmektedir (İyi tasarlanmış kohort çalışmalar ve kohort çalışmaların 

meta-analizlerinden elde edilen destekleyici kanıtlar, [Kanıt Düzeyi B]) (ADA, 2019). Yıllar 

içinde tanı konmamış diyabetli ve tanı anında yaygın diyabetik retinopati riski taşıyan tip 2 
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diyabetli hastaların ise, diyabet tanısı sırasında bir oftalmolog veya optometrist tarafından 

kapsamlı bir göz muayenesi yaptırması önerilmektedir (Kanıt Düzeyi B) (ADA, 2019).  

Tip 2 diyabetlilerde, tanıda başlatılan retinopati taramasının ardından yılda bir kontrol 

yapılması, iki yıl arka arkaya retinopati görülmeyen hastalarda tarama aralığının iki yılda bir 

olması önerilmektedir (Randomize kontrollü çalışmalar, iyi tasarlanmış çok merkezli 

çalışmalar ve meta-analizlerden elde edilen güçlü kanıtlar, [Kanıt Düzeyi A]) (TEMD, 2018). 

Bireyde herhangi bir diyabetik retinopati seviyesi mevcutsa, sonraki dilate retina 

muayenelerinin en az yılda bir göz doktoru veya optometrist tarafından tekrarlanması 

önerilmektedir. Eğer retinopati ilerliyorsa veya görüşü tehdit ediyorsa, muayenelerin daha sık 

olması gerektiği belirtilmektedir (Kanıt Düzeyi B) (ADA, 2019). 

Uzmanların uzaktan okuduğu retina fotoğrafçılığı, nitelikli göz bakım profesyonellerinin hazır 

olmadığı alanlarda tarama hizmetleri sağlama konusunda büyük katkı sağlamaktadır. Bir 

oftalmolog veya optometrist tarafından uzaktan okuma ile doğrulanmış retinal fotoğrafçılığı 

kullanan ve belirtilen durumlarda kapsamlı bir göz muayenesi için zamanında yönlendirilen 

teletıp programları, diyabetik retinopati için uygun bir tarama stratejisi olabilmektedir (Kanıt 

Düzeyi B) (ADA, 2019). 

Gebelik diyabetik retinopatinin hızlı ilerlemesi ile ilişkilidir. Bazı vaka serileri ve kontrollü 

prospektif  çalışmalar, tip 1 diyabetli hastalarda gebeliğin, özellikle gebe kaldığı andaki 

glisemik kontrolün zayıf olduğu durumlarda, retinopatiyi ağırlaştırabileceğini ve görmeyi 

tehdit edebileceğini göstermektedir.  

 

Gebeliği planlayan veya hamile kalan ve önceden var olan tip 1 veya tip 2 diyabetli kadınlara, 

diyabetik retinopatinin gelişimi ve / veya ilerlemesi riski konusunda danışmanlık verilmesi 

önerilmektedir (Kanıt Düzeyi B) (ADA, 2019). “Diabetes Control and Complications Trial” 

(DCTT)’nin gebelerde yaptıkları çalışma sonuçlarında, hem konvensiyonel hem de yoğun 

tedavi gruplarında, gebe diyabetlilerde gebe olmayan diyabetlilere oranla retinopatinin 

kötüleşme riskindeki artış, hamilelik sonrası bir yıl boyunca da devam etmiştir (Karadeniz, 

2015). Göz muayenelerinin hamilelikten önce veya ilk trimesterde önceden var olan tip 1 

veya tip 2 diyabet hastalarında yapılması ve sonra hastaların her trimesterde ve retinopati 

derecesi ile belirtildiği gibi bir yıl doğum sonrası izlenmesi önerilmektedir (Kanıt Düzeyi B) 

(ADA, 2019). 
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Diyabetik retinopati, sistematik bir hastalığa organın son cevabıdır. Bu nedenle diyabetik 

retinopati tedavisinde, özellikle gerek proliferatif diyabetik retinopati gerekse maküla 

ödeminde göze yönelik yapılan girişimlerin yanı sıra, retinopati seyrinde sistemik faktörlerin 

kontrolüne yönelik yaklaşımların olması önerilmektedir (Karadeniz, 2015). 

Diyabetik retinopatiyi tedavi etmek için kullanılan lazer fotokoagülasyonu, proliferatif 

diyabetik retinopatili hastalarda tedaviden veya ertelenmiş bir tedaviye oranla, tedaviden 12 

ay sonra şiddetli görme kaybı ve ilerleme riskini azaltmada yararlı görünmektedir. Anti-

VEGF enjeksiyonlarının proliferatif diyabetik retinopatili hastalarda göz içi kanamayı 

önlemede etkili olduğu, ancak kanıt düzeyinin randomize kontrollü çalışmalardan çok düşük 

veya düşük kalitede olduğu bildirilmektedir. Anti-VEGF enjeksiyonlarının, grid lazerine 

kıyasla diyabetik makula ödemi olan hastalarda görmenin korunmasında ve iyileştirilmesinde 

etkili olduğuna dair yüksek kalitede kanıtlar bulunmaktadır. Enjeksiyon veya implantlarla 

verilen intravitreal steroidler, persistan veya refrakter diyabetik makula ödemi olan hastalarda 

görsel sonuçları iyileştirebilir, ancak daha önceki aşamalarda yararlı olup olmadıkları açık 

değildir (Ministry of Health, 2017). 

SONUÇ 

Diyabetin önemli bir mikrovasküler komplikasyonu olan diyabetik retinopati ve etkin 

yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda glisemik kontrolün optimal olması, 

düzenli göz muayeneleri yapılması, uygun tedavinin yapılması, kan basıncı kontrolünün ve 

serum lipid kontrolünün optimize edilmesinin önemi ve retinopati gelişimi üzerindeki etkisi 

çalışmalar sonunda kanıtlanmıştır. Diyabetli bireylerin hastalıklarını etkin şekilde 

yönetebilmelerinde ve komplikasyon görülme riskinin azaltılmasında kanıta dayalı 

uygulamalara yer verilmesi, kanıt nitelikli uygulamaların önemini göstermektedir. Diyabet ve 

komplikasyonlarının yönetiminde, kanıta dayalı uygulamaların artırılmasına gereksinim 

devam etmektedir. 

ÖNERİLER 

Kanıta dayalı uygulamalarla hastalara maliyet etkili ve kaliteli sağlık bakım hizmetlerinin 

verilmesi, aynı zamanda hemşirelerin mesleki profesyonelliğinin gelişimi için önemlidir. En 

iyi kanıtların oluşturulması ve etkin hizmet sunumu için, uygulayıcı ve araştırıcıların etkili iş 

birliği yollarını bulmaları gereklidir. Kanıta dayalı uygulamaların kliniğe yansıması, 

hemşirelerin bu konuda farkındalığının ve olumlu tutumlarının oluşmasıyla mümkün 

olabilecektir. Bu noktada klinik uygulamalardaki değişimi sağlayacak stratejilerin 
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belirlenmesi önemlidir. En iyi kanıtlara ulaşma noktasında ise hemşirelerin kanıt düzeyinde 

çalışmalar yapabilmeleri ve çalışmalara katkı sağlayabilmeleri son derece önemlidir. 

Komplikasyonların önlenebilmesi veya erken fark edilebilmesi için, hemşirelerin diyabetik 

retinopati yönetimine yönelik kanıta dayalı uygulamaları bilmeleri ve hastaları bu konuda 

yönlendirebilmeleri önemlidir. 
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GERİ BİLDİRİMLERİN PROGRAM DEĞERLENDİRME BAĞLAMINDA  

ÇOK DÜZEYLİ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Belkıs CAN¹, Giray KOLCU²,Özgür ÖNAL1 M. İnci BAŞER KOLCU2, Osman GÜRDAL3 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye 

2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye 

3Süleyman Demirel Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye 

 

GİRİŞ ve AMAÇ 

Eğitim programı değerlendirme modellerinde öğrenci geribildirimleri sıkça yer almaktadır. 

Öğrencilerin memnuniyeti veya geri bildirimi olarak adlandırılan uygulama, yükseköğretimde 

eğitimi değerlendirmek için en çok kullanılan yöntemlerdendir (2,3). 1927’de Purdue 

Üniversitesi’nde yapılan çalışma öğrenci geri bildirimleri ile ilgili yapılan ilk çalışmadır (4). 

O günden bugüne kadar geçen sürede konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Modern 

eğitimin sistematiğinde önemli yer bulan öğrenci geri bildirimleri güncellik kazanmış yeni 

yöntemlerdir (6).  

Öğrenci geri bildirimleri, öğrencilerin eğitime katkı sunmalarını sağlamaktadır (1). 

Günümüzde sıkça kullanılan eksikleri gidermede, yanlışları düzeltmede oldukça etkili bir 

yöntem olup, eğitim programlarının (program değerlendirme) değişmez öğelerinden biri 

haline gelmiştir (1).  

Amaç: Çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi preklinik dönemde kurul 

sonu geribildirimlerin çok düzeyli değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM: Çalışma kesitsel tanımlayıcı araştırma deseninde tasarlandı. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenme yönetim sistemi 

üzerinden doldurulan öğrenci geribildirim formlarının verileri kullanıldı. Geribildirim 

formlarında 1 nolu soru öğretim üyesinin dersin amacını ve hedefini açıklaması ile ilgili, 2 

nolu soru ders zaman yönetimi ile ilgili, 3 nolu soru, öğrencinin derse katılımı ve sınıf içi 

etkileşimi sağlama ile ilgili, 4 nolu soru, öğrencinin derste soru sormasına fırsat verme ile 

ilgili ve 5 nolu soru ve sınav sorularının ders öğrenme hedefleri ile uyumu ile ilgiliydi. 

Verileri analizinde SPSS 22.0 yazılımı kullanıldı. Analizlerde P<0,005 olması istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. 
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BULGULAR: Çalışmada 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarına ait 

öğrenci geribildirimlerinin puanları değerlendirildi (N:489). 2016-2017 eğitim öğretim yılı 

için 120, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 267 ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı için 102 

geribildirim puanı değerlendirildi. 

Geribildirim formundaki öğretim üyesinin dersin amacını ve hedefini açıklaması ile ilgili 1 

nolu soru, ders zaman yönetimi ile ilgili 2 nolu soru, öğrencinin derse katılımı ve sınıf içi 

etkileşimi sağlama ile ilgili 3 nolu soru, öğrencinin derste soru sormasına fırsat verme ile ilgili 

4 nolu soru ve sınav sorularının ders öğrenme hedefleri ile uyumu ile ilgili 5 nolu soruya ait 

geribildirimlerin değerlendirilmesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı ile 2017-2018 ve 2018-

2019 eğitim öğretim yıllları arasında istatisiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü. 

Geribildirim puanlarının ortalamalarının değerlendirilmesinde de 2016-2017 eğitim öğretim 

yılı ile 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllları arasında istatisiksel olarak anlamlı 

fark olduğu görüldü. 

Geribildirimler dönemlere göre değerlendirildiğinde dönem 1 için 2017-2018 ile 2018-2019 

eğitim öğretim yılları arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı. Dönem 2 ve 3 için 

2016-2017 eğitim öğretim yılı ile 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yılları arasında 

istatikstiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 

eğitim programında 2016 yılında başlatılan revizyonu sürecinde dersin amaç ve hedefinin 

açıklaması, ders zaman yönetimi, öğrencinin derse katılımı ve sınıf içi etkileşim, öğrencinin 

derste soru sormasına fırsat verme ve sınav sorularının ders öğrenme hedefleri ile uyumu ile 

ilgili konularda 2016-2017 eğitim öğretim yılı ile 2017-2018 yılı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı gelişme sağlandığı ve 2018-2019 yılında da bu gelişmenin devam ettirildiği tespit 

edilmiştir. Ayrıca geribildirimlerin verilerinin çok düzeyli analizi program değerlendirme 

yönünden oldukça yararlı bilgiler sağlamakta ve programın genel değerlendirmesine katkı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda geribildirimlerin çok düzeyli analizlerinin uzun süreleri 

kapsayacak ölçekte devam ettirilmesinin eğitim programının geliştirilmesine katkı 

sağlayacağı kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

Fiziksel muayenenin tarihsel sürecinde başlangıçta sistematik bir yaklaşımın olmadığı 

görülmektedir. Milattan önce Klasik Yunan’da sağlık öyküsü alınırken Sümerler ve Eski 

Mısır’da fiziksel muayenenin kullanıldığı bildirilmektedir. Hipokrat, anamnez alma, 

inspeksiyon, palpasyon ve akciğer oskültasyonun önemli olduğunu  vurgulamıştır. Fransada 

18. yy’da genel dış görünüm gözlemi, nabız değerlendirmesi, abdomenin palpasyonu ve idrar, 

dışkı, sekresyon ya da kusmuğun inspeksiyonu sistematik olmadan yapılmıştır. Oskültasyon ilk 

Eski Yunan döneminde kullanılmış, perküsyon 1761’de Leopold Auenbrugger tarafından 

bulunmuştur. Vücut ısısı ve nabız ilk çağlardan itibaren,  kan basıncı 18. yy’dan itibaren 

kullanılmaya başlanmıştır. Vücut ağırlığı ölçümü ve tartı kavramı Celsus tarafından MS 

1.yy’da tanımlanmasına rağmen 20.yy’da benimsenmiştir.  

Hemşirelerin fiziksel muayeneyi kullanması Florance Nightingale’den bu yana devam 

etmektedir. Hemşireler 19. yy’ın ikinci yarısında hastaların gözlemlenmesi, vücut ısısı ve kan 

basıncını ölçme, fetal kalp seslerinin oskültasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Birinci Dünya 

Savaşı sırasında hemşirelere vücut ısısını ölçme ve kayıt etme sorumlulukları verilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında akut bakım alanları ve yoğun bakım kliniklerinin açılması  

uzmanlaşmış değerlendirme becerilerine sahip hemşirelere olan gereksinimi arttırmıştır.  

Fiziksel muayene yöntemlerinin hemşirelik bakımında rutin kullanımı 1970’li yıllardan 

itibaren hemşirelik gündeminde yer almaya başlamıştır. Hemşirelerin profesyonel ve 

eğitimsel temelde gelişmesine duyulan gereksinim ve otonom rollerinin gelişmesi fiziksel 

muayene yöntemlerine verilen önemi arttırmıştır.  

Fiziksel muayenenin kullanıldığı süre boyunca hemşireler için bu sorumluluğun gerekliliği, 

fiziksel muayenenin hemşirelik bakım amacına katkı sağlama durumu, hemşirelik rollerini 

geliştirme açısından faydası ya da farklı meslek grubu üyelerin rollerinin uzantısı olup 

olmadığı tartışılmaktadır. Günümüz toplumlardaki sosyo-ekonomik ve demografik 

mailto:ekol@akdeniz.edu.tr
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değişiklikler, hasta sayısının ve kritik hastalıkların  artması hemşirelerin fiziksel muayeneyi 

sistematik olarak geliştirmesinde yönlendirici olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Fiziksel muayene, Fiziksel muayenenin tarihi 

 

ABSTRACT 

In the historical process of physical examination, there is no systematic approach. It is 

reported that while health history in Classical Greece BC, physical examination is used in 

Sumerians and Ancient Egypt. Hippocrates emphasized that taking anamnesis, inspection, 

palpation and lung auscultation were important. 18th century in France general appearance 

observation, pulse evaluation, palpation of the abdomen and inspection of urine, feces, 

secretion or vomit were performed without systematically. The auscultation was first used in 

the ancient Greek period and percussion was found by Leopold Auenbrugger in 1761. Body 

temperature and pulse from the earliest ages, blood pressure has been used since the 18th 

century.  Body weight measurement and weighing concept have been adopted by Celsus 1st 

century AD although it was defined in the 20th century.  

The use of physical examination by nurses has been continuing since Florence Nightingale. 

Nurses in the second half of the 19th century, the observation of patients, body temperature 

and blood pressure measurement, fetal heart sounds auscultation have carried out. During 

the First World War, nurses were given the responsibility of measuring and recording body 

temperature. Opening of acute care areas and intensive care clinics after World War II 

increased the need for nurses with specialized assessment skills. Routine use of physical 

examination methods in nursing care has begun to be included in nursing agenda since 

1970's.  

The need for nurses to develop on a professional and educational basis and the development 

of autonomous roles have increased the importance given to physical examination methods.  

During the period of the physical examination, the necessity of this responsibility for the 

nurses is discussed, whether the physical examination contributes to the nursing care 

purpose, the benefits of improving the roles of nursing, or the extension of the roles of the 

different occupational group members. The socio-economic and demographic changes in 

today's societies, the increase in the number of patients and the critical diseases will guide the 

nurses systematically use physical examination. 

 

Key Words: Nursing, Physical examination, History of physical examination 
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Giriş 

Günümüzde tüm sağlık disiplinlerinin hastadan objektif veri toplamak amacıyla kullandığı 

fiziksel muayene yöntemlerinin tarihsel süreci incelendiğinde Milattan önceki (MÖ) Klasik 

Yunan dönemine uzandığı görülmektedir. Yanı sıra Sümerler ve Eski Mısır’da da fiziksel 

muayenenin kullanıldığı görülmektedir. Hipokrat ile ilgili bilgilerden özellikle anamnez alma, 

inspeksiyon ve palpasyona önem verdiği anlaşılmaktadır. Hemşirelerin fiziksel muaye 

kapsamında bulunan bazı becerileri 19. yy’ın ikinci yarısında kullandıkları belirtilmektedir. 

Florance Nightingale’in hastanın gözlemlenmesine ve olfaksiyona oldukça önem verdiği 

görülmektedir. Bu makalede fiziksel muayenenin kullanılmaya başladığı tarih öncesi 

dönemler ve uygarlıklar ile hemşirelerin fiziksel muayene yöntemlerini kullanmaya başladığı 

dönem ve süreç anlatılmıştır.  

Tarihsel Süreçte Fiziksel Muayene Yöntemleri Kullanımı 

Tarihsel süreçte fiziksel muayenenin kullanımında başlangıçta sistematik bir yaklaşıma 

rastlanmamıştır. MÖ 5.yy Klasik Yunan döneminde sağlık öyküsü kapsamında hastalar 

hastalıkları konusunda sorgulanmış ve yalnızca hastalığın semptomları öğrenilebilmiştir (1). 

Sümerlerde (MÖ 4000- MS 2350) hekimlerin yanı sıra kahinler, sihirbazlar ve şifacı keşişler 

hastalıkların tanınması ve olası sonuçların öngörülmesinde etkili olmuşlardır. Hekimler 

fiziksel muayene yapmadan hastalıkla ilgili öyküyü dinleyerek önemli bulguları ortaya 

çıkarırken kahinler hastalıkların belirlenmesi amacıyla fiziksel muayeneyi uygulamışlardır 

(2). Eski Mısır kavmine ait MÖ 1600 yıllarında kayıt edilmiş medikal papirüste baş, yüz, kol, 

göğüs, omuz, spinanın travmatik ve kaza yaralanmalarının fizikel muayene ile tanısının 

koyulması ve tedavisine yönelik bilgiler bulunmaktadır (3). 

Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat (M.Ö 460 – 377), hastalık belirtilerini öğrenmek 

amacıyla hastanın anamnezini almış, inspeksiyon ve palpasyon yöntemlerini kullanmış; hasta 

idrarının tadılması, akciğerlerin dinlenmesi, cilt rengi ve vücut dışında görülen değişikliklerin 

gözlemlenmesi yönteminin hastalıkların tanılanmasında gerekli olduğunu vurgulamıştır (4, 5). 

Hipokrat’a göre insan vücudunda kan, sarı safra, kara safra ve balgamı içeren dört sıvı 

bulunmakta,sağlık bu dört sıvının denge halinde olması ile sağlanmakta ve hastalık 

durumunda denge bozulmaktadır (6). Fransada 18. yy döneminde fiziksel muayene hastanın 

dış görünüşünün gözlemlenmesi, nabzın değerlendirilmesi, bazı durumlarda abdomenin 

palpasyonu ve idrar, dışkı, sekresyon ya da kusmuğun inspeksiyonu şeklinde belirli bir sistem 

izlenmeden yapılmıştır  (7).  
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Fiziksel muayene yöntemlerinden perküsyon 18. yy’ da kullanılmaya başlanmıştır. Leopold 

Auenbrugger 1761’de perküsyonu keşfetmiş, ancak Von Swieden daha önce karında asit 

değerlendirmek amacıyla perküsyonu kullanmıştır (1,2). Fransız doktor Jean Nicolas 

Convisort, Auenbrugger’in perküsyon yöntemini kullanarak kalp ve akciğer hastalıklarının 

doğru tanılanmasına öncü olmuştur. Auenbrugger’in perküsyon üzerine yazdığı kitabı farklı 

dillere çevrilmiş ve böylece toraks perküsyonu yaygınlaşmıştır (5). Oskültasyon ilk olarak 

Eski Yunan döneminde akciğer seslerinin dinlenmesi sırasında öğrenilmiştir (1). Renê 

Laënnec (1781-1826), doğrudan ve dolaylı oskültasyon tekniğini kullanmış, 1816’da 

steteskopu icat etmiştir (2). Oskültasyon tekniğinin kullanılması ile tüberküloz ve plörezi 

hastalıkları ayırt edilebilmiştir (1,2).  

Vücut ısısı ve nabız ilk çağlardan itibaren,  kan basıncı ise 18. yy’dan itibaren hastanın sağlık 

durumuna ilişkin fiziksel bir bulgu olarak değerlendirilmiştir (1,5,8). Herophilus of 

Alexandria (MÖ 335-280) nabzın palpasyonu yöntemini  tanımlamış, Hipokrat ise nabız 

niteliğini değerlendirmekten bahsetmiştir. Nabız değerlerini en önemli fiziksel bulgu olarak 

tanımlayan kişi Pergamum’lu Galen (MS 130-200) olmuştur. Nabız sayısının saat kullanılarak 

ölçülmesi Sanctorius (1561-1638) tarafından yapılmıştır (1). Sir John Flayer (1649-1734) ise 

dakikada nabız sayısını saymış ve sonuçları çizelge haline getirmiştir (5). Vücut sıcaklığının 

önemli bir bulgusu olan ateş Hipokrat tarafından ele alınmış ve hastalık olarak kabul 

edilmiştir (1). Carl Wunderlish’ in (1815-1877) ateş ile ilgili çalışması, vücut sıcaklığının 

yükselmesinin bir hastalık olduğu görüşünden klinik bir bulgu olduğu görüşüne doğru 

değişimi sağlamıştır (9). Klinik termometre 1868 yılında Carl Wunderlish tarafından 

geliştirilmiştir (10). 

Kan basıncının ölçümü ilk kez 1733 yılında yapılmıştır (8). Kan basıncını ölçmede 

kullanılacak olan ilk manometre ya da tonometreyi Stephen Hale (1677-1761) icat etmiştir. 

Hale’nin icadı daha sonra sfingomanometrenin geliştirilmesinde öncü olmuştur (5). Vücut 

ağırlığı ölçümü ve tartı kavramları Celsus tarafından MS 1.yy’da tanımlanmasına rağmen 

vücut ağırlığı ölçümü 20.yy’da benimsenmiştir (1). 

Hemşirelik Alanında Fiziksel Muayenenin Kullanımı 

Fiziksel muayene Florance Nightingale döneminden bu yana hemşireliğin ayrılmaz bir 

parçasıdır (11). Hemşireler 19. yy’ın ikinci yarısında sağlığın değerlendirilmesi kapsamında 

hastaların gözlemlenmesi, vücut ısısı ve kan basıncını ölçme, fetal kalp seslerinin 

oskültasyonu görevlerini gerçekleştirmişlerdir (12). Florance  Nightingale (1820-1910) 

sağlığın değerlendirilmesi yöntemlerini ‘Hastaların Gözlemlenmesi’ olarak nitelendirmiş; 
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hastaları gözlemleme, vital bulguları ölçme ve değerlendirme, sağlık ve hastalıkla ilgili doğru 

bilgi almak için hastayla görüşme yapma gibi temel veri toplama yöntemlerinin önemini 

vurgulamıştır (13).  

Tarihsel süreçte savaşların olması, hasta sayısının artması, hastane ve hastane dışında özellikli 

birimlerin açılması gibi nedenlerle hemşirelerin rolleri değişmiş ve fiziksel muayene 

yöntemlerini kullanması daha önemli hale gelmiştir (14, 15, 16). Birinci Dünya Savaşı 

sırasında hemşirelere yaralıların pansumanını yapma, yarayı temizleme, bandaj uygulama, 

vücut ısısını ölçme ve kayıt etme, kullanılan malzemeleri sterilize etme sorumlulukları 

verilmiştir (15). Londra Hastanesi’nde çalışan hemşire Violetta Thurston (1879- 1978), septik 

şok (yara şoku) durumunda hastanın fiziksel durumu ile ilgili fikir sahibi olmak için hasta 

değerlendirmesinde ilk olarak cilt rengi, nabız ve solunum sayısını içeren fiziksel durumun 

gözlemlenmesini önermiştir (16). İkinci Dünya Savaşı sonrasında akut bakım alanları ve 

yoğun bakım kliniklerinin açılması  uzmanlaşmış değerlendirme becerilerine sahip 

hemşirelere olan gereksinimi arttırmış ve hemşirelerden uzun süre gözlem altında tutulan 

hastaların sorun odaklı değerlendirmesinin hızlı bir şekilde yapılması beklenmiştir (14). 

Hemşireler, iş başvurularında sağlık kontolünden geçen kişilerin sağlık öyküsünün alınması 

ve fiziksel muayenesinin yapılması amacıyla New York Telephone gibi büyük şirketlerde 

1953’ten 1960 yılına kadar istihdam edilmişlerdir. Fiziksel muayene yöntemlerinin hemşirelik 

bakımında rutin kullanımı 1970’li yıllardan itibaren hemşirelik gündeminde yer almaya 

başlamıştır (11). Fiziksel muayene yöntemlerinin kullanımına bu yıllarda sağlık öyküsünün 

alınması, hastanın fiziksel ve psikososyal değerlendirilmesi ile devam edilmiştir (11,17). 

Pratisyen hekimlerle ilgili düzenlemeyi içeren “New Deal” ve “Calman Bildirisi” ile 

geleneksel medikal rollerin hemşirelik rol kapsamına girmesi, “Değişim İçin Yeni Gündem 

(the new Agenda for Change)” yapısı altında hemşirelerin profesyonel ve eğitimsel temelde 

gelişmesine duyulan gereksinim, hemşirelerin otonom rollerinin gelişmesi sonucu fiziksel 

muayene yöntemlerinin kazanılmasına verilen önem artmıştır (18,19).  

Ülkemizde fiziksel muayene hemşirelik kararı ile uygulanan uygulamalar arasında yer 

almaktadır (20). “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 

uzman hemşirelik kadrosu tanımlanmış ve görev yetki ve sorumlulukları arasında uzmanlık 

alanlarına göre “kapsamlı sağlık değerlendirmesini uygulama” yer almıştır. Aynı 

yönetmelikte çalışılan birim/ünite/kuruma göre hemşirelerin görev ve sorumlulukları 

değişmiş, genel olarak çalışılan birim/ünite/kuruma göre hastaların sağlık 
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değerlendirilmesinin hemşireler tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Özellikle ‘Acil servis 

hemşirelerinin’ hastaların hızlı fiziksel değerlendirmesini yapma, hastaların 

monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) sağlama ve 

normalden sapmaları hekime bildirme; ‘Onkoloji hemşiresinin’ kemoterapi ve biyoterapi 

öncesi bireyi sistematik olarak değerlendirme, kapsamlı sağlık öyküsü alma ve fiziksel 

muayene yapma; ‘Psikiyatri klinik hemşiresinin’ hastanın servise kabulünde fiziksel muayene 

yaparak yara, iz ve darp bulgularını kontrol etmesi sorumlulukları belirtilmiştir (20).  

Hemşirelerin fiziksel muayene yöntemlerini kullandığı süre boyunca ayrıntılı fiziksel 

muayene yapmasının gerekli olup olmadığı, toplanan verilerin hemşirelik bakım amacına 

katkı sağlama durumu, hemşirelik rollerini geliştirme açısından faydası ya da farklı meslek 

grubu üyelerin rollerinin uzantısı olup olmadığı tartışılmaktadır (19,21,22). Hekimlerin rolü 

olarak değerlendirilen fiziksel muayene yöntemlerinin hemşirelik rollerine geçmesi gerçeği 

hemşirenin hekimlerin görevini yerine getiren asistan rolünü üstleneceği ya da bakım 

uygulamalarının zarar göreceği tartışmalarını beraberinde getirmiştir (18). Fiziksel 

muayenenin diğer sağlık profesyonelinin bir görevi olarak hemşire rolüne girmesi rol uzantısı 

olarak değerlendirilmiştir (22). Hemşirelerin sınırlı bir sürede temel hemşirelik bakımının 

sürdürülmesi yerine fiziksel muayene gibi ek görevlerle zorlanacağı ifade edilmiştir (19). 

21.yy’da toplumlardaki sosyo-ekonomik ve demografik değişiklikler, hasta sayısının ve 

hayatı tehdit eden hastalıkların  artması hemşirelerin fiziksel muayene yöntemini sistematik 

bir şekilde geliştirmesinde yönlendirici bir faktör olacaktır (23,24). Bakımın yönetildiği 

hastaneler ve uzun dönem bakım ortamlarında en çok istihdam edilen ve aranan hemşire güçlü 

değerlendirme becerisine sahip, bireylere eğitim verme yeteneği olan, teknolojik olarak bilgili 

ve sezgili kişiler olacaktır (11). Bununla birlikte hemşirelerin daha fazla komplike hastalığı 

olan kişilerle, sağlık bakımına ait daha karmaşık teknolojilerle, farklı uzman bakım vericiler 

ve hastanede doktora ulaşmadaki zorluklarla baş etmek zorunda kalması hastaların yatak başı 

kapsamlı fizyolojik ve psikososyal değerlendirme yapılmasını zorlaştıracak, hastanın normal 

ya da anormal değişikliklerinin gözlemlenmesi akut bakım alanlarında daha önemli olacaktır 

(25).  

Sonuç 

Tarih öncesi dönemden bu yana var olan fiziksel muayene yöntemleri, hemşirelik alanında 19. 

yy’ın ikinci yarısında kullanılmaya başlamıştır. Hemşireler bu dönemde gözlem yapma, kan 

basıncını ve vücut ısısını ölçme ve fetal kalp sesi oskültasyonu rollerini gerçekleştirmişlerdir. 
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Yirminci yüzyıl savaş döneminde yaralıların bakımı ve şok belirtileri açısından takibinin 

yapılması, yoğun bakım alanlarının açılması hastaların sürekli gözleminin yapılması ve 

yaşamsal bulguların ölçümünü zorunlu kılmıştır. Hemşirelerin sistematik olarak fiziksel 

muayeneyi kullanması 1970’li yıllarda gündeme gelmiştir. Bu zamandan itibaren belirli bir 

süre hemşirelerin fiziksel muayene kullanımı ile ilgili birçok tartışma yaşanmıştır. 

Günümüzde hem ülkemizde hem de uluslararası düzeyde hemşirelerin rol ve sorumlulukları 

arasında tanımlanan fiziksel muayene yöntemleri akut ve kronik hastalıkların artması, 

hastanın klinik durumu ile ilgili hızlı karar verilmesi gerekliliği nedeniyle önemli bir 

konumda bulunmaktadır.  
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ÖZET 

Giriş: Sarkopeni, geriatrik kanserli hastalarda sık görülen geriatrik bir sendromdur. 

Sarkopenili hastanın etkin bir şekilde değerlendirilmesi, erken tanı, zamanında müdahale ve 

eğitimi içeren hemşirelik yaklaşımı ile sarkopeni gelişimi ve sarkopeninin olumsuz etkileri 

önlenebilir veya azaltılabilir.  

Amaç: Geriatrik kanserli hastalarda sarkopeni gelişimi, tanı, tedavi ve hemşirelik 

yaklaşımlarını tartışmaktır. 

Yöntem: Bu çalışma, “geriatri, kanser, sarkopeni, hemşirelik yaklaşımı” anahtar kelimeleri 

kullanılarak EBSCO HOST - CINAHL Complete, Science Direct ve   Pubmed veri 

tabanlarında literatür taraması yaparak hazırlanmış, 2011 ve üzeri olan yayınlar kritik 

edilmiştir.   

Bulgular: Yaşlanma sürecinde kaslarda meydana gelen bazı anatomik ve histolojik 

değişikliklerle birlikte, özellikle geriatrik kanserli hastalarda sarkopeni gelişiminin çoğunlukla 

kanser hücrelerinde fizyolojik ve patolojik uyaranlara bağlı protein yıkımı, kemoterapi, 

radyoterapi, iştahsızlık, gıda alımının azalması, ilaçların yan etkileri ve kasların yeterince 

kullanılmaması nedeniyle kas kaybı riski ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Sarkopeninin 

geriatrik kanserli hastalarda morbidite ve mortalitede artışa neden olduğu, bireyin günlük 

yaşam aktivitelerini dolayısıyla yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği vurgulanmaktadır. 

Günümüzde geriatrik kanserli hastalarda sarkopeniyi önlemek veya tersine çevirmek için 

evrensel olarak kabul edilmiş bir tedavi olmamakla birlikte, yeterli protein alımı, esansiyel 

aminoasitler, D vitamini takviyesi gibi sağlıklı beslenme alışkanlığının, kas gücü ve 

performansı artırmaya yönelik düzenli fiziksel aktivitenin geriatrik kanserli hastalarda 

sarkopeni gelişimini ve sarkopeninin olumsuz etkilerini  önlemede veya azaltmada etkili 

olduğu belirtilmektedir.  

Sonuç ve Öneriler: Sarkopeninin, geriatrik kanser hastalarında olumsuz sonuçlara neden 

olduğu vurgulanmaktadır. Evrensel olarak kabul edilmiş bir tedavi olmamakla birlikte 

mailto:arife.altin@hotmail.com.tr
mailto:hbaydin@akdeniz.com.tr
mailto:simge.kalav@gmail.com
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm
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beslenme, fiziksel aktivite ve hormanal tedavi gibi yaklaşımların sarkopeni gelişimini ve 

olumsuz etkilerini önlediği veya azalttığı belirtilmektedir. Bu nedenle hemşireler, sarkopeni, 

olumsuz etkileri, tedavi ve korunmanın önemi hakkında geriatrik hastaları, bakım verenleri ve 

toplumu bilgilendirebilir ve önerilerde bulunabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Geriatri, kanser, sarkopeni, hemşirelik yaklaşımı 

 

ABSTRACT  

Introduction: Sarcopenia is a common geriatric syndrome in patients with geriatric cancer. 

Effective evaluation of the patient with sarcopenia, early diagnosis, timely intervention and 

training with nursing approach with the development of sarcopenia and the negative effects of 

sarcopenia can be prevented. 

Aim: To discuss sarcopenia development, diagnosis, treatment and nursing approaches in 

patients with geriatric cancer. 

Method: This study was conducted by reviewing literature in EBSCO HOST - CINAHL 

Complete, Science Direct and Pubmed databases using the keywords “geriatrics, cancer, 

sarcopenia, nursing approach”, and publications with 2011 and above were critical. 

Results: Some anatomical and histological changes in the muscles in the aging process, 

especially in patients with geriatric cancer, the development of sarcopenia is mostly due to 

physiological and pathological stimulants in cancer cells, protein degradation, 

chemotherapy, radiotherapy, loss of appetite, decreased food intake, side effects of drugs and 

not enough use of muscles. It is emphasized that sarcopenia causes an increase in morbidity 

and mortality in patients with geriatric cancer. Although it is not a universally accepted 

treatment for preventing or reversing sarcopenia in patients with geriatric cancer, it is stated 

that healthy eating habits such as adequate protein intake, essential amino acids, vitamin D 

supplementation, and regular physical activity to improve muscle strength and performance 

are effective in preventing or reducing negative effects of sarcopenia or development of 

sarcopenia in patients with geriatric cancer. 

Conclusion and Recommendations: It is emphasized that sarcopenia causes negative results 

in patients with geriatric cancer. Although there is no universally accepted treatment, it is 

stated that the approaches such as nutrition, physical activity and hormanal therapy prevent 

or reduce the development and adverse effects of sarcopenia. For this reason, nurses can 

inform and make recommendations to patients with geriatric cancer, caregivers and the 
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community about the sarcopenia, its negative effects, the importance of treatment and 

protection. 

Key Words: Geriatrics, cancer, sarcopenia, nursing approach 

GİRİŞ 

Tüm dünyada ve ülkemizde tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler, hastalıkların önlenmesi, 

erken tanı, tedavinin sağlanması, koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle ortalama yaşam 

süresi uzamış ve yaşlı insan sayısı artmıştır (1,2). Yaşlı nüfusun hızla artmasıyla birlikte 

yaşlılıkta sık görülen kronik hastalıklar toplum için de bir sorun haline gelmiştir (3).  

Yaşlılık dönemi, birden fazla kronik hastalık ve buna bağlı kompleks sağlık tablosu olup, bir 

çok organ sisteminde fonksiyonel cevapta değişiklik, akut hastalıkların daha ciddi seyrettiği 

ve iyileşme periyodunun uzun olduğu, bağımsız yaşama yeteneğinin fonksiyonel bozukluklar 

nedeni ile sınırlandığı bir dönemdir. Ayrıca hastalık, fiziksel, psikolojik  ve sosyo-ekonomik 

streslere verilen cevapta yetersizlik gibi özellikler ile seyretmektedir (3). Yaşlılar aynı 

zamanda kanser açısından da büyük bir risk grubunu oluşturmaktadır. Gençlere oranla 65 yaş 

ve üstü bireylerde, tüm bölgeler ve bütün kanser tiplerinde, kanser insidansı 11, mortalite ise 

15 kat daha fazladır. Bunun nedenleri arasında; yetersiz antineoplastik tedavi, tedavi 

intoleransı ve koruyucu yöntemlerin yeterince kullanılmaması (2), karsinojenlere daha uzun 

süre maruziyet, DNA hasarı, tümör süpresör gen defekti, hücresel onarım mekanizmalarında 

bozukluk, onkogen aktivasyonu ve immünitede zayıflama sorumlu gösterilmektedir (4). 

Bütün bu nedenlere bağlı olarak tüm kanser vakalarının %60’ı ve kanser ölümlerinin %80’i 

65 yaş üstü kişilerde gerçekleşmektedir. Bu grubun toplam nüfusa oranının giderek artıyor 

olması da, kanser görülme oranının artacağını düşündürmektedir. Kanserlerin 2030 yılında 

%70 kadarının 65 yaş üzerindeki kişilerde görüleceği tahmin edilmektedir (2). 

Geriatrik kanserli hastalarda kanser ve tedaviye bağlı kaşeksi, kemoterapi ilişkili periferik 

nöropati, düşmeler, halsizlik, sarkopeni gibi bir çok sorun yaşanmaktadır (4). Sarkopeni, 

artmış protein yıkımı ve azalmış anabolizmadan oluşan iskelet kasındaki metabolik 

değişikliklerin bir sonucu olarak geriatrik kanser hastalarında sık görülen geriatrik bir 

sendromdur (5). 

Sarkopeni sıklığı yaşlanmayla birlikte artmakta (6), birçok araştırmada prevalansı 60-70 yaş 

arasında %5-25 ve 80 yaş üzerinde %11-50 olarak belirtilmektedir (7,8).  Kanser türlerine 

göre farklılık olmasıyla birlikte kanserli hastalarda sarkopeni prevelansı %15-79’dur (5,9).  

Yunanca bir terim olan sarkopeni, “sarx (kas)” ve “penia (kayıp)” kelimelerinin birleşiminden 

oluşmaktadır. Sarkopeni, iskelet kas kütlesindeki yaygın ve ilerleyici azalmayla birlikte kas 
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gücü ve fonksiyonlarındaki kayıp olarak tanımlanmıştır (8,10,11). Sarkopeni ile ilgili olarak 

pek çok tanım yapılmış olmakla birlikte bu terim ilk olarak 1988 de Rosenberg tarafından 

önerilmiş; kas kütlesi ve kas gücünün progresif jeneralize kaybı olarak ifade edilmiştir (12). 

Avrupa Birliği Geriatri Derneği (European Union Geriatric Medicine Society  [EUGMS])’nin 

2009 yılında sarkopeni tanı kriterlerini belirlemek amacıyla, Avrupa Yaşlılarda Sarkopeni 

Çalışma Grubu (European Working Group on Sarcopenia in Older People [EWGSOP])’nu 

oluşturmuş ve çalışma grubu tarafından sarkopeni; fiziksel yetersizlik, düşük yaşam kalitesi 

ve ölüm gibi kötü sonuçlara yol açabilen, jeneralize ve progresif kas kütlesi ve kuvvet kaybı 

ile karakterize bir sendrom olarak tanımlanmıştır (10). Sarkopeni, yaşlanma sürecinin bir 

sonucu olmakla birlikte karmaşık bir geriatrik sendrom olarak kabul edilmektedir (8).  

Yaşlanma sürecinde kaslarda meydana gelen bazı anatomik ve histolojik değişikliklerle 

birlikte  (7), özellikle geriatrik kanser hastalarında sarkopeni gelişimi çoğunlukla  kanser 

hücrelerinde fizyolojik ve patolojik uyaranlara bağlı protein yıkımı, kemoterapi, radyoterapi, 

iştahsızlık, gıda alımının azalması, ilaçların yan etkileri, ve kasların yeterince kullanılmaması 

nedeniyle kas kaybı riski ile ilişkilidir (9,13). Ayrıca genetik aktarım, yaşlanma, beslenme 

durumu (protein, omega 3 yağ asitleri ve enerji alımı, D vitamini alımı), fiziksel inaktivite, 

hormonal değişiklikler (serum testosteronu ve büyüme hormonunda azalma), insülin direnci, 

ateroskleroz ve proinflamatuar sitokinlerin (TNF-α, IL, CRP) artışı kas kaybının ana nedenleri 

arasındadır (6,9,14,15).  

Kas kütlesindeki azalma 40 yaş civarında başlamakta olup, 65 yaşından sonra hızlanmaktadır 

ve bu oran yıl başına %0.5-1’dir. Kas kuvveti 75 yaş civarında erkeklerde yılda %3-4 

oranında azalırken, bayanlardaki azalma %2.5’dir (16). Yapılan çalışmalarda yaklaşık 45 

yaşından itibaren her 10 yılda %6 kas kaybı olduğu saptanmıştır (7,8). Bununla birlikte kanser 

hastalarının  yarısı kilo kaybetmekte ve üçte biri tüm ağırlığının %5’ini kaybetmektedir  (4). 

Bu nedenle geriatrik kanserli hastalarda sarkopeni daha sık yaşanmaktadır. 

Sarkopeni geriatrik kanserli hastalarda halsizlik, yorgunluk, depresyon, mobilitede azalma (4), 

kırılganlık, düşme eğiliminde artış, bağımsızlıkta kayıp, solunum fonksiyonlarında azalma, 

immun fonksiyonlarda azalma, morbidite ve mortalitede artışa neden olan (7,15,17);  bireyin 

günlük yaşam aktivitelerini dolayısıyla yaşam kalitesini olumsuz etkileyen geriatrik bir 

sendromdur (6,17). 

AMAÇ 

Geriatrik kanserli hastalarda sarkopeni gelişimi, tanı, tedavi ve hemşirelik yaklaşımlarını 

tartışmaktır. 
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YÖNTEM 

Bu çalışma, “geriatri, kanser, sarkopeni, hemşirelik yaklaşımı” anahtar kelimeleri kullanılarak 

EBSCO HOST - CINAHL Complete, Science Direct ve   Pubmed veri tabanlarında literatür 

taraması yaparak hazırlanmış, 2011 ve üzeri olan yayınlar kritik edilmiştir.   

BULGULAR 

Sarkopeninin başlangıcı ve ilerlemesi sinsi olmakla birlikte önemli kısıtlılıklar ortaya çıkana 

kadar farkedilememektedir. Erken dönemde morbiditeyi ve mortaliyeyi azaltmak için 

hemşirelerin etkin bir değerlendirme yapmaları, erken tanı ve girişim açısından dikkatli 

olmaları önemlidir. Klinik açıdan bakıldığında sarkopeni primer (yaşlanmayla ilişkili vb.) ya 

da sekonder (endokrin bozukluklar, kaşeksi, nörodejeneratif hastalıklar, yetersiz 

beslenme/malabsorbsiyon gibi sayısız nedenler vb.)   olarak sınıflandırılabilir (8,18). 

Hastaların genel sağlık durumlarında, kas gücünce ve fonksiyonlarında gözle görülür bir 

azalma, mobilitede zorlanma, tekrarlayan düşmeler, nedensiz kilo kaybı ve günlük yaşam 

aktivitelerinde güçlük varsa mutlaka değerlendirme yapılmalıdır.  Hemşireler, yavaş yürüyen 

veya ayakta duramayan, sandalyeden yardımsız kalkamayan ve dengede duramayan  ya da 

merdiven çıkma konusunda güçlük çeken hastalara karşı dikkatli olmalıdırlar (8,14). 

Sarkopeni tanısı için kas kütlesi, kas gücü ve fiziksel performansın değerlendirilmesi, bu 

parametreler için hangi yöntemin daha iyi olduğu ve aynı bireylerde farklı zamanlardaki 

ölçümlerde ne tip değişikliklerin olacağının saptanabilmesi gerekmektedir (12,18). 

Kas kütlesinin değerlendirilmesinde; vücut görüntüleme teknikleri (BT, MR, DEXA), 

biyoimpedans analizi (BIA), total ve parsiyel vücut potasyumu/yağsız yumuşak doku oranı ve 

antropometrik ölçümler uygulanabilirlik ve maliyet göz önüne alınarak tercih 

edilebilmektedir. Kas gücü; el sıkma gücü testi, diz fleksiyon-ekstansiyon teknikleri ve pik 

ekspiratuar akım ölçümü ile belirlenebilmektedir. Fiziksel performansın değerlendirilmesinde; 

kullanılan testler arasında; kısa fiziksel performans bataryası, genel yürüme hızı, altı-dakika 

yürüme testi ve merdiven tırmanma gücü testi yer almaktadır. Bu testlerde ölçülen aktiviteler 

kişinin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeylerini belirleyen fonksiyonel 

aktivitelerdir. Bu aktivitelerdeki bağımsızlık düzeyleri kişinin günlük yaşama katılımını ve 

yaşam kalitesini etkilemektedir (8,10,12,19).  

Klinik ve pratikte sarkopenili bireylerin saptanabilmesi için EWGSOP bir algoritma 

geliştirmiştir. Buna göre 65 yaş üstü bireylerde sarkopeni taraması için öncelikle fiziksel 

performans, eğer yürüme hızı > 0,8 m/sn ise, sonrasında el sıkma testi ile kas gücü 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm
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değerlendirilmektedir. Kas gücünde zayıflık tespit edilirse kas kütlesinin ölçülmesi ve 

sarkopeni tanısı konulması önerilmektedir (12,18). 

TEDAVİ VE KORUNMA 

Günümüzde geriatrik kanserli hastalarda sarkopeniyi önlemek veya tersine çevirmek için 

evrensel olarak kabul edilmiş bir tedavi olmamakla birlikte (6); beslenme, fiziksel aktivite ve 

hormonal tedaviler gibi kanıta dayalı yaklaşımlar kas gücü ve kas kütlesini artırarak sarkopeni 

gelişimini önlemekte, sarkopeninin etkilerini azaltmakta veya durumun korunmasına ya da 

tersine çevrilmesinde yardımcı olabilmektedir (8,20). 

Sarkopeni tedavisi multidisipliner bir ekip çalışması gerektirmektedir (8). Bu ekibin bir 

parçası olarak hemşireler, özellikle direnç egzersizleri ile fiziksel aktivitelerini artırmaları ve 

sağlıklı beslenme programları ile yaşamlarını sürdürmeleri için yaşlı bireyleri teşvik 

etmelidirler. Ayrıca sarkopeniden korunmaya yönelik; kas kütlesini artırmak ve yaşlanma 

döneminde kas kayıplarını azaltmak için erişkinlik döneminde yapılan düzenli fiziksel 

aktivitenin ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi konusunda bireyleri ve toplumu 

bilgilendirmelidirler (11).  

Yaşlı bireylerin diyetle yeterli protein almaması, yağsız vücut kütlesinde azalmaya ve 

fonksiyonel bozukluğun artmasına neden olmaktadır (12). Beslenme açısından dengeli, kişiye 

özel olarak hazırlanmış Akdeniz tipi beslenme, günlük protein alımının 1-1.5 gr/kg/gün 

düzeylerine çıkarılması ve protein alımının her 3 öğünde benzer oranda paylaştırılması kas 

kütlesinin ve fonksiyonlarının korunması için önemlidir (12,20). Esansiyel aminoasit, vitamin 

D ve protein takviyesi yaparak uygun egzersizle desteklenen birçok programın yağsız vücut 

kütlesinde, kas gücünde ve yaşam kalitesinde artışa yol açtığı;  özellikle de  malnutrisyonlu 

yaşlılarda mortaliteyi azalttığı belirtilmiştir (11,12,20). 

Fiziksel aktivite sağlıklı yaşam için önemlidir ve kanıtlar artmış fiziksel aktivite ile hastalık 

riski arasında negatif yönde bir korelasyon olduğunu göstermektedir (8). Tüm erişkinlerin her 

gün en az 30 dakika orta dereceli fiziksel aktiviteyi içeren, aktif bir yaşam tarzı edinmeleri 

önerilmelidir. Aerobik egzersizler (yüzme, koşma, yürüme vb.), geniş kas gruplarının belirli 

bir zaman periyodunda ritmik bir düzende hareket etmesiyle kardiyovasküler zindelik 

sağlamaktadır. Vücut yağını azaltıcı etkisinin yanında, kas hipertrofisine katkısı olmasa da, 

kas liflerinin kesitsel alanı ve enzim aktivitesi artışı sonucunda, yaştan bağımsız olarak kas 

protein sentezi ve kas kalitesinin düzelmesinde etkili olmaktadır. Orta şiddette aerobik 

egzersiz haftada 2-3 kez önerilmektedir. Direnç egzersizleri, uygulanan bir kuvvete ya da 

ağırlığa karşı yapılan egzersizlerdir. Her iki tip egzersiz de kas gücü ve kas kütlesini artırarak 



 

853 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
sarkopeni gelişimini engellemede önemli rol oynamaktadır. Haftada bir yapılan direnç 

egzersizinin bile kas gücünde düzelmeye neden olduğu gösterilmiştir. Daha yoğun ve düzenli 

yapılan direnç egzersizleri ile hem kas kesitsel alanında hem de kas gücünde çok daha fazla 

artışlar sağlanabilmekte ve kas gücündeki artışlar %100’e ulaşabilmektedir (8,10,12). 

Hormonal tedavi olarak özellikle D vitamin düzeyi düşük olanlarda D vitamini takviyesinin 

kas gücünü artırıcı etkisi olduğu ve sonuçta düşmelerin azaldığı saptanmıştır (21). 

Yaşlanmayla birlikte fizyolojik süreçte azalma gösteren testesteron, östrojen ve büyüme 

hormonu açısından replasman tedavisi düşünülmekte, ancak yan etkileri nedeniyle tercih 

edilmemektedir (8,12). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sarkopeni geriatrik kanser hastalarında olumsuz sonuçlara neden olan, bireylerin kas kütlesi, 

kas gücü ve fiziksel performansında azalma olarak tanımlanan geriatrik bir sendromdur. 

Kapsamlı bir hemşirelik yaklaşımı, sarkopenili geriatrik kanserli hastalarda semptomları 

iyileştirirken aynı zamanda ölüm riskini önlenmekte veya azaltmaktadır. Hemşireler 

sarkopenili hastaları ve bakım verenleri sarkopeniyi önleme ve sarkopeniye müdahale 

yöntemleri konusunda kapsamlı bir eğitim vermelidirler. Eğitimin materyalinin içeriğinde 

yeterli protein alımı ve D vitamini takviyesinin yanı sıra aerobik, direnç ve esneme gibi 

egzersiz programlarının önemi vurgulanmalıdır.  
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından; sınıflandırmada evre-IV glioma olarak gruplandırılan 

glioblastom (GBM), ciddi invaziv karakterlerle kendini gösteren beyin tümörlerindendir. 

Pediatrik hastalarda glioblastom nadir görülür (Santral sinir sistemi tümörlerinin %3’ü).  

Bütün güncel tedavi yöntemlerine rağmen; Glioblastom tanılı olguların çoğunda median 

yaşam süreleri (mYS) ancak 12 ay civarında olmaktadır. Glioblastomalı olguların tedavileri 

arasında; cerrahi girişimler, radyoterapi (RT) ve kemoterapi (KT) tedavisi bulunmaktadır. 

Tüm bu süreçte ağrılı ve hastanede yatışı gerektirecek komplikasyonların gelişebileceği bu 

olguda da, glioblastom tanısı almış çocuğunun hemşirelik bakımındaki yaklaşımları 

incelenmiştir. Glioblastom tanılı bir çocuk hastanın; hastane sürecindeki yaşadığı ve 

yaşayabileceği sıkıntılara yönelik uygun hemşirelik planlamaları ve uygulamaları 

doğrultusunda hemşirelik bakımının sunumu amaçlanmıştır. Sunumu için onamı alınan 

olgunun, klinik verileri, hasta dosyası, ebeveynden alınan öyküsü göz önüne alınarak, Kuzey 

Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (NANDA) tanıları kullanılarak, Hemşirelik Girişimleri 

Sınıflaması (NIC) ve Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (NOC) doğrultusunda oluşturulan 

bakım planı ile olguda gelişen/gelişebilecek komplikasyonlar yönetilerek, hemşirelik 

tanılarıyla sunulmuştur. Bakım planı ortak tanı, hemşirelik tanısı (mevcut/olası problemler) 

şeklinde oluşturulmuştur. Glioblastomalı hastamızda literatürde yer alan semptomların pek 

çoğu görülmektedir. Bu durumlara yönelik olguya; Akut ağrı, Serebral Doku Perfüzyonunda 

Etkisizlik, sıvı volüm defisiti riski, enfeksiyon riski, aile sürecinde bozulma gibi tanılar 

belirlendi ve taburculuk planlaması olarak; gözlenebilecek acil durumlar hakkında eğitim 

planlandı. Glioblastomalı çocuklarda hastalığın prognozuna bağlı komplikasyonlar 

gelişebilmekte ve yaşam kalitesini ciddi düzeyde etkileyebilmektedir. Bu olgumuzda 

file:///C:/Users/Windows/Dropbox/MAİL%20YOLUYLA%20GELEN%20TAM%20METİNLER/ibrahimtasdemir@akdeniz.edu.tr
file:///C:/Users/Windows/Dropbox/MAİL%20YOLUYLA%20GELEN%20TAM%20METİNLER/eefe@akdeniz.edu.tr
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komplikasyonların uygun şekilde değerlendirilip hemşirelik müdahelelerinin planlanması ve 

uygulanması, gözlemlenmesi ve semptomların yönetimi değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Glioblastomalı, Gliom, Hemşirelik Bakımı. 

ABSTRACT 

World Health Organization; Glioblastoma, classified as stage-IV glioma, is one of the brain 

tumors manifested by serious invasive characters. Glioblastoma is rare in pediatric patients. 

Despite all current treatment methods; Median lifespan in most cases diagnosed with 

glioblastoma is only around 12 months. Among the treatments of glioblastoma patients; There 

are surgical interventions, radiotherapy and chemotherapy treatment. In this case, the 

complications of children with glioblastoma in nursing care were investigated. The aim of this 

study is to present nursing care in accordance with the appropriate nursing planning and 

applications for the problems that the child with a diagnosis of glioblastoma may experience 

during the hospital process. Consent was taken for his presentation. The patient's clinical 

data, patient file, taking into consideration the history taken from the parents, using the North 

American Nursing Diagnosis Association diagnoses, Nursing Intervention Classification and 

Nursing Outcome Classification in accordance with the care plan developed in the case of the 

development/may development of the case, presented with the diagnosis of nursing. Many of 

the symptoms in the literature are seen in our patient with glioblastoma. The case for these 

symptoms; Diagnoses such as acute pain, ineffectiveness in cerebral tissue perfusion, risk of 

fluid volume deficit, risk of infection, deterioration in the family process were determined and 

discharge planning was determined as; training was planned about emergencies. Children 

with glioblastoma may develop complications related to the prognosis of the disease and 

affect quality of life. In this case, we evaluate the complications and plan and implement 

nursing interventions and observe how the management of symptoms should be managed. 

Key Words: Glioblastoma, Glioma, Nursing Care. 
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GİRİŞ  

Gial tümörler, beyin tümörleri içerisinde %45-55 oranında görülmektedir. 2000 yılında Dünya 

Sağlık Örgütü, bu tümörleri astrositom, oligodendrogliom, ependimom, ve glioblastoma 

multiforme olarak sınıflandırmaktadır (1,2,3). Çocukluk döneminde görülen en sık solid 

tümör çeşididir ve bu yaş aralığındaki çocuklarda görülen kanserler içerisinde %20'lik orana 

sahiptir. Onbeş yaş altında görülen malign hastalıklar içinde lösemilerden sonra ikinci sırayı 

alır (4). 

Beyin tümörlü kişilerde bölgesel ve sistemik etkileri ile nörolojik, bilişsel, psikososyal ve 

ekonomik birçok soruna neden olarak kişinin/ailenin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Aynı 

zamanda hastanın yaşı, fonksiyon düzeyi, tümör ve uygulanan cerrahinin tipi, bölgesi, 

büyüklüğü, hastanın prognozunu veya sağkalımını ciddi düzeyde etkilemektedir (5,6). Bu 

kişiler, ciddi düzeyde fonksiyon kayıpları ve benlik algısında değişim olmasından dolayı diğer 

onkolojik tanılı bireylerden daha fazla sorun yaşamaktadırlar. Maddi ve manevi olarak daha 

fazla bakım ve desteğe ihtiyaç duymaktadırlar (7,8). 

Beyin tümörlü hastalarının sağ kalımları ve yaşadıkları komplikasyonlar; yaşına, performans 

durumuna, bilişsel durumuna; tümörün büyüklüğüne ve bunun tipine bağlı değişmektedir (9). 

İntrakraniyel operasyonlar beden fonksiyonlarını koordine eden anatomik yapı içerisinde hem 

alanın sınırlı olması hem dolaşım, solunum gibi önemli yaşamsal fonksiyonları etkileyen 

mekanizmaların bulunduğu bir alanda yapıldığından, diğer cerrahi operasyonlara oranla çocuk 

ve ebeveynleri için daha korkutucu ve riskli olabilmektedir (10).  

Beyin tümörlü çocuklarda post-operatif dönemde ortaya çıkabilecek kafa içi basınç artışı, 

vazospazm gibi komplikasyonların önlenmesi, yönetimi ve çocukların bakımı oldukça 

önemlidir. Sunulan hemşirelik bakımında bakımın kalitesini sağlamak, özellikle çocukların 

sağlık durumlarının ve olası problemlerinin kolay ifade edilebilir hale gelmesi için standart bir 

iletişim dili geliştirme zorunluluğunu doğurmuştur (11). 

Bu çalışmada oldukça gliablastom beyin tümörlü baş ağrısı olgusu verilmiş ve hemşirelik 

bakımı planlanmıştır.  Bu planlama dikkatli hemşirelik bakımını gerektirmektedir. Bu olgu 

sunumunda; Gliablastom tanılı bir hastanın NANDA tanıları kullanılarak, NIC hemşirelik 

girişimleri sınıflaması ve NOC hemşirelik sonuçları sınıflaması doğrultusunda oluşturulan 

hemşirelik bakım sürecinin sunumu amaçlanmıştır (12). Olgunun sunumu için bireyden ve 

ailesinden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır. 
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OLGU SUNUMU 

Hastalık Öyküsü: 3 ay öncesinde var olan baş ağrısı şikayetleri ile doktora götürülen 10 

yaşındaki kız hasta ikinci başvurusunda beyin tomografisi çekilmiş, şüpheli kitle ve kanama 

odağı ile ileri tetkik yapılmış, sonrasında cerrahi operasyon planlanmıştır. Opere edilen 

hastanın patoloji sonucunda: Yüksek gradeli glial tümör (Glioblastoma multiforme) tespit 

edilmiş, cerrahi dekompresyon uygulanan hasta post-operatif dönem 17. gününde bulantı, 

kusma ve şiddetli baş ağrısı şikâyetiyle çocuk acil birimine başvurmuştur. 

 

Yapılan MR sonucunda etrafında vazojenik ödem ile karakterize, orta hattan sola doğru 11 

mm şifte neden olan, sağ lateral ventrikülü komprese eden kitle lezyon; yüksek gradeli glial 

kitle (serebral atrofi) olarak değerlendirildi (Şekil 1).   

 

Şekil 1. Beyin Radyolojik İncelemesi  

 

Fiziksel Değerlendirme 

   Genel durum orta, cilt rengi hafif soluk, bilinci açık ve koopere,  

   Ciltte döküntüsü yok, Deri turgoru hafif azalmış, 

   Solunum sesleri doğal dinlemede, dispne yok, Solunum sayısı: 20/dk 

   Kalp Tepe Atımı: 90/dk/R, S1 S2 normal, üfürümü yok, 

   Kan Basıncı: 110/80 mmHg 

   Batını rahat, defansı yok, reboundu yok. 
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Nörolojik muayene: 

   Kas gücü tüm ekstremitelerde 5 üzerinden 5. 

   Ensede sertliği yok ve Kernig bulgusu negatif. 

   Babinski fleksör, 

   Kafa çiftleri muayenesi: Anormal bulgusu yok, doğal 

   Cerebellar muayene: Disdiadokokinezi negatif, Romberg negatif, Dismetri negatif. 

 

Tablo 1. Olgudan Alınan Kan Düzeyleri  

Uygulanan Testler Sonuç Birim   Sonuç 

Hemoglobin 9,9      L g/dl 12-16 

Hematokrit 30    L % 35-52 

Lökosit 13,9      H Bin/mm3 4-6 

Trombosit 392        Bin/mm3 150-450 

Eritrosit 3,11    L Milyon/mm3 4-6 

Glukoz  89 mg/dl 74-106 

AST 41    H U/L 0-34 

CRP 1,678        H mg/dL 0,5 

 

 

TARTIŞMA 

Gliablastoma olgumuzda semptomların birçoğu görülmektedir.  Bu durumda multidisipliner  

ekibin bir parçası olan hemşirelere yük düşmektedir.  Literatürde beyin tümörlü çocukta 

hemşirelik bakımı konusunda herhangi bir gelişmiş düzeyde veriye rastlanılmamıştır. 

Hemşirelik bakım planı ile olgudaki komplikasyonlar yönetilerek, tanılarla sunulan bakım ile 

komplikasyonların azaltılması, hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekip arasında 

iletişimin ve bakımın düzenliliği amaçlanmıştır.  Bakım planı ortak tanı (sağlık bakım ekibi 

tarafından değerlendirilmesi gereken), hemşirelik tanısı (mevcut ve olası problemler) 

biçiminde hazırlanmıştır. 

Hemşirelik Bakımı  

Hemşirelik bakımı, hemşirelik süreci ve bazı sistemler yardımıyla uygulanır ve hasta 

bakımında amaçlanan sonuca ulaşmada kolaylık sağlar. Bu sunumumuzda kullanılan 

sınıflamadan biri Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (North American Nursing 

Diagnoses Association-NANDA)’dir. NANDA tarafından belirlenen tanılarına yönelik, 

olguda bakım sonuçlarına varmak için fizyolojik ve psikososyal hemşirelik uygulamalarını 

içeren ''Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması'’nda (Nursing Interventions Clasification-NIC) 

belirtilen hemşirelik aktiviteleri sunuldu (Her girişim grubunda çeşitli sayılar ile aktiviteler 

bulunmaktadır ve kendine özgü kod ile belirtilmiştir).  Hemşirelik girişimlerinin kritik 

edilmesinde ise ''Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması'' (Nursing OutcomesClassifıcation- NOC) 

sistemi kullanıldı. 
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Hemşirelik Tanıları 

• Beyin tümörü ile ilişkili Akut ağrı,  

• Nörolojik duyumsal yetersizlikler (spinal kord basısı, beyinde ödem vb) ile ilişkili 

duyusal ve algısal değişim: dokunma duyusu ve kinestetik., 

•  Trombositopeni ve/veya duyusal ve algısal değişim ve/veya fiziksel hareketin 

bozulması ile ilişkili yaralanma riski.  

• Tedavi protokolündeki işleyişin amacı, bu sürecin yöntemi ve sonuçları; taburculuğu 

ve evde bakımı konusunda bilgi yetersizliği,  

•  Kanser tanısının çocuğun yaşamındaki olumsuz etkileri ile ilişkili bireysel baş 

etmede yetersizlik,  

•  Kanser tedavisi ile ilişkili konforda bozulma: akut bulantı-kusma, 

•  Ağrı ve kas güçsüzlüğü ile ilişkili fiziksel harekette bozulma, 

Hemşirelik Tanısı: Tümöre bağlı gelişen impuls iletimindeki bozulmalara bağlı, postoperatif 

bölgenin direnajına bağlı, kitle bölgesinin sekonder olarak oluşturduğu spazmlara bağlı 

“Akut Ağrı”  

Alan 12: Konfor Sınıf 1: Fiziksel Konfor Kod: 00132 

Tanımlayıcı Özellikler: Taşikardi, huzursuzluk varlığı, yüzünü buruşturma ve hastanın 

ağrısının olduğunu bildirmesi.  

Amaç: Hasta, doyum veren yeterli ve uygun bir uygulamadan sonra rahatladığını gösterecek. 

Hemşirelik Girişimleri (NIC) ve Uygulamalar: 

Ağrı Yönetimi, Analjezik Uygulaması 

Ağrı Yönetimi-Tanım: Ağrının hafifletilmesi ya da hastanın kabul edilebilir seviyede 

rahatlığını sağlayana kadar ağrının azaltılması 

Alan 1: Fizyolojik: Temel Sınıf: E Fiziksel Rahatlığı Geliştirme Kod: 1400  

• Ağrı hissini arttırabilecek çevresel faktörlerden (gürültü ve ışık optimal düzeye 

getirildi, yatak çevresi düzenlendi) hasta korundu. 

• Ağrının daha az yoğunlukta yansıdığı pozisyonlar keşfedilip çocuğun rahatlaması 

sağlandı. 

• En az dört saatte bir ağrı izlenir (ağrının kalitesi-hafif, güçlü- yeri ve diğer özellikleri, 

ağrıyı arttıran/azaltan etmenler belirlendi. 

• ağrıyı azaltma yöntemleri öğretildi (gevşeme, hayal kurma, dikkat dağıtıcı müzik vb.) 

• Ebeveynlerin olabildiğince girişimsel işlemler öncesinde, sırasında ve sonrasında 

hasta ile ten teması, sesli uyaran ve dokunsal temas gibi ağrıyı azaltıcı uygulamalar 

yapması sağlanarak uygun zamanlı ve etkin farmakolojik olmayan ağrı yönetimi 

stratejileri uygulandı. 

Analjezik Uygulaması-Tanım: Ağrıyı gidermek ya da azaltmak için farmakolojik ajanların 

kullanılması  

Alan 2: Fizyolojik: Karmaşık Sınıf: H İlaç Yönetimi Kod: 2210 
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✓ Tanısal testler öncesinde analjezi uygulaması yapıldı. 

✓ Ağrıyı azaltmada hastaya Lüzumu halinde 4x10mg/kg IV parasetamol uygulandı.   

✓  Radyolojik testler (MR) sırasında hekim istemine göre uygun analjezik ve sedasyon 

ilaçları (Midazolam, ketamin ve paresetamol) uygulandı.  

Ağrı Hemşirelik Tanısına Yönelik Hemşirelik Sonuçları (NOC): Rahatlık düzeyi, ağrı 

düzeyi, ağrı kontrolü 

SONUÇ 

Olgu çocuk acil biriminde kaldığı 24 saatlik süre boyunca yapılan planlar doğrultusunda 

tedavileri, bakımları ve izlemi yapılmıştır. Baş ağrısı azalmasına rağmen kan değerlerindeki 

değişim ve tıbbi tanısındaki kritik durumdan dolayı çocuk onkoloji kliniğine yatışı 

yapılmıştır. 24 saatlik idame ve 80cc/kg dan, acil serviste bulunduğu süre boyunca verilecek 

şekilde hidrasyonu sağlanmıştır. Enfeksiyon bulguları gözlenmiş olup kültür değerlendirmesi 

açısından onkoloji kliniğinde planlamaları yapılmıştır.   

Sonuç olarak; günümüzde gliablastoma ciddiliği ölümcül sonuçlara kadar uzanabilen sonuçlar 

gösterebilmektedir. Tedavi büyük ölçüde erken tanıya bağlı olup komplikasyonların ekip 

yaklaşımıyla yönetimi sağlanmalıdır. Hemşireler, semptomların yönetiminde var olan ekibin 

vazgeçilmez bir üyesi olduğu görülmektedir. Bu derece önemli rolle hastamızdaki gibi 

hemşirelik bakımının nasıl sistemli ve doğru bir şekilde uygulanabileceği görülmektedir.   

Bu çalışmada olduğu gibi karmaşık olgularda da, bakımın daha doğru devamlılığı ve bakım 

verilen bireyin yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile “hemşirelik bakım planı sistemi ile” 

kişiye özgü bakım uygulamaları önerilmektedir. 
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ÖZET 

Biyomedikal model, sağlık hizmetlerinin sunumunda karşımıza çıkan ve yüzyıllardır bilimi 

etkileyen en önemli modeller arasında yer almaktadır. Biyomedikal modelin baskınlığı tıp ve 

hemşireliğin hümanistik yaklaşıma olan yakınlığını kısıtlamaktadır. Bu makalede biyomedikal 

modelin hemşireliğe ve bakıma etkisi tartışılmıştır.  

Hemşirelik bilim ve sanatın bütünleştiği iyileştirme odaklı hümanistik bir disiplindir. Ancak 

hemşireliğin tarihsel sürecine bakıldığında mesleki gelişimin henüz başlangıcında hemşireler 

hekimler tarafından eğitilmiş ve hekimlerin yazdıkları ders kitaplarını kullanmışlardır. 

Zamanla bu kitaplardaki kuramsal bilginin hemşireler için fazla olduğu düşünülerek 

hemşirelere yalnızca kurallara uymayı, itaatkar, şefkatli olmayı ve tıbbi istemleri yerine 

getirmeyi öğretmek amaçlanmıştır. Eğitim sırasında öğretilen bilgi ve beceriler de doğal 

olarak biyomedikal modelin inançlarına göre şekillenmiştir. Müfredatın temelinde anatomi, 

fizyoloji, patoloji ve diğer fiziksel bilimler yer almıştır. Zamanla biyomedikal bakış açısı ile 

hemşireler de hastalıkların genetik, fizikokimyasal, travmatik ve patolojik rahatsızlıklar ile 

meydana geldiğini ve yalnızca hekimler tarafından ilaç ya da cerrahi yöntemle tedavi 

edilebileceği anlayışını benimsemişlerdir. Bu bakış açısı ile hemşireler de sağlık 

hizmetlerindeki geleneksel hiyerarşiyi kabul ederek hizmet etme rolünü sahiplenmişlerdir. 

Biyomedikal modelin hemşireden beklentisinin istem edilen tedaviyi yürütmek doğrultusunda 

olması, hemşirenin hekime olan bağlılığını ve tedaviye olan ilgisini artırarak bakımın ikinci 

planda kalmasına neden olmuştur. Toplumun hastalıkla karşılaştığında bakımdan daha çok 

tedaviye odaklanması da biyomedikal modele dayalı bakış açısının bir sonucudur.  

İlerleyen dönemlerde hekimler ve hemşireler arasında açık bir görüş ayrımı olduğu ileri 

sürülmüştür. Hemşirelerin insanı, davranışsal sistemler olarak, hekimlerin ise insanı biyolojik 

sistemler olarak gördükleri belirtilmiştir. Günümüzde hemşirelik, insan ve bakıma yönelik 

kuramlar, teori ve modellerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum hemşireliğin 

temel felsefesi olan “insan odaklı bakım” anlayışının gelişmesine katkı sağlamış ve 

biyomedikal modele dayalı “görev odaklı” yaklaşımdan uzaklaşması yönünde umut verici 

olmuştur.  

Anahtar kelimeler: biyomedikal model, hemşirelik, bakımı, insan odaklı bakım, hümanistik 

yaklaşım 
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The effect of biomedical model on nursing and care 

Abstract 

The biomedical model is one of the most important models in the provision of health services 

and has influenced science for centuries. The dominance of the biomedical model limits the 

closeness of medicine and nursing to the humanistic approach. In this article, the effect of 

biomedical model on nursing and care is discussed. 

Nursing is a humanistic discipline that integrates science and art that focus on healing. 

However, when we look at the historical process of nursing, at the beginning of professional 

development, nurses have been trained by physicians and used textbooks written by 

physicians. In time, the theoretical knowledge in these books was thought to be too much for 

nurses and it was aimed to teach nurses to obey the rules, to be obedient, to be compassionate 

and to fulfill medical demands. The knowledge and skills learned during the training are 

naturally shaped according to the beliefs of the biomedical model. The basis of the 

curriculum is consisted of anatomy, physiology, pathology and other physical sciences. In 

time, nurses with a biomedical point of view have adopted the understanding that the diseases 

are caused by genetic, physicochemical, traumatic and pathological disorders and that they 

can only be treated by the physicians by medicine or surgery. From this point of view, nurses 

also assumed the role of serving the traditional hierarchy in health care. The fact that the 

expectation of the biomedical model from the nurse was to carry out the requested treatment 

increased the nurses' commitment to the physician and his interest in the treatment and 

caused the care to remain in the background. The fact that the community focuses more on 

treatment when faced with the disease is a result of the biomedical model-based perspective.  

In the following periods, there was a clear distinction between physicians and nurses. It is 

stated that nurses see human as behavioral systems and physicians see human as biological 

systems. Nowadays, the use of theories and models for nursing, human and nursing care is 

becoming widespread. This situation contributed to the development of “human-centered 

care”, which is the basic philosophy of nursing and has been promising to move away from 

the “task-oriented” approach based on biomedical model. 

Key words: biomedical model, nursing, care, human oriented care, humanistic approach 
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Giriş 

Sağlık hizmetlerinin temelinde “hastalık” ve “rahatsızlık” kavramları yer almaktadır. Bu iki 

kavram literatürde sıklıkla birbirinin yerine kullanılmasına rağmen aynı anlamı ifade 

etmemektedir. “Hastalık” terimi tamamen fizyolojik temelli bir tanıma sahipken “rahatsızlık” 

terimi, hem nesnel hem de öznel bir gerçekliği kapsamakta ve insan deneyimine göre 

farklılaşmaktadır. Bu iki kavram bireyin ve toplumun sağlığı anlamlandırılmasına yardımcı 

olmakta, sağlık hizmetine yönelik beklentileri ve talepleri şekillendirmektedir (Farre & 

Rapley, 2017). Bireylerin ve toplumun beklentileri modeller kullanılarak tanımlanmaktadır. 

Modeller yalnızca “hastalık” kavramına odaklanabileceği gibi bireyin kültürel, sosyal, 

spiritüel diğer alanları ile de ilgilenebilir (Wade & Halligan, 2004). Beklentilerin “hastalık” 

üzerine odaklandığı modellerde sağlık hizmetleri, organik bozukluğun onarılması ve bireyin 

yalnızca fiziksel yönleri ile ilgilenmektedir. Beklentilerin bireyin yaşamına odaklandığı 

modellerde, birey hastalığın ötesinde kültürel, sosyal, psikolojik alanları da kapsayacak 

şekilde daha geniş açıdan ele alınmaktadır (Farre & Rapley, 2017). 

Biyomedikal model, sağlık hizmetlerinin sunumunda karşımıza çıkan ve yüzyıllardır bilimi 

etkileyen en önemli modeller arasında yer almaktadır (Engel, 1980). Biyomedikal model 16. 

yüzyılda Rönesans ve Reform hareketleri ile birlikte bilimsel çalışmaların hız kazandığı, 

kiliseden bağımsız şekilde düşünmenin yaygınlaştığı ve rasyonalizm fikrinin hakim olduğu 

dönemde ortaya çıkan bir modeldir. Bu dönemde Rudolf Virchow ve William Harwey’in 

çalışmaları sonucunda insan bedeninde organlara, sistemlere özgü tanımlamalar yapılmıştır. 

İnsan bedeninin tanımlamak için deneyler ve gözlemlerin yaygınlaşması sonucunda tıp alanı 

önemli gelişmeler kaydetmiş, insanın beden ve ruh olarak ayrı iki yapıdan oluştuğu fikri 

yaygın şekilde kabul edilmiştir. Biyomedikal model bu çalışmalar doğrultusunda insanın 

fizyolojik bütünlüğüne, bu bütünü bozan etmenlere ve organik bozukluklara odaklanan bir 

model olarak tıp ve hemşirelik alanını derinden etkilemiştir (Wade & Halligan, 2004). 

Biyomedikal modelin ortaya çıkışı 

Biyomedikal modelin ortaya çıkışı rasyonalizm süreci ile birlikte gerçekleşmiştir. 

Rasyonalizm, Latince akıl anlamına gelen “ratio” kelimesinden türetilmiş ve günümüz 

Türkçesi’nde ise akılcılık, usçuluk veya rasyonalizm anlamını taşımaktadır (Türk Dil 

Kurumu, 2019). Rasyonellik, akla uygun, mantığa aykırı olmayan, aşırıya kaçmayan, zeki ve 

makul olan davranışlar olarak tanımlanır. Rasyonalizm temel olarak “bilginin kaynağının akıl 

olduğu” görüşünü savunur. Rasyonalizm, özellikle insan bilgisinin kaynağını akılda bulan, 

bilginin akıldan, düşünceden doğduğunu ve ancak bu bilgilerin zorunlu, mutlak, genel-geçer 
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olduğunu iddia eden görüştür. Rasyonalizm süreci 16. yüzyılda Jean Calvin ve Martin Luther 

King’in reform hareketleri ile birlikte başlamıştır. Calvin ve Luther tarafından Roma Katolik 

öğretilerinin reddedilmesi sadece yeni bir dünya dini hareketine ilham vermekle kalmamış, 

aynı zamanda insan egemenliğini dinin etkisinden kurtarmıştır. Yeni dini hareketin ortaya 

çıkardığı yeni düşünce biçimleri, bireyi, dünyanın rasyonel ve mantıksal yorumlarını aramaya 

teşvik etmiştir. Bu teşvik tıp, bilim, sanat, müzik ve ticaret gibi farklı alanların gelişimini 

hızlandırmıştır (Hewa & Hetherington, 1995).  

Matbaanın ve pusulanın gelişimine paralel olarak uluslararası iletişim kolaylaşmıştır. 

Protestanlık sayesinde bireyler eski dini bağlarından kurtularak, döneme bireylerin hakları, 

konuşma özgürlüğü ve seçim özgürlüğü gibi ilerlemenin önemli unsurlarını içeren bir sistem 

hakim olmaya başlamıştır. Tıp, sanat, morfoloji gibi alanlar rasyonel ve mantıksal 

açıklamalarla ilgilenmeye başlamıştır. Nikolas Kopernik, Galileo Galilei ve Isaac Newton 

tarafından evren, fizik, astronomi ve matematiksel işlemlerin keşfedilmesi ile modern bilimsel 

disiplinlerin temeli atılmaya başlanmıştır. Bireylerin geleneksel düşünme biçimlerinden 

kurtulması ve deneysel gözlemlere ağırlık vermesi, yeni gelişmelerin ve keşiflerin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır (Hewa & Hetherington, 1995).  

Biyomedikal modelinin bilimsel temeli Hipokrat, Aristoteles ve Galen dönemlerinde 

oluşmaya başlamıştır. Modelin felsefi ve teorik varsayımlarını Ren Descartes ve William 

Harwey’in düşünceleri oluşturmaktadır (McKenna, 2014). Harvey 1628 yılında kanın vücutta 

mekanik bir şekilde dolaştığını gözlemleyerek kan dolaşımını keşfetmiştir. Harvey’in keşfinin 

ardından Ren Descartes insan bedeninin akıldan tamamen ayrıldığını iddia etmiş ve insan 

bedenini, epifiz bezinde bulunan rasyonel bir ruh tarafından yönlendirilen ayrı bir kavram 

olarak ele almıştır. Bedeni birbirine bağlı parçalardan oluşan bir makineye benzetmiştir 

(Hewa & Hetherington, 1995). Hastalık kavramını ise “makinenin bozulması” olarak 

tanımlamıştır. Descartes’e göre hekimin en önemli görevi bozulan bu makineyi tamir etmektir 

(McKenna, 2014). Descartes’in bedene ve hastalığa yönelik tanımları, insanın beden 

fonksiyonlarındaki değişiminin bedende yarattığı somut belirtileri arama inancını 

geliştirmiştir. Bu düşünce yapısı 18. yüzyılda Louis Pasteur, Robert Koch ve diğer bilim 

insanları tarafından yapılan bakteriyolojik araştırmaların başarı ile sonuçlanması nedeniyle 

giderek güçlenmiştir. Sonraki dönemlerde iç hastalıkları, anesteziyoloji, patoloji, immünoloji 

ve cerrahi alanlarda mikroorganizmaların hastalıkların gelişimine doğrudan katkıda 

bulunduğu keşfedilerek tıp alanında rasyonalizm süreci hızlanmıştır. René Jules Dubos, 20. 

yüzyılda insan bedeninin kimyasal bileşenlerden oluştuğunu, bedenin mekanik sistemindeki 
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bozulmalarının ancak parçaların değiştirilmesi ya da onarılması ile iyileşebileceğini 

belirtmiştir. Dubos’un görüşü nedeniyle bedeni iyileştirmek için tıbbi araştırmalar büyük 

ölçüde yeni ilaçlar ve cerrahi yöntemler bulmaya yönelmiştir. Tıp alanında gittikçe insanın 

mekanik yönüne eğilimin artması insanı psikolojik, kültürel ve sosyal boyutlarının göz ardı 

edilmesine neden olmuştur (Hewa & Hetherington, 1995). 

Biyomedikal modelin özellikleri 

Biyomedikal model, tıp bilimcileri tarafından hastalıkların araştırılması için tasarlanmış 

bilimsel bir modeldir. Model, bilimsel yönteme dayanan ortak bir dizi varsayım ve davranış 

kurallarını içermekte ve araştırma için bir plan oluşturmaktadır (Engel, 1977). Biyomedikal 

modelin tanı ve tedavi işlemleri etrafında yoğunlaşması ve tedavinin sergilenen semptom ve 

bulgulara yönelik olması modelin dikkat çeken özellikleridir. Modelde semptom ve bulguları 

gösteren hastanın da hekim ile işbirliği yapması beklenmektedir. Bu beklenti tedavi sürecinin 

de önemli bir öğesini oluşturmaktadır (McKenna, 2014). Biyomedikal modelde ilk 

değerlendirme oldukça önemli bir yere sahiptir. İlk değerlendirme belirti ve bulgularının fark 

edilmesini sağlamaktadır. Biyomedikal modelin savunucuları, hastalığın varlığını doğrulamak 

için anormal klinik özelliklerin araştırılmasının yararlı olacağını bildirmiştir. Bu belirti ve 

bulgular örüntülere göre kategorilere ayrılır, teşhis aşamasında temel oluşturur (McKenna, 

2014).  Biyomedikal model, birbiriyle yakından ilişkili birkaç inanç kümesinden 

oluşmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:  

− Tüm hastalık, semptomlar ve belirtiler, hastalık olarak adlandırılan, vücuttaki 

(genellikle belirli organların işleyişinde veya yapısında) altta yatan bir anormallikten 

kaynaklanır. 

− Tüm hastalıklar, başlangıçta olmasa da, semptomlara yol açar ve diğer faktörler 

hastalığın sonuçlarını etkilese de, hastalıkların gelişimi ile ilgili değildir. 

− Sağlık, hastalığın yokluğudur. 

− Duygusal rahatsızlık veya sanrılar gibi zihinsel fenomenler bedensel işlevlerin diğer 

rahatsızlıklarından ayrıdır ve bunlarla ilgisizdir. 

− Hasta, hastalığın mevcudiyeti veya sebebi konusunda çok az sorumluluk taşıyan veya 

hiç sorumluluğu olmayan bir durumun mağdurudur.  

− Tedavi ile işbirliği beklense de hasta tedaviyi pasif bir alıcıdır (Wade & Halligan, 

2004). 
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Biyomedikal modelin fizyolojik boyuttaki baskınlığı, hekimin hastayı bir bütün ve bir insan 

olarak ele almayıp, yalnız bedenini ve bedeni de bir iş ve bir hastalık olarak ele almasına 

neden olmaktadır. Bu görüş modelin indirgemeci yaklaşımının bir yansımasıdır (Engel, 

1980). Ayrıca, bu modelde geleneksel olarak hemşirelerden hekimin istemine uyması ve 

işbirliği içinde olması beklenir. Bu nedenle, bu modelde terapötik planlama, eşitlikçi bir ekip 

yaklaşımının olmaması iyileştirici olarak görülen doktorun diğer tüm sağlık 

profesyonellerinden üstün olduğu görüşü hakimdir (McKenna, 2014).  

Biyomedikal modelin tıp alanına etkisi 

Biyomedikal modelin tıbbi uygulamalarını ve eğitimini derinden etkilenmiştir. Biyomedikal 

model tıp eğitiminde “dogma” statüsü kazanmıştır. Bu statü hekimlerin tutumlarını, 

inançlarını, eğitim ve meslek yaşantılarını şekillendirmiştir. Tıp eğitimine devam eden 

öğrencilerin hastayı yönetmenin aksine tıbbi işlemleri öğrenme ve deneyim kazanması 

konusundaki istekleri artmıştır. Spiritüalite, duygular, ölüm, psikoloji ve maneviyat gibi 

kavramlar tıp eğitiminin bir parçası olarak görülmemiştir. Hasta ile iletişim kurmanın esas 

amacı teknik işlemlere yönelik veri toplama olarak görülmüştür. Tıp eğitimcileri arasında 

başarılı bir hekim olabilmek için tıp öğrencilerinin tüm duygusal ve psikolojik duyguları 

aşabileceği yönünde yaygın bir inanç gelişmiştir. Böyle bir inancın sonucu olarak, öğrenciler 

hastaların sosyal ve duygusal yönlerini rahatsızlık verici olarak görmüş ve hümanistik 

olmayan bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Bu duruma örnek olarak; bakım ortamında tıbbi 

durumu karmaşık, psikolojik ve sosyal problemleri olan hastalar “zorluk çıkaran sorunlu 

hasta”, “aciz kimse” ve “görk (beyni işlevsel olmayan ve vücudunun geri kalanı sadece 

mekanik cihazların ve besin çözümlerinin yaygın kullanımıyla işleyen bir terminal hasta)” 

gibi takma adlarla adlandırılmıştır (Hewa & Hetherington, 1995). Biyomedikal modelin tıp 

eğitimine katkıda bulunduğu alanlar da mevcuttur. Modelin tıp eğitimine sağladığı en önemli 

katkı bedendeki anormallikleri düzeltme çabası sonucunda hastalıklar tedavi edilmiştir. İleri 

medikal tedavilerin uygulanması ile hastaları rahatsız eden semptomlar azaltılmış ve 

hastaların hastanede kalış süresi kısaltılmıştır (McKenna, 2014). 

Biyomedikal modelinin hemşirelik alanına etkisi 

Biyomedikal model uzun bir tarihe sahip olması nedeniyle hemşirelik kuramlarını ve 

hemşirelik rollerinin gelişimini etkilemiştir. 19. yüzyılda modern hemşireliğin kurucusu 

olarak kabul edilen Florance Nightingale hekimlerin ve hemşirelerin rollerinin açık şekilde 

birbirinden ayrılması gerektiğini belirtmiş ve profesyonel anlamda hemşire yetiştirmek için 

İngiltere’de Saint Thomas Hemşirelik Okulunu kurmuştur. Bu dönemde eğitim sürecinin ilk 
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aşamalarında yer alan hemşireler alt sınıflarda görülmüştür. Buna karşılık, hekimler saygın, 

orta ya da üst sınıflardan gelmiş ve her zaman sosyal ve eğitimsel geçmişleri astları olan 

hemşirelerden çok farklı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, hekimler ve hemşireler 

cinsiyetleri, sosyal sınıfları, dilleri ve eğitimleriyle birbirlerinden ayrılmıştır. Nightingale 

hekimlerin hastayı iyileştirdiğine inanmamış, iyileşmenin doğa ya da sağlıklı bir çevre ile 

olduğunu düşünmüştür. Nightingale’e göre doğanın bireyin üstündeki işlevini 

gerçekleştirmesinde etkili olan eğitilmiş bir hemşire, hastanın iyileşmesini sağlayabilecektir 

(McKenna, 2014). Nightingale hemşireliği saygın duruma getirmenin yollarını aramıştır. 

Hekimlerin saygın konumlarını göz önüne alarak hemşireliği tıbba bağlamanın uygun bir yol 

olduğunu da düşünmüştür. Bu anlayıştan yola çıkarak hasta bakımı için hemşirenin görevini 

“doktorun her söylediğini yapma” olarak tanımlamıştır. Bu tanımın yanında Nightingale’in 

dini (kız kardeş ve meslek) ve askeri (hiyerarşi, görev ve üniforma fikri) terminolojiden de 

etkilenmiş olması hemşirelere hekimlere itaat ve yardım etme anlayışını getirmiştir (Şanlı & 

Platin, 2015).  

Hemşirelik eğitimin profesyonel olarak başlatıldığı ilk dönemde hemşireler hekimler 

tarafından eğitilmiştir. Hemşireler hekimlerin yazdıkları ders kitaplarını kullanmışlardır. 

Zamanla bu kitaplardaki kuramsal bilginin hemşireler için fazla olduğu düşünülerek 

hemşirelere yalnızca kurallara uymayı, itaatkar, şefkatli olmayı ve tıbbi istemleri yerine 

getirmeyi öğretmek amaçlanmıştır (McKenna, 2014). Eğitim sırasında öğretilen bilgi ve 

beceriler de doğal olarak biyomedikal modelin inançlarına göre şekillenmiştir. Müfredatın 

temelinde anatomi, fizyoloji, patoloji ve diğer fiziksel bilimler yer almıştır. Hemşirelik 

kitapları hastalık sürecini kısaltma ya da ortadan kaldırmaya, hemşirelik girişimleri de 

hastalığa neden olan etmen ya da patolojiye yönelik olmuştur. Hekimlerin bedensel sistemlere 

göre tanı koyma, tedaviyi planlama ve değerlendirmeleri hemşirelerin de öyle yapmaları 

gerektiği anlamına gelmiştir (Şanlı & Platin, 2015). Zamanla biyomedikal bakış açısı ile 

hemşireler de hastalıkların genetik, fizikokimyasal, travmatik ve patolojik rahatsızlıklar ile 

meydana geldiğini ve hekimler tarafından ilaç ya da cerrahi yöntemle tedavi edilebileceği 

anlayışını benimsemişlerdir. Bu bakış açısı ile hemşireler de sağlık hizmetlerindeki geleneksel 

hiyerarşiyi kabul ederek hizmet etme rolünü benimsemişlerdir (McKenna, 2014).  

20. yüzyılda teknolojideki gelişmeler, hemşirelerin rollerinde bir takım değişimler meydana 

getirmiştir. Biyomedikal model, hemşirelerin becerilerini, değerlendirme yeterliliklerini, 

müdahalelerini ve karar verme süreçlerini etkilediği için 1980’li yıllarda eleştirilmeye 

başlanmıştır (Mazotta, 2016). Hemşire teorisyenler ve farklı disiplinlerden gelen diğer bilim 
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insanları tarafından yoğun bir inceleme yapılmış ve biyomedikal modelin hemşirelikte neden 

olduğu kısıtlamalar çok geçmeden ortaya çıkarılmıştır. Hildegard Peplau hemşirenin 

biyomedikal modelin baskınlığından kaynaklanan hiyerarşik hizmetlerde köle pozisyonunda 

olduğunu ve bu pozisyonun nedeninin biyomedikal modele karşı inatçı bir bağlılıktan 

kaynaklandığını şu sözlerle belirtmiştir: “1940’lı yıllarda hemşireleri eğitmek için hekimler 

tarafından yazılan çok sayıda kitap vardı. Din adamları, psikologlar bu eğitimin hemşireler 

için çok fazla olduğunu belirttiler. Hemşirelerin düşünmek zorunda olmadıklarını, sadece 

kurallara uymaları, itaatkar ve şefkatli olmaları, görevlerini yapmalarını ve tıbbi emirleri 

yerine getirmeleri gerektiğini ifade ettiler” (McKenna, 2014). İlerleyen dönemlerde hekimler 

ve hemşireler arasında açık bir görüş ayrımı olduğu ileri sürülmüştür. Hemşirelerin insanı, 

davranışsal sistemler olarak gördüklerini, hekimlerin ise insanı biyolojik sistemler olarak 

gördükleri belirtilmiştir. Bu bağlamda hemşireliğe yönelik kuramlar oluşturulmaya çalışılarak 

hemşirelik bilgisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 1940-1950’li yıllarda bu çalışmalar hız 

kazanmış, insan, sağlık, hemşirelik kavramlarına özgü açıklamalar yapılmıştır. Dorothea 

Orem’e göre hemşireler terapötik bakımı sürdürmek için insanın gereksinimlerine 

odaklanmaktadır. Özellikle, hemşirelerin özel kaygısı “kişinin kendi kendine bakım eylemini, 

yaşamını ve sağlığını sürdürmek, hastalık ya da sakatlıktan kurtulmak ve etkileriyle başa 

çıkmak” olarak tanımlanmıştır. Aksine, doktorların yaşam sürecinin hastalık veya yaralanma 

ile bozulduğu durumlarda daha çok insanların yaşam süreçlerine odaklandığını bildirmiştir. 

Sister Callista Roy, ilacın biyolojiye ve kişinin hastalığına odaklandığını belirtmiş ve bireyi, 

iç ve dış çevresel uyaranlara tepki veren varlık olarak tanımlamıştır. Hemşirenin görevini ise 

bireyin uyum düzeyini ve uyum sağlama becerilerini etkileyen faktörleri ve davranışları 

değerlendirerek, bireyler ve gruplar için adaptasyonu teşvik etmek ve bu yetenekleri 

genişletmeye ve çevre etkileşimlerini geliştirmeye müdahale ederek, sağlığa, yaşam kalitesine 

ve onurlu ölüme katkıda bulunmak olduğunu belirtir (Fawcett, 2017). 

Biyomedikal modelin hemşirelik bakımına etkisi 

Hemşirelik mesleğinin özünde insanın beden yapı ve işlevlerinin yanı sıra insanın duygusu, 

deneyimi, davranışları, sosyal ilişkisi ve çevresi yer almaktadır. Biyomedikal modelin insanın 

akıl ve beden olarak ikiye ayırdığı varsayımı insanı bir bütün olarak ele almaması hemşirelik 

felsefesi ile ters düşmektedir (Şanlı & Platin, 2015). Biyomedikal model hemşirenin rolünü 

tıbbi istemleri yerine getiren kişi olarak gördüğünden, hemşireleri hekim istemlerini yerine 

getirmeye, rutin uygulamalara yönelmeye ve tedavileri hızlı bir biçimde yapmaya 

yönlendirmiştir. Bu işleyiş içinde hastanın birey olarak gereksinimlerinin karşılanması 
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önemsenmemiştir (Pearson ve ark., 2005). Böyle bir amaca odaklanmak hemşirenin bağımsız 

hareket etmesini ve hataları görmesini engellemektedir. Biyomedikal modelde hemşireye 

yüklenen anlam nedeniyle birey ve ailesi bir bütün olarak değerlendirilememektedir. Modelin 

ve toplumun hemşireden beklentisinin istem edilen tedaviyi yürütmek doğrultusunda olması, 

hemşirenin hekime olan bağlılığını ve tedaviye olan ilgisini artırarak bakımın ikinci planda 

kalmasına neden olmuştur. Toplumun hastalıkla karşılaştığında bakımdan daha çok tedaviye 

odaklanması da biyomedikal modele dayalı bakış açısının bir sonucudur (McKenna, 2014). 

Hemşirelik bakımında biyomedikal modelin baskınlığı, hasta bakımında tıbbi direktiflerin 

hakim olması nedeniyle bakımın ikinci planda kalması söz konusudur. Ayrıca sağlık 

hizmetlerinde finansal desteğin azalması, iş yükü artışı, politikalar ve teknolojideki gelişmeler 

bakım ve hemşire varlığını olumsuz şekilde etkilemektedir. Hasta hemşire arasındaki güç 

ilişkisinden dolayı da anlamlı bağlantıların kurulması engellenerek, hasta hemşire ilişkisi 

olumsuz yönde etkilenmiştir. Hemşirelerin tıbbi müdahalelerin teknoloji ile entegrasyonu 

nedeniyle bütüncül yaklaşımı tam olarak uygulayamamaktadır (Mazzotta, 2016). 

Bakım ve teknolojiye yönelik biyomedikal yaklaşımlar, karmaşık durumlarda bilgi, beceri, 

eleştirel düşünme yeteneğini kullanmayı gerekli kılmaktadır. Hemşireler sürekli olarak stres 

yaşamalarından dolayı hastalarından uzaklaşmakta, çalışmalarını robotik şekilde 

gerçekleştirerek bir teknisyen gibi davranabilmektedirler. Hemşireler ileri düzeyde bilgi, 

beceri ve problem çözme yeteneklerini kullandıklarında hasta ile yakınlık kurabilmektedir. 

Örneğin, deneyimli hemşireler, hastanın istekleri, hastanın ıstırabı, acısı ve duygusal 

sıkıntısını hafifletmek için açık bir şekilde desteklenmeleri gerektiğini düşünürler. Tam 

tersine, acemi hemşireler, hastalarla anlamlı bağlantılar kurmayı zor bulmuşlardır, çünkü 

fizyolojik veya tıbbi temelli ihtiyaçların dışında varoluşsal kaygıları ele almak için yeterli 

bilgi düzeyine sahip değillerdir. Bu nedenle, acemi hemşireler hastalarının duygusal ve 

varoluş gereksinimlerini karşılayamadıkları için kendilerini hastalarından uzak tutarlar 

(Mazzotta, 2016). 

Bunun yanında mesleğin kurallara göre yapılmasını benimseyen hemşirelerce hazırlanan 

çeşitli politika ya da prosedürler de rutin uygulamalar şeklinde kullanılmıştır. Bu rutin 

uygulamalar da hastanın tanı ve tedavisine yönelik olduğundan bu aşamada bireye özgü 

uygulamalar yer alamamıştır. Örneğin, abdominal histerektomi geçiren hastaların ameliyatın 

ikinci gününden sonra intramüsküler analjeziye gereksinim duymayacakları beklentisi bu 

bakış açısını yansıtmaktadır. Diğer bir yönü ile rutinleşme gereksiz işlemler ile zaman ve iş 

gücü kaybına da neden olabilmektedir (Şanlı & Platin, 2015). 
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ÖZET 

Hemşirelikte kuram ve modeller, olaylar ve durumları sistematik bakış açısıyla 

değerlendirmeyi sağlayarak bakımda kavramsal bir çerçeve oluşturmaktadır. Hemşirelikte 

model kullanımı hemşirelik bilgisi ve girişimlerin gelişmesini, test edilmesini, çalışma 

sonuçlarının bilimsel bir çerçevede sunulmasını sağlamaktadır. Hemşirelikte model kullanımı 

ile birey bir bütün olarak değerlendirilmektedir.  Tip 1 diyabet tanısı olan bireyler psikolojik, 

fiziksel ve sosyal yönlerden çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Diyabetin akut ve kronik 

komplikasyonları, uyku bozukları, aile içi süreçlerde değişim, akran ilişkilerinde bozulma, 

akademik ve iş hayatında başarısızlık, sağlıklı bireyler gibi olmama çekincesi yaşanılan 

önemli sorunlardır. Literatürde tip 1 diyabet yönetiminin başarılı olmamasının temelinde 

kendine güvenmeme, güçsüzlük, bağımlılık gibi durumların bulunduğu belirtilmektedir. Bu 

bağlamda tip 1 diyabetli bireylerin güçlendirilme gereksinimlerinin olduğu açıkça 

görülmektedir. 

Kristen Swanson’un Orta Düzey Bakım Modeli bireyin güçlendirilmesine ve onun dünyasına 

girmeye rehberlik eden, bireyi çevresi ile bütün şekilde ele alan bir modeldir. Bu makalede, 

Swanson Orta Düzey Bakım Modeli rehberliğinde Tip 1 Diyabet tanısı olan bir olgunun 

bakımı tartışılmıştır. Olgu Bay RT (24), 12 yıldır diyabet tanısı ile yaşamını sürdürmektedir. 

RT diyabet nedeniyle okulda başarısızlık yaşamış, ilköğretim sonrası eğitim hayatına devam 

etmemiştir. Kendisinin diğer insanlar gibi normal olmadığını düşünüp, kendisini toplumdan 

dışlanmış hissettiğini ve sosyal anlamda ailesi dışında hayatında kimsenin olmadığını 

belirtmektedir. Yaşadığı bu olumsuz deneyimler nedeniyle ara ara umut ve umutsuzluk, 

çaresizlik gibi çelişkilerle dolu bir süreç geçirmiştir. Swanson Orta Düzey Bakım Modeli 

doğrudan bireyi anlama ve onun tarafından onunla hastalığı yönetmeye odaklı bir modeldir 

ve olgu için uygun olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Swanson Orta Düzey Bakım Modeli, hemşirelik, tip 1 diyabetes mellitus 

 

The Care of A Patient Diagnosed with Tip 1 Diabetes in The Light of Swanson Middle 

Range Caring Theory: Case Report 

Abstract 

In nursing, theories and models provide a conceptual framework for care by providing a 

systematic view of events and situations. The use of models in nursing develops nursing 
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knowledge and practices. The model is tested and the results of the study are presented in a 

scientific framework. The use of the model in nursing provides the evaluation of the individual 

as a whole. Individuals with a diagnosis of type 1 diabetes have serious psychological, 

physical and social problems. Acute and chronic complications of diabetes, sleep 

disturbances, change in family processes, deterioration in peer relations, failure in academic 

and business life, and not feeling like healthy individuals are important problems. In the 

literature, it is stated that there is a lack of self-confidence, weakness and dependence of 

family on the basis of failure of type 1 diabetes management. In this context, it is clear that 

individuals with type 1 diabetes should be empowered. 

Kristen Swanson’s Middle Range Caring Theory is a model that guides the individual to 

empower and enter his world, and treats the individual with his environment in a whole way. 

In this article, the care of a patient with the diagnosis of Type 1 Diabetes guided by the 

Swanson Moderate Care Model is discussed. Case Mr. RT (24) has been diagnosed with 

diabetes for 12 years. RT had a failure at school due to diabetes and did not continue after 

primary education. He thinks that he is not as normal as other people, he feels alienated from 

society and socially there is nobody in his life other than his family. Due to these negative 

experiences, he had a process full of hopes and hopelessness and desperation. The Swanson 

Middle Range Caring Theory is a model that focuses directly on understanding the individual 

and managing the disease with him and is considered to be appropriate for the case. 

Keywords: Swanson Middle Range Caring Theory, nursing, type 1 diabetes mellitus 

Giriş 

Tip 1 diyabet, pankreasta bulunan beta hücrelerinin hasarı sonucu insülinin vücutta mutlak 

olarak eksik olması ve insülin ihtiyacının dışarıdan karşılanmasının gerekli olduğu otoimmün 

bir hastalıktır (Enç & Alkan, 2014). Çocukluk çağı kronik hastalıkları arasında ilk sırada yer 

almakta ve her geçen gün insidansı artmaktadır. Tip 1 diyabet her yaş grubundaki bireyleri 

etkilemekle birlikte genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde daha yaygın olarak 

görülmektedir (International Diabetes Federation, 2017). Uluslararası Diyabet Federasyonu 

(2017) verilerine göre dünya genelinde 425 milyon yetişkin insanın diyabet tanısı 

bulunmaktadır. Bu sayının 2045 yılında 693 milyon olacağı ve Türkiye’nin 2045 yılında 

dünyadaki diyabetli birey sayısına sahip ülkeler arasında ilk onda olacağı tahmin edilmektedir 

(International Diabetes Federation, 2017). 

Tip 1 diyabet tanısı olan bireyler psikolojik, fiziksel ve sosyal yönlerden çok ciddi sorunlar 

yaşamaktadır. Fiziksel boyuttaki problemler; hastalığın komplikasyonları ve komplikasyonları 

yönetememe endişesi, uyku kalitesinde bozulma, cinsel sorunlar ve yaşam kalitesinin 

azalması olarak belirtilmektedir (Mellerio ve ark., 2015; Martyn-Nemeth ve ark., 2018b; 

Marthy-Nemeth ve ark., 2018c). Sosyal boyutta; aile içi süreçlerde değişim, akran 

ilişkilerinde bozulma, akademik ve iş hayatında başarısızlık hastalığın en belirgin 
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problemlerindendir. Ayrıca fizyolojik süreçleri yönetme kaygısı ve sağlıklı bireyler gibi 

olmama çekincesi sosyal etkileşimin azalmasına ve sosyal izolasyona neden olmaktadır  (Hili 

ve ark., 2018; Calamoro ve ark., 2018; Due-Christensen ve ark., 2018; Marthy-Nemeth ve 

ark., 2018c). Yapılan araştırmalarda tip 1 diyabetli yetişkin bireylerin hasta olduklarını 

paylaşmama eğilimlerinin yüksek olduğu, hastalıktan dolayı kendilerini toplumdan dışlanmış 

hissettikleri, insülin uygulamasını gerçekleştirirken saklandıkları ve kimsenin görmesini 

istemedikleri belirlenmiştir. Ayrıca tüm bu olumsuz deneyimlerden dolayı bireylerin 

kendilerini güçsüz hissettikleri bildirilmiştir (Marthy-Nemeth ve ark., 2018a; Calamoro, 2018; 

Marthy-Nemeth ve ark., 2018a). Literatürde tip 1 diyabet yönetiminin başarılı olmamasının 

temelinde kendine güvenmeme, güçsüzlük, bağımlılık gibi durumların bulunduğu 

belirtilmektedir (Hili ve ark., 2018; Due-Christensen ve ark., 2018; Çelik ve ark., 2015; 

Saylor ve ark., 2018).  

Tip 1 diyabetin bireyin her boyutunu etkilemesi ve yönetiminin oldukça zor olması, hemşireyi 

hastalığın yönetiminde oldukça kritik bir noktada konumlandırmaktadır. Hemşirenin diyabet 

yönetimine yönelik verdiği eğitimlerin yanı sıra değerlendirmesi gereken en önemli durum 

bireyin hastalığa uyum sağlama düzeyidir. Hastalığa yeterince uyum sağlayamayan ve kendi 

bakımında söz sahibi olmayan hastaları desteklemek ve onları güçlendirmek hemşirenin en 

önemli görevidir. Güçlendirme ile bireye otorite kazandırılır, bir şeyi yapabilme yeteneği 

artırılır, karar verme süreci desteklenir ve dolaylı olarak bireyin yaşam kalitesi artırılır (Olgun 

& Ulupınar, 2004). Bu bağlamda tip 1 diyabetli bireylerin güçlendirilme gereksinimlerinin 

olduğunu açıkça görülmektedir. Bu makalede, Swanson Orta Düzey Bakım Modeli 

rehberliğinde Tip 1 diyabet tanısı olan bir olgunun bakımı tartışılmıştır. 

Swanson Orta Düzey Bakım Modeli 

Kristen Swanson (1991), hemşireliği bireyde var olan ya da olası sağlık sorunlarına karşı, 

kendi bakımını bağımsız yapana kadar insana hizmet etmek olarak tanımlamaktadır. 

Hemşirelik bakımını ise hemşireliğin özü olarak nitelendirmekte ve hemşirenin bakımda 

bireysel ve profesyonel olarak bir takım rollerinin olduğunu belirtmektedir. Andershed ve 

Ollson’un (2008) aktardığına göre, Swanson, modeli oluşturmaya başladığında öncelikle 

hemşireliğin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği hakkında sorular sormaya başlar. Jean 

Watson’dan ilham aldığını söyleyen Swanson, bireylerin ve yakınlarının sağlıktan hastalığa 

geçişi nasıl yönettikleri ve başardıklarını üzerine odaklanır (Andershed & Ollson, 2008). 

Swanson Orta Düzey Bakım Modeli, bireyin özgünlüğüne ve yaşam deneyimlerine odaklanan 

hümanistik ve varoluşçu bir yaklaşımdır. Modelin esas amacı bireyin iyilik halini 
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desteklemek, inancını devam ettirmek ve bireyi güçlendirmektir. Model; bilme, birlikte olma, 

onun için bir şey yapma, fırsat verme ve inancını devam ettirme olarak 5 aşamadan meydana 

gelmektedir. Modelin aşamaları ve içeriği Şekil 1’de özetlenmiştir. Swanson bu beş kavramın 

birbiriyle örtüştüğünü ve birbirleri arasında hiyerarşik bir ilişki olduğunu belirtir (Swanson, 

1991; Swanson, 1993). 

 

Şekil 1. Swanson Orta Düzey Bakım Modelinin Bileşenleri 

Tip 1 Diyabet Tanılı Olgunun Profili 

Yirmi dört yaşındaki Bay RT, bekar ve ilkokul mezunudur. Bir mağazada satış elemanı olarak 

çalışmaktadır. Bay RT Tip 1 diyabet tanısı nedeniyle hastaneye 15 günde bir rutin kontroller 

için gelmektedir. Şubat 2019 tarihinde yapılan rutin kontrollerinde bireyin açlık kan glukoz 

düzeyi 600 mg/dL olarak ölçülmüş ve bu esnada birey yorgunluk, bitkinlik, baş ağrısı, 

terleme, susama, ağız kuruluğu, göz kızarıklığı yakınmaları olduğunu bildirmiştir. Bireye acil 

serviste müdahale edilerek kan glukoz düzeyi düşürülmüş ve 5 saat süresince izlenmiştir. 

Sonrasında hiperglisemi takibi nedeniyle endokrin kliniğine yatışı yapılan RT’nin halsizlik ve 

yorgunluk şikayetleri devam etmektedir. 

• Varsayımlardan kaçınma

• Bakım verilecek bireyi merkeze koyma

• Bireyi kapsamlı şekilde değerlendirme

• İpuçları arama

• Bakım veren ve alan kişi arasında bağ kurma

Bilme

• Orada olma

• Ulaşılabilirliği iletme

• Duyguları paylaşma

• Yük olmama

Birlikte olma

• Bireyi rahatlatma

• Sezme

• Usta şekilde uygulamayı gerçekleştirme

• Koruma

• İnsan onuruna hizmet etme

Onun için birşeyler yapma

• Bilgi verme/açıklama yapma

• Destekleme

• Bireye odaklanma

• Alternatifler oluşturma

• Değer verme/geribildirim verme

Fırsat verme

• Bireyin onuruna inanma

• Umutlu davranışları devam ettirme

• Gerçekçi iyimserlikler sunma

• Mesafeye ilerleme

İnancını devam ettirme
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Bay RT, 2007 yılında kısa sürede ani kilo alımı yakınmasıyla hastaneye başvuru yapmıştır. 

Vücut ağırlığının iki katına çıkmasını takiben 6-7 ay içerisinde bireyde aşırı zayıflamanın yanı 

sıra poliüri, polidipsi, polifaji şikayetleri başlamıştır. Yapılan tetkikler sonucunda bay RT’ye 

Tip 1 Diyabetes Mellitus tanısı konulmuş, insülin tedavisine başlanmış, aileye diyabet 

yönetimi, komplikasyon belirtileri ve yönetimi konularda eğitim verilmiştir. Bay RT’nin 

diyabet haricinde kronik bir hastalığı bulunmamaktadır. Bay RT herhangi bir cerrahi 

operasyon ya da travma geçirmemiştir. Bay RT evde 18 ünite Novorapid insülin 

kullanmaktadır.   Bay RT yılda 3-4 kez hiperglisemi nedeniyle hastaneye yattığını, kan glukoz 

düzeyi 300-400 mg/dL olduğunda kendisi müdahale ederken, 500-600 mg/dL olduğunda 

nefes darlığı yaşadığını ve hastaneye başvuru yaptığını belirtmektedir. Ebeveynlerde kronik 

bir hastalık öyküsü yoktur. Bay RT’nin abisinde (27 yaş) herhangi bir sağlık sorunu 

bulunmazken kendisinden küçük erkek kardeşinin (18 yaş) epilepsi tanısı mevcuttur.  

Bay RT, 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslendiğini, ev yaşamında beslenmesine çok dikkat 

ettiğini ve günlük kalori takibi yaptığını belirtmektedir. Birey beslenme ile ilgili tek 

probleminin iş yerinden kaynaklandığını, çalışma saatleri nedeniyle yemeğe geç gittiğini, 

insülin dozlarını bu saatlerde geç uyguladığını ve hiperglisemi ataklarını sıklıkla iş yerinde 

yaşadığını ifade etmektedir.  Bay RT insülini depoda yaptığını, işlem sırasında kendisini 

başkalarının görmesinden rahatsız olduğunu bu nedenle uygulamayı gizlice yaptığını ifade 

etmektedir. Birey, iş yerinde hipoglisemi gelişme olasılığı nedeniyle dolabında yiyeceklerinin 

bulunduğunu vurgulamaktadır. Bay RT düzenli olarak egzersiz yapmadığını, egzersizden 

hoşlanmadığını ve hipoglisemi gelişeceği düşüncesiyle de egzersiz yapmak istemediğini 

belirtmektedir. Birey uyku kalitesini iyi olarak tanımlamakta ve uyku esnasında hiç 

hipoglisemi ya da hiperglisemi atağı geçirmediğini ifade etmektedir.  

Bay RT tanıyı ilk öğrendiğinde çok korktuğunu ve ağladığını, tanı konulduktan sonra okul 

başarısının azaldığını, akranları tarafından dışlandığını ve bu nedenle okula devam etmediğini 

ve hiç yakın arkadaşının olmadığını belirtmektedir. Bay RT evde kardeşleri ile aynı odada 

kaldığını ve epilepsi tanısı olan kardeşine çok üzüldüğünü belirtmektedir. Anne ve babası 

yanında olmadığında kendine güveninin azaldığını ve kendisini yalnız hissettiğini, boş 

zamanlarında ailesiyle vakit geçirdiğini, evde olmayı çok sevdiğini, izinli günlerinde babası 

ile balık tutmaya gittiklerini ifade etmektedir. 

Swanson Orta Düzey Bakım Modeline Göre Olgunun Değerlendirilmesi 

Swanson Orta Düzey Bakım Modeli, bireyin özgünlüğünü kabul eden ve onun deneyimlerine 

odaklanan hümanistik bir modeldir. Modelin esas amacı bireyin iyilik halini destekleyerek 
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onu güçlendirmektir. Hemşire BE modelin bireyin eşsizliğine, yaşam deneyimlerine 

odaklanması ve bireyi güçlendirmeyi hedeflemesi nedeniyle diyabetli bireylerde yararlı 

olacağı düşünmekte ve bu çerçevede Bay RT’ye bakım vermektedir.  

Hemşire BE, Bay RT ile ilgili çok az şey biliyordu. Bay RT’nin halsizlik, yorgunluk, 

hiperglisemi şikayetleri mevcuttu. Bay RT’nin 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenmesi, günlük 

kalori ve kan glukoz düzeyi takibi yapması, çalışma saatleri nedeniyle yemeğe geç gitmesi ve 

insülin dozunu aksatması, iş yerinde hiperglisemi geçirme sıklığının daha fazla olması bilinen 

verilerdir. Bay RT diyabet tanısının aldıktan sonra okul başarısının azalması, kendisini 

toplumdan dışlanmış hissetmesi ve hiç yakın arkadaşının olmaması elde edilen diğer 

verilerdir. Ayrıca RT ailesinin kendisi ile çok ilgilenmesi, anne ve babasından uzakta 

olduğunda endişelenmesi, kendini güvende hissetmemesi üzerinde düşünülmesi gereken 

sorunlardır. Hemşire BE, bireyin kendisini toplumdan dışlanmış hissetmesi, diyetine çok 

dikkat etmesine rağmen kan glukoz düzeyinin yüksek olması ve yetişkin bireyin ailesi 

olmadığında kendini güvende hissetmemesi konularında daha detaylı değerlendirme ve 

bilgiye gereksinim vardı.  

Swanson’un Orta Düzey Bakım Modeli, bireyin eşsizliğine, yaşam deneyimlerine odaklanan 

bir model olması nedeniyle bireyi varsayımlardan kaçınarak tüm boyutları ile 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtir (Swanson, 1993). Hemşire BE bireyle tanıştığında, 

kapsamlı sağlık öyküsü aldığında, bireyi gözlemlediğinde O’nunla ilgili daha çok bilmek 

istediği konular vardı. Hemşire BE o esnada kendisine şu soruları sordu: 

− Bu insan kim? 

− Bu insanın neye ihtiyacı var? 

− Ona bakım verebilir miyim? 

− Ona nasıl yardımcı olabilirim? 

− Onunla nasıl bağ kurabilirim? 

Hemşire BE bireyi daha yakından tanımak, yaşadığı olumlu/olumsuz deneyimleri öğrenmek, 

duygu ve düşüncelerini anlamak için bir görüşme planladı. Hemşire BE özellikle hastanın 

konuşmayı çok sevmemesi ve başkalarının yanında rahat konuşamayacağını düşünerek 

görüşme yapılacak ortamı önceden ayarladı. Hemşire BE görüşmeye gittiğinde Bay RT 

yalnızdı, yatakta uzanıyordu. Hemşire BE’yi gördüğünde oturur pozisyona geçti, sakindi 

ancak yüz ifadesi kaygılı görünüyordu. Hemşire BE kendisine şu soruları sordu: 

− Bay RT, şu anda nasıl hissediyor? 
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− Bay RT’yi kaygılandıran neydi? 

− Bay RT kendisini neden toplumdan dışlanmış hissediyordu? 

− Bay RT neden ailesi olmadan kendisini güvende hissetmiyordu? 

Hemşire BE, Swanson’un modelini düşündüğünde bireyi tanımak ve bilmek için öncelikle 

kendisinin duygu ve düşüncelerinin farkında olmalıydı. Hemşire BE bireyi daha yakından 

tanımak için istekli, meraklı ve dikkatliydi. Hemşire BE terapötik iletişim tekniklerini 

kullanarak görüşmeyi başlattı ve devam ettirdi. Bay RT, görüşmede özellikle bu hastalığı ilk 

öğrendiğinde çok korktuğunu, ağladığını, ne yapacağını bilemediğinden bahsetti. Henüz 

ilkokulda tanı alması nedeniyle okulda insülini babasının yaptığını, okula götüreceği 

yiyecekleri annesinin dikkatlice hazırladığını, ailesinin bu süreçte ve halen kendisine çok 

destek olduğunu belirtti. Ancak okul döneminde akranlarının eleştirilerine maruz kaldığını, 

insülin yaparken kendisi çok kötü hissettiğini, asla sağlıklı insanlar gibi olamayacağını 

düşündüğünü ve uzun süre devam eden korkular ve ümitsizlikler nedeniyle okul başarısının 

azaldığını ve okula devam etmediğini üzülerek belirtti. Kendisini neden dışlanmış hissettiği, 

yaşadığı bir deneyim olup olmadığı sorgulandığında bu konuda konuşmak istemediğini ifade 

etti. Çalışma ortamındaki ilişkileri sorguladığında, iş yerinde de yakın arkadaşının olmadığını, 

hasta olduğunu çoğu kimseyle paylaşmadığını, insülini kimsenin görmemesi için depoda 

gizlice uyguladığını üzgün bir ifade ile belirtti. Görüşme esnasında göz iletişimi neredeyse hiç 

kurmuyor, kısa cümlelerle sorununu ifade ediyordu. Hemşire BE bireyin benlik kavramı ile 

ilgili bir sorun olduğunu ve bireyin sosyalleşme konusunda umuda ve cesarete ihtiyacı 

olduğunu düşündü.  

Görüşme esnasında Bay RT’nin babası geldi ve görüşmeye katılmak istediğini söyledi. Bay 

RT’nin de izniyle baba da görüşmeye katıldı. Görüşme esnasında sorulan sorulara Bay 

RT’den daha çok babanın cevap vermesi hemşire BE’nin dikkatini çekti. Baba sürekli olarak 

çocukları ile çok ilgilendiğini, onları sürekli koruduğunu, çocuklarının en yakın arkadaşı 

olduğunu, çocuklarının tüm sorunlarını bildiğini vurguladı. Hemşire Bay RT’nin stresle baş 

etmesini değerlendirmek için bir soru sordu. O esnada baba gülümser şekilde yüksek ses 

tonuyla “sigara içiyormuş gizlice. Bunun tüm saçlarını tek tek yolacaksın” dedi. Hemşire bu 

tepki üzerine Bay RT’yi gözlemledi ancak onun tepki vermediğini fark etti. Hemşire BE, Bay 

RT’nin ailesi ile bağlarının çok güçlü olduğunu ancak bireyin bağımsız bir şey yapmaya 

cesareti olmadığını bu alanda da güçlendirilmesi gerektiğini düşündü. Daha ayrıntılı veri 

toplamak için ikinci bir görüşme planladı. 
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İkinci görüşmede Bay RT’nin yalnız olduğu bir saat seçildi. Bay RT hemşire BE’yi görünce 

gülümsedi ve onu beklediğini belirtti. Hemşire BE bu tepki karşısında sevindi ve diyabetin 

sosyal yaşamına ve aile yaşantısına etkisini daha detaylı değerlendirmek için bireyin yaşadığı 

olumlu, olumsuz deneyimleri paylaşması istendi. Bay RT bir önceki görüşmeye göre daha 

istekliydi, daha çok göz iletişimine geçiyor ve daha çok cümle kuruyordu. Bay RT okul 

döneminde arkadaşlarının ağzındaki aseton kokusundan dolayı dalga geçtiklerini ve buna çok 

üzüldüğünü hala unutamadığını üzülerek belirtti. Okul döneminde arkadaşları ile oynamak 

istediğini ancak hipoglisemi gelişme korkusu nedeniyle hep çekimser kaldığını ve onların 

ortamlarına giremediğini ifade etti. Yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle arkadaş edinmeye 

cesareti olmadığını ve ailesinden başka kimsesi olmadığını söyledi. Tanıyı öğrendikten 2-3 yıl 

sonra babasının diyabet dernekleri ile iletişime geçtiğini, kendisini kampa göndermek 

istediğini ancak kendisinin gitmek istemediğini belirtti. Nedeni sorgulandığında “kan şekerim 

düşer ya da yükselirse ben naparım, güveneceğim kimse yok” diye düşünürdüm dedi. Şimdi 

bu duygularının daha azaldığını ama tamamen kaybolmadığını belirtti. Hemşire BE, bireyin 

hastalığı ile ilgili korkuları olduğunu, hastalığı tek başına yönetme ile ilgili sorunlar 

yaşadığını düşündü. Hemşire BE, birey için diyabet dernekleri ile görüşeceğini, kendisi ile 

aynı tanısı olan bireylerle görüşme sağlamayı planladığını, numarasını vererek ne zaman 

konuşmak isterse arayabileceğini ve kendisine yardım etmek için hazır olduğunu bildirdi. Bay 

RT bu duruma çok sevindiğini, kendisi ile benzer sorunları yaşayan insanlarla görüşmenin 

onu rahatlatacağını belirtti. Görüşme sonunda Bay RT “bu hastalık benimle ömür boyu 

gelecek. Artık kurtuluş olmadığını anladım ve kabul ettim. Daha iyi olmak için elimden 

geleni yapmaya çalışacağım” dedi.  

Görüşmeler sonunda Hemşire BE, Bay RT için fizik muayene ve laboratuvar bulgularını da 

içeren tam bir değerlendirme yaptı. Elde ettiği tüm verileri analiz ettiğinde Bay RT’nin 

hastalığı tek başına yönetme ve sosyalleşme ile ilgili yoğun sorunlar yaşadığını düşündü. 

Hemşire BE’ye göre Bay RT için öncelikle hedef bireyin kendi bakımında bağımsız şekilde 

kontrol sağlaması ve sosyalleşmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılacak müdahaleler 

sonunda Bay RT’nin kendi bakımındaki gücü artacak, iyi olacağına dair inançları devam 

edecek ve kendisini daha güçlü hissedecektir (Tablo 1).  

Sonuç 

Swanson’un tamamen bireyin eşsizliğine, deneyimlerine, iyileştirilmesi ve onun 

güçlendirilmesine yönelik modeli bireyi bir bütün olarak değerlendirme imkanı sunmaktadır. 

Swanson Orta Düzey Bakım Modeli doğrultusunda hemşire, bireyi bütün olarak 
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değerlendirmiş ve bakımı birey ile birlikte planlamıştır. Bu modelin diyabette tedaviye 

uyumsuz olan ve güçlendirme gereksinimi olan bireylerde yararlı olacağı öngörülmektedir. 

Tablo 1. Bay RT için Swanson Orta Düzey Bakım Modelinin Kullanımı 

Hemşirelik Yaklaşımları Modelinin Aşamaları 

Bay RT ile ilk karşılaşma Bilme 

Bay RT ile hastalığı hakkında görüşme Bilme, birlikte olma, fırsat verme 

Bay RT ile diyabetin sosyal yaşamına ve aile yaşamına ilişkin 

görüşme 
Bilme, birlikte olma, fırsat verme 

Bay RT’nin diyabet yönetimindeki kontrolünü artırmak için 

girişimlerin planlanması 
Onun için bir şey yapma, inancını devam ettirme 

Bay RT’nin sosyalleşmesi için girişimlerin planlanması Onun için bir şey yapma, inancını devam ettirme 
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ÖZET 

Epsteın-Barr Virüs (EBV) ile oluşan hastalıklar tüm dünyada yaygın olarak görülebilen ve 

yol açtığı ilk enfeksiyondan itibaren yaşam boyu nüks etme potansiyeli olan bir virüs olarak 

karşımıza çıkmaktadır. EBV, ağız ve boğaz salgınlarında bulunan virüslerin öpüşme ile 

geçmesinden başka, kan ve bazı kan ürünlerinin nakli ile de bulaşabilmektedir. Bulaşma daha 

nadiren öksürük ve hapşırma ile tükürük bulaşmış bazı bardak, çatal, kaşık gibi şeylerle de 

olabilir. Hastalığın özel bir ilacı yoktur ve hastaların çoğu 2-3 haftada kendiliğinden 

iyileşirler. Şikâyetlerin yoğun olduğu dönemlerde yatak istirahatı gerekir. Hastalara 

belirtileri gidermeye yönelik ilaçlar, mesela ateş düşürücü, ağrı kesiciler verilebilir. Özel 

durumlarda kortizon tedavisi de yapılabilir. Tedavisinde hasta eğitiminin önemli bir yeri 

vardır. Bu olgu sunumunda EBV enfeksiyonu nedeniyle çocuk kliniğine yatışı yapılan bir 

çocuğa uygulanan hemşirelik bakımının detayları anlatılmaya çalışılacaktır. 

ABSTRACT 

Epstein-Barr Virus (EBV) -disposed diseases are widespread all over the world. The mouth 

and throat epidemics of the EBV virus is passed through kissing, blood and some blood 

products can be transmitted with the blood exchange. Contamination can be with things like 

some cups, forks, spoons, smeared rarely with cough and sneezing. The disease has no special 

medication and most patients recover spontaneously within 2-3 weeks. Bed rests are required 

during periods of severe complaints. Patients may be given medications to relieve symptoms, 

such as fever reducers and painkillers. Cortisone treatment can be performed in special 

cases. Patient education has an important role in its treatment. In this case report, details of 

nursing care applied to a child admitted to the pediatric clinic due to EBV infection will be 

explained. 
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GİRİŞ 

      Epsteın-Barr Virüs (EBV) ile oluşan hastalıklar tüm dünyada yaygın olarak görülebilen ve 

yol açtığı ilk enfeksiyondan itibaren yaşam boyu nüks etme potansiyeli olan bir virüs olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Halk arasında “öpücük hastalığı” olarak da bilinen enfeksiyon en sık 5 

yaşın altındaki ve 15-18 yaş grubundaki çocuklarda görülür.  Hastalığın latent durumda 

olduğu bir birey tarafından çocuğun özellikle ağzından öpülmesi ya da ağzıyla temas etmiş 

olan çatal, kaşık ve bardak gibi nesnelerin sağlıklı birey tarafın kullanılması hastalığın 

bulaşmasında en önemli etkendir. Ancak enfeksiyonun bulaşma yolları hakkında toplumda 

genel bir bilgi eksikliği bulunmaktadır (1, 2). 

      Epstein-Barr virüsü (EBV) lenfoproliferatif etkisi olan, herpes virüs ailesinden, çift 

sarmallı bir DNA virüsüdür (1,2) EBV, 1964 yılında Orta Afrikalı çocukların çene 

bölgelerinde tümör etkenlerinin araştırılması sırasında saptanmıştır (3) Dünya nüfusunun% 

95'ini hayatın bir noktasında enfekte eden bir virüstür (6)EBV enfeksiyonları yeryüzünde 

yaygın olarak görülmektedir. Primer EBV enfeksiyonu küçük yaşlarda genellikle 

asemptomatiktirancak yaş ilerledikçe bulgu verme olasılığı artar.Birçok ülkede erişkin yaş 

grubunda EBV’ye karşı seropozitiflik oranı %90-95 arasında iken çocuklarda bu oran %60-

70’tir. Sosyoekonomik olarak geri kalmış ülkelerde ve kötü hijyene sahip toplumlarda 

çocuklarda EBV antikor sıklığı daha yüksektir (2) 

     Enfeksiyöz mononükleoz (EMN), ise EBV tarafından oluşturulan akut bir enfeksiyondur 

(4) İnsanlarda üst solunum yolu salgılarıyla özellikle de öpüşme gibi yakın temasla 

bulaştırıcılık söz konusudur. Hasta mononükleozlu kişilerin enfeksiyonu bulaştırma olasılığı 

oldukça yüksektir (7)Öncül hücrelerin virüsü nasıl elde ettiği bilinmemektedir. Pozitif 

heterofil testiyle tipik bir klinik tablo tanı koymak için genellikle yeterlidir, ancak heterofil 

antikorlar spesifik değildir ve bazı hastalarda gelişmez. EBV'ye özgü antikor profilleri, EBV 

enfeksiyonunun evrelemesi için en iyi seçimdir(4) Erişkinlerde heterofil antikorlar yaklaşık 

%80-95 oranında pozitiftir (5) 

      Olağan klinik tablo, 3-5 günlük prodromal dönemden sonra iki yaş altında genellikle 

asemptomatik olmakla birlikte en sık klinik bulguları ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eksudatif 

tonsillit ve lenfadenopatidir. Tonsiller virüsün ilk tutulum yeri ve aynı zamanda kaynağı 

durumundadır.(1,7)Bunun dışında hastalarda karın ağrısı, yutma güçlüğü, gözlerde ödem, 

makülopapüler döküntü gibi şikayetleri de olabilir (8)Karaciğer enzim yüksekliği EBV’li 

hastaların %80’inde görülür. Hastaların %25’inde hiperbilirübinemi bildirilmiştir, ancak 

belirgin sarılık nadir görülür (9) 
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Amaç 

        Çalışma EBV tanısı almış bir olgunun hemşirelik bakımı yönüyle değerlendirilmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem 

     KCFT yüksekliği, yüksek ateş ve karın ağrısı yüksekliği nedeniyle Temmuz 2018’de bir 

üniversite hastanesi çocuk servisine yatırılan 16 yaşındaki bir adolesan çalışmada hemşirelik 

tanılaması açısından değerlendirilmiştir. Hastanın kendisinden ve ebeveyninden sözlü onam 

alınarak başlanan çalışmanın verileri ”Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Veri 

Toplama Formu” ile toplanmıştır. Veriler Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri ve 

NANDA tanıları ve çerçevesinde sınıflandırılmış olup, kapsamlı bir hemşirelik bakım planı 

oluşturulmuştur. 

Bulgu  

KCFT yüksekliği nedeniyle pediatri servisine yatışı yapılan S.D 16 yaşında bir kız hastadır. 

S.D yüksek ateş, halsizlik, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle bir devlet hastanesinin 

acil servisine başvurmuş. Kan değerlerindeki yükseklik nedeniyle çocuk hekimi tarafından 

değerlendirilmiştir. Ertesi gün enfeksiyon polikliniğine başvurması söylenmiş ve 16 yaşında 

olması sebebi ile pediatri bölümüne yönlendirilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda olguda 

EBV saptanmıştır. Anne ve çocuktan alınan bilgiler çerçevesinde, S.D’nin yatılı okuduğunu, 

yurtta kalabalık ortamda bulunduğu, kişisel eşyalarını arkadaşları ile ortak kullandığı ve 

etrafındakilerle yakın temas halinde olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde 

hastaya “hipertermi”, “bulantı” ve  “bilgi eksikliği” tanıları konulmuştur. Enfeksiyon 

nedeniyle doktor direktifiyle sıvı raplasmanı, antiemetik, antipiretik ve antiviral ilaçlar 

uygulanması gerektiği için hipertermi ve bulantı kollobratif tanı olarak çalışılmıştır. Diğer 

taraftan  “bilgi eksikliği” tanısı olgunun beslenme, koruma, enfeksiyon bulaşımı ve öz bakım 

konularında yeterli bilgisinin olmaması yönünde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede hastaya ve 

annesine hastalık, bulaşma yolları, öz bakım becerileri, beslenme ilkeleri ve ortak alan yaşam 

kuralları hakkında bir dizi eğitim verilmiştir. Yapılan girişim ve eğitimlerde  “Hipertermi” 

tanısı için “ateş yönetimi” ve  “ilaç tedavisinin yönetimi”; bulantı tanısı için “ilaç 

tedavisinin yönetimi”; “bilgi eksikliği” tanısı için “sağlık eğitimi” NIC girişimlerinin 

aktivitelerinden yararlanılmıştır. Bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak için hastaya ve annesine 

yazılı dökümanlar sunulmuştur.       
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Ateş Yönetimi                                                                                

1. Hastanın vücut sıcaklığını saatte bir ya da klinik açıdan belirtilen şekilde ölçüp 

kaydedin 

2. Uygun yöntem kullanarak vücut sıcaklığını izleyin 

3. Sıcaklık değişimlerini doğru değerlendirmek için aynı hastada, aynı bölgeyi ve 

yöntemi kullanın 

4. Sıcaklık ölçümünün yapıldığı bölgeyi kaydedin 

5. Sıvı alımını ve idrar çıkışı izleyin 

6. Oda sıcaklığı ve nevresim, battaniye vb. gibi çevresel faktörler gerektiği gibi ayarlanır 

ve takip edin 

7. Aşırı tireme olması halinde ilaç tedavisi uygulan  

8. Bol miktarda sıvı alımı için teşvik edin 

9. Ilık banyo yaptırılarak serinlemesi sağlayın. 

10. Hastanın güvenliği için yatağın yan kolları kaldırın 

11. Enerji alımının desteklenmesi için beslenme şemasının düzenleyin 

12. Dr direktifleri ile uygun antipiretiği uygulayın 

İlaç Tedavisinin Yönetimi 

1. Hastanın ilacını alması sağlanır ve ilaçlarını aldığından emin olun  

2. İlacın yan etkilerini gözlemlenir, önleyici tedbirler alınır ya da uygun müdahaleler 

yapın 

3. Tedaviye uymanın/bağlı kalmanın yararları ve riskleri hasta ile konuşun 

4. Hastanın tedavi anlayışı ve süreç sonu beklentisi saptayın 

5. Hastaya doğrudan “bu ilacı almak konusundaki endişeleriniz nelerdir?” tarzı sorular 

sorun. 

6. Hastanın geçmiş öyküsü, ilaçlara yönelik tutum ve davranışları değerlendirin. 

 

Sağlık Eğitimi  

1. Sağlığı olumsuz etkileyen ya da hasta olmaya neden olan hatalı tutum/davranışı 

belirleyin. 

• El ve vücut hijyeni eksikliği 

• Bireysel eşyaların ortak kullanımı 

• Beslenme gereçlerinin ortak kullanımı 
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2. Sağlığı olumsuz etkileyen ya da hasta olmaya neden olan fiziksel ortam koşullarını 

belirleyin. 

• Ortak ve kalabalık yaşam alanı 

3. Hastalık ve hastalıklara neden olan faktörler konusunda hastamın/ailenin bilgi 

düzeyini belirleyin. 

4. Hastalık ve hastalık yapan faktörler hakkında bireye bilgi verin. 

5. Hastalıklardan korunma yollarını anlatın.  

6. Hastaya/aileye aktarılan bilgilerin yazılı dokuman, görsel video ve slayt şeklinde 

aktarımını sağlayın. 

SORULARLA EBV (Hasta bilgilendiirme formundan bir bölüm) 

Nasıl bulaşır? 

EBV, ağız ve boğaz salgınlarında bulunan virüslerin öpüşme ile geçmesinden başka, kan ve 

bazı kan ürünlerinin nakli ile de bulaşabilmektedir. Bulaşma daha nadiren öksürük ve 

hapşırma ile tükürük bulaşmış bazı bardak, çatal, kaşık gibi şeylerle de olabilir. 

Belirtileri nelerdir? 

• Yüksek ateş (38-39 derece arasında, 2 hafta kadar devam eder) 

• Boğaz, kulak, ense  ağrısı  

• lenf bezlerindeki büyüme 

• Halsizlik,  

• Yorgunluk,  

• İştahsızlık 

• Gece terlemesi  

• Karaciğer ve dalak büyümesi 

• Döküntü ve kabarıklar (Gövde, kol, bacak,  yüz  

Nasıl tedavi edilir? 

Hastalığın özel bir ilacı yoktur ve hastaların çoğu 2-3 haftada kendiliğinden iyileşirler. 

Şikâyetlerin yoğun olduğu dönemlerde yatak istirahatı gerekir. Hastalara belirtileri gidermeye 

yönelik ilaçlar, mesela ateş düşürücü, ağrı kesiciler verilebilir. Özel durumlarda kortizon 

tedavisi de yapılabilir. 



 

888 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Sonuç  

Hastanın yaşam bulgularının normal değerlere geldiği gözlemlenmiş ve tedavisi 

tamamlanarak taburcu edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda çocukluk ve adölesan çağında 

görülen bulaşıcı hastalıklar, bulaşma yolları, koruması ve önlenmesi konusunda hem 

çocukların hem de primer bakım vericilere eğitimler verilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: EBV enfeksiyonu, Çocuk, Hemşirelik bakımı 
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1-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YANIK OLGULARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ 

 

THE ROLE OF NURSE IN THE EVALUATION OF BURN CASES IN 1-6 YEARS AGE CHILDREN 

 

Müge Seval1,Bilge Çiçek2 

1Bülent Ecevit Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak, 

sevalmuge@gmail.com 

2Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans 

Programı Öğrencisi, Zonguldak, bilgecicek67@gmail.com 

 

ÖZET 

        Yanık, aşırı ısının vücut dokusunda neden olduğu özel ve yoğun tedavi gerektiren cerrahi 

bir travmadır (1,2). Yanık bakımı ve tedavisi oldukça zor ve kompleks prosedürler 

içermektedir. Bu durum yanık olgularının tedavisinde titiz ve multidisipliner yaklaşımlar 

gerektirir (1). Türkiye’de 2018 yılında yapılan bir çalışmada, her yıl 5000’den fazla kişi yanık 

yaralanmaları nedeniyle hastaneye yatırılır ve tedavi edilir. Bu yanıkların %40’ı 1-5 yaş 

arası çocuklardır (3). Yanık hastaların%70’inden çoğunda neden, haşlanma ve alev ile 

yanmadır (4). Çocukluk çağındaki yanıkların nedenleri, önlem alınmaması veya dikkatsizlik 

olup, sıklıkla ev kazaları sonucunda meydana gelmektedir (5). Araştırmamız 1-5 yaş arası 4 

yanık yaralanması olgusu içermektedir. 1. ve 3. Olgu da evde çaydanlığın çocuk tarafından 

devrilmesi ile oluşan yanıklardır. 2. ve 4. Olgu ise çocuğun sıcak su ile yaralanması ile 

oluşan yanıktır. 

Anahtar Kelimeler: Yanık, Çocuk, Ev kazaları, Hemşirelik bakımı 

ABSTRACT 

 

Burn is a surgicaltraumathatrequiresspecialandintensivetreatmentcausedbyexcessiveheat in 

the body tissue (1,2). Burn maintenance and treatment are quite difficult and involve complex 

procedures. This requires rigorous and multidisciplinary approaches to thetreatment of burn 

cases. In a study conducted in Turkey in 2018, it is hospitalized with burn injuries and treated 

more than 5,000 people every year. 40% of these burns are children between the ages of 1-5 

(3). In more than 70% of burn patients, it is caused by scalding and flaming (4). The causes of 

childhood burns are the lack of measures or carelessness and often occur as a result of home 

accidents (5). Our study included 4 burn injuries between the ages of 1-5 years. The first and 

third cases are burns caused by the child toppling of the teapot at home. The 2nd and 4th 

cases were burns caused by injury to children with hot water. 

 

KeyWords: Burn, Child, Home accident, Nursing care 
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GİRİŞ 

       Yanık; özel, yoğun ve uzun süreli tedavi gerektiren cerrahi bir travmadır. Yanık 

hastasında, cilt bariyeri bozulduğu için ciddi sıvı, elektrolit, protein, mineral kayıpları 

olmakta; yoğun katabolik durum, infeksiyonlar ve yara iyileşmesi sonucunda artan 

gereksinimler nedeni ile protein, enerji ve mikro besin öğesi eksiklikleri gelişebilmektedir 

(1,6). Çocukluk dönemlerinde, yanık travmalarıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Dikkatsizlik ve 

kaza sonucu oluşan yanık yaralanmalarıyla çok sık karşılaşılmaktadır. Birçok yüksek gelirli 

ülkede yanık nedeniyle ölümler azalsa da, düşük ve orta gelirli ülkelerde yanık sonucu oluşan 

çocuk ölüm oranları, yüksek gelirli ülkelerden 7 kat fazladır. Yanıklar, 1-9 yaş arası 

çocuklarda 11. ölüm nedenidir ve ölümcül olmayan çocukluk çağı yaralanmalarının en sık 5. 

nedenidir. Yanık vakaları, çocuk istismarı yönünden dikkatli bir şekilde incelenmeli, yanığa 

maruz kalmış çocuğun acile kabulünde, dikkatli bir öykü alınmalı, yaranın dağılımı 

incelenmelidir. Acil servislerine; darp, trafik kazası, her türlü alet yaralanmaları, yanık, 

düşme, intihar girişimleri adli olgu olarak değerlendirilir (8). Özellikle tekrarlayan yanık 

olgularında, hastaneye gelmede gecikme, yanığın gerçekleştiği sırada ebeveynin yanında 

bulunmaması, çocuğun tavırlarında değişiklik durumlarında istismar akla getirilmelidir. 

Yanığın etiyolojisi çok iyi bir şekilde irdelenerek, kasıtlı ya da kasıtsız olarak meydana 

geldiği değerlendirilmelidir. Eğer kasıtlı ise, olgu adli vaka olarak bildirilmeli ve sosyal 

hizmet kurumları ile iletişime geçilmelidir (7). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 

dünyada düşmeler, yanıklar ve zehirlenmeler ev kazalarında morbidite ve mortalitenin en 

önemli sebepleridir. Bu nedenle ev kazaları, tüm dünyada önemli sağlık sorunları arasında yer 

almaktadır.Ev kazaları, her yaş grubunda görülmesine karşın özellikle çocuklar ve yaşlılar 

için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ev kazaları sıklığı, ülkeler ve yaş gruplarına göre 

değişmekle beraber çocukluk çağı kazalarının %25’ni oluşturmaktadır. Türkiye’de çocukluk 

çağı ev kazalarının, tüm kazaların %18-25’ni oluşturduğu bildirilmiştir (9,10). Çalışmamızda 

sunulan olgu ile ev kazalarından dolayı çocukların maruz kaldıkları yanık yaralanmalarına 

dikkat çekmektir. 

YÖNTEM 

Çalışmada bir üniversite hastanesi çocuk cerrahisi kliniğine Aralık 2018-Şubat 2019 yanık 

nedeniyle yatışı yapılan 13-59 aylık 4 yanık olgusu ele alınmıştır. Araştırma verileri 

toplanmaya başlamadan önce çalışmanın yapılacağı hastaneden yazılı izin ile ebeveynlerden 

yazılı onam alınmıştır. Çalışmanın verileri her olgu için Pediatri Hemşireliği Veri Toplama 

Formu ile toplanmıştır.  
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Etik Boyut 

Araştırma verileri toplanmaya başlamadan önce araştırmanın yapılacağı hastanenin bağlı 

olduğu kurumdan yazılı onay ve çocukların ebeveynlerinden yazılı onam 

alınmıştır.Araştırmalarda insan olgusunun kullanımında bireysel hakların korunması 

gerektiğinden “Gönüllülük İlkesi” ışığında “Bilgilendirilmiş Onam” koşulu yerine 

getirilmiştir. 

BULGULAR 

OLGU ANALİZLERİ 

Olgu 1 

H Hanım(30) 3 çocuk sahibi,ortaokul mezunu bir annedir.H Hanım eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 

yaşayan çekirdek bir aileye sahip olduklarını ifade etti.H Hanımdan alınan hikayede, 

13.12.2018 tarihinde saat akşam 21:00 civarinda evde mutfaktayken, babasıyla salonda halı 

üzerinde oyun oynayan çocuğun( 1 yaş 2 aylık) masanın üzerinde duran çaydanlığa çarpması 

ile yanığın gerçekleştiği öğrenildi. Hastanın ağlamasıyla durumu farkeden H Hanım’ın ilk 

müdahalesiçocuğun ikamet ettikleri ilin üniversite hastanesinin aciline başvurmak olmuş. H 

Hanım daha önce ev kazalarını önlemeye yönelik bir eğitim almadığını belirtmiştir (Tablo 1-

2). Daha önce normal gelişim gösteren, yaşına ve zamana uygun tüm aşıları yapılmış olan 

çocuğun yeni yürümeye başladığı, oyuna meraklı,hareketli olduğu öğrenildi.  

      Yapılan genel sistemik muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmadı.Yaşam bulguları 

normaldi. Öz ve soy geçmişinde bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde yanık bölgelerde 

kızarıklık ve ödem vardı. Lokal muayenede karın ön duvarından sağ göğse uzanan, sol kol, 

sol bacak ve sol ayak üzerinde derin 2.derece(%30-39) yanık hastası olarak kabul edildi. 

Çocuk cerrahi servisine yatırılan hastaya damar yolu açılarak hidrasyon amaçlı 1/3 İzomix 

1x1000ml, analzejik amaçlı ibuprofen 3x5ml, 38 derece olan ateşlerine yönelik parol IV(LH) 

başlandı. Protein kaybından dolayı bol proteinli diyete başlanan hastanın CRP(49,9) ve 

WBC(15,0) yüksekliğinden dolayı seftriakson 2x350mg ve amikosin 2x100mg antibiyotikleri 

başlandı. Lokal yara bakımında, gün aşırı olacak şekilde önce yanık bölgeler bebek şampuanı 

ile yıkanıp temizlenip sonra silverdin ve fito kremleri karıştırılarak yara üzerinde uygulandı 

ve yanık yerler gazlı bez ile kapatıldı. Takip edilen günlerde, en son ateş yüksekliği yatışın 

10.gününde görüldü. 14.gününde ise ameliyathane koşullarında bactigras sargı, silverdin ve 

madecassol krem kullanılarak yanık debritmanı ve pansumanı yapıldı. Genel durumu iyi 
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olan,kızarıklığı ve ödemi iyileşen, oral alımı ve yanık bölgelerin düzeldiği gözlenen hasta 

yatışının 17.gününde taburculuğu planlandı. 

 

Olgu 2 

E Hanım(34) 2 çocuk sahibi, ortaokul mezunu bir annedir.E Hanım eşi ve 2 çocuğu ile birlikte 

yaşayan çekirdek aileye sahip olduklarını belirtti.E Hanım’dan alınan hikayede, 8.02.2019 

tarihinde saat öğlen 14:00 civarında evde mutfakta mama hazırlmak için su kaynatmış ve 

biraz soğuması için masanın üzerine koyup mutfağı süpürmeye başlamış. O sırada yürümeye 

başlamış olan çocuğu(1 yaş 3 aylık) mutfağa gelmiş. E Hanım süpürge sesinden çocuğunun 

mutfağa geldiğini duymamış. Masanın kenarında duran kaynar suyun dökülmesi ile yanık 

gerçekleştiği ve acile gelmeden önce E Hanım’ın evde çocuğu soğuk suya tuttuğunu 

öğrenildi. Gelişiminde herhangi bir sorunu olmayan, tüm aşıları zamanında yapılmış,hareketli 

bir çocuk olduğu öğrenildi. Annenin 11 yaşındaki kızını büyütürken ek besine geçme 

konusunda çok zorlandığı, bu çocuğununda ilerde çok yemek yemesi için aile büyükleri ve 

çevreden duydukları ile kırkı çıkmadan peynir ezip verdiği öğrenildi. Çocuğunun  10 aylıkken 

grip olduğunu ve artık emmek istemediğini söyleyen anne, 5 aydır 2 saatte bir çocuğuna 

yemek ve mama verdiğini belirtti. E Hanım daha önce ev kazalarını önlemeye yönelik bir 

eğitim almadığını belirtmiştir ( Tablo 1-2). 



 

893 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
    Yapılan genel sistemik muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Yaşam bulguları 

normaldi. Fizik muayenesinde yanık bölgelerde kızarıklık ve ödem vardı. Lokal muayenede 

frontal bölge saç dibi yanık, sol yüz yarımı boyun dahil yanık, sol gövde ön yüz, omuz dahil 

meme başına kadar ve sol bilek iç yüzü 2.derece büllü yanık kabul edilerek çocuk cerrahi 

servisine yatışı uygun görüldü. Damar yolu açılarak hidrasyon amaçlı 1/3 İzomix1x1000ml , 

analjezik amaçlı ibuprofen 3x5ml, proflaktik amaçlı sezol 3x300mg  antibiyotik, oral 

desteklemek amaçlı bol proteinli diyete ek olarak pediasure 1x220ml mama başlandı. Lokal 

yara bakımında, gün aşırı olacak şekilde önce yanık bölgeler bebek şampuanı ile yıkanıp 

temizlenip sonra silverdin ve thiociline kremleri karıştırılarak pansumanı yapıldı ve aquacel 

yara örtüsü ile yara üzeri kapatıldı. Takip edilen günlerde genel durumu iyi, vitalleri stabil ve 

ek bir sorun olmadan devam etti. 21.02.2019 tarihinde taburculuğu planlanan hasta 

25.02.2019 tarinde kontrole çağırıldı. 

 

 

Olgu 3 

DHanım(31) 2 çocuk sahibi,ilkokul mezunu bir annedir. D Hanım eşi, 

çocukları,kayınvalidesi,kayınbabası,eltisi ve eltisinin 2 çocuğuyla birlikte yaşayan geniş bir 
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aileye sahip olduklarını belirtti.D Hanım’dan alınan hikayede, 02.02.2019 tarihinde saat 

akşam 22:00 civarında evde salonda çocuğun ablası(11 yaş) kendisine çay doldurmak için 

çaydanlığı eline almış o sırada kardeşini görmemiş ve hastanın kafası çaydanlığa çarparak 

yanığın gerçekleştiği ve acile gelmeden önce D Hanım’ın evde çocuğu( 4 yaş 11 aylık) soğuk 

suya tuttuğunu öğrenildi.İlk önce ebeveynlerin ikamet ettikleri yerde bir devlet hastanesine 

gittiği orada yanığın temizlenip pansuman yapılıp eve gönderildiği ancakebeveynlerin 

tedirginliği geçmeyince 2 gün sonra tekrar aynı hastaneye gittiği ve yer olmadığı için evde 

pansuman önerilerek tekrar taburcu edildiği öğrenildi. Ebeveynlerin tedirginliğinin artması 

üzerine 07.02.2019 tarihinde tarafımıza başvurarak geldiği öğrenildi. D Hanım hastanın 

ibuprofen şuruba karşı alerjisi olduğu belirtti.D Hanım daha önce ev kazalarını önlemeye 

yönelik bir eğitim almadığını belirtmiştir (Tablo 1-2). 

    Yapılan genel sistemik muayenesinde 35 haftalık doğan hastanın mikrotia hastası olduğu 

ve %44 işitme engelli olduğu öğrenildi.Hastada parmak emme alışkanlığının olduğu görüldü. 

Yaşam bulguları normaldi. Fizik muayenesinde yanık bölgelerde kızarıklık ve ödem vardı. 

Lokal muayenede yüzünün sağ tarafı, sağ göz kapağı, saçlı deride, sağ boyunda, sağ omuz ve 

sırtının üst tarafında 2.derece büllü yanık kabul edilerek çocuk cerrahi servisine yatışı uygun 

görüldü. Damar yolu açıldı ve analjezik olarak minamol süsp 3x7ml, cauphe amp 1x1(LH),  

oral desteklemek amaçlı bol proteinli diyete ek olarak pediasure 1x200ml mama ve cefazolin 

3x450mg antibiyotik başlandı. Lokal yara bakımında, gün aşırı olacak şekilde önce yanık 

bölgeler bebek şampuanı ile yıkanıp temizlenip sonra silverdin ve thiociline kremleri 

karıştırılarak pansumanı yapıldı ve aquacel yara örtüsü ile yara üzeri kapatıldı. Takip edilen 

günlerde tarafımıza yatışının 2.gününde kızarıklıkların azaldığı ve ödemlerin geçtiği görüldü. 

Genel durumu iyi, vitalleri stabil ve ek bir sorun olmadan devam etti. 17.02.2019 tarihinde 

hastanın taburculuğu planlandı. 25.03.2019 tarihinde kontrole çağırıldı. 
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Olgu 4 

B Hanım(30) 3 çocuk sahibi, lise mezunu bir annedir. B Hanım eşi, çocukları, kayınvalidesi 

ve kayınbabası ile birlikte geniş bir aileye sahip olduklarını belirtti. Hastanın 

febrilkonvülziyon ön tanısıyla 07.02.2019 tarihinde bir devlet hastanesinde 7 gündür yatışı 

söz konusuyken 14.02.2019 tarihinde hastanede yatarken çocuk (1 yaş 1 aylık) yatak başında 

duran ketıla uzanıyor, getirilmeden önce B hanım ve çalışanlar tarafından soğuk suya 

tutularak, sıcak su yanması ile tarafımıza sevk ediliyor. B Hanım’dan alınan hikayede; normal 

gelişim gösteren, yaşına ve zamana uygun tüm aşıları yapılmış olan ( hipertermiden dolayı 

KKK ve su çiçeği aşısı hariç) çocuğun yeni yürümeye başladığı, oyuna meraklı,hareketli 

olduğu öğrenildi.B Hanım daha önce ev kazalarını önlemeye yönelik bir eğitim almadığını 

belirtmiştir ( Tablo 1-2). 

    Yapılan genel sistemik muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmadı.  Öz ve soy 

geçmişinde özellik yoktu. Yaşam bulguları normaldi. Fizik muayenesinde yanık bölgelerde 

kızarıklık ve ödem vardı. Lokal muayenede sol ayak, sol üst bacakta 5 cm çapında yanık, 

karın kısmının 2/3’si  2.derece yanık kabul edilerek çocuk cerrahisi adına çocuk yoğun bakım 
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ünitesine yatışı yapıldı. Damar yolu açıldı ve analjezik olarak ibuprofensüsp 3x5ml, oral 

desteklemek amaçlı bol proteinli diyete ek olarak pediasure 1x200ml mama ve cefazolin 

3x235mg antibiyotik, akciğer sesleri dinleme bulgularında raller mevcutluğundan dolayı 

ronkotol nebül 6x1,5cc başlandı. Lokal yara bakımında, gün aşırı olacak şekilde önce yanık 

bölgeler bebek şampuanı ile yıkanıp temizlenip sonra silverdin ve thiociline kremleri 

karıştırılarak pansumanı yapıldı ve aquacel yara örtüsü ile yara üzeri kapatıldı. 20.02.2019 

tarihinde taburcu edildi. 5.03.2019 tarihinde hasta kontrole çağırıldı. 

IV = İntravenöz 

LH= Lüzum hali 

CRP Normal Değer Aralığı = 0-5 Mg/L 

WBC Normal Değer Aralığı = 3,6-10,2  10^3/Ml 

Tablo 1. Olguların Özelliklerinin Dağılımı 

                                                 Olgu 1         Olgu 2                 Olgu 3               Olgu 4 

Tıbbi tanı 2.derece 

yanık 

2.derece 

yanık 

2.derece 

yanık 

2.derece yanık 

Çocuğun cinsiyeti Erkek Erkek Kız Erkek 

Çocuğun yaşı 14 ay 15 ay 59 ay 13 ay 

Etkilenen vücut bölgesi Karın ön 

duvarından 

sağ göğse 

uzanan, sol 

kol, sol 

bacak, ve sol 

ayak 

üzerinde 

Frontal 

bölge saç 

dibi, sol yüz 

yarımı 

boyun dahil, 

sol gövde 

ön yüz, 

omuz dahil 

meme 

başına 

kadar ve sol 

bilek iç 

yüzü 

Yüzünün 

sağ tarafı, 

sağ göz 

kapağı, saçlı 

deride, sağ 

boyunda, 

sağ omuz ve 

sırtının üst 

tarafında 

Sol ayak , sol üst 

bacakta 5 cm 

çapında, karın 

kısmının  2/3’si 

Olayın gerçekleştiği yer Mutfak Mutfak Salon Hastane(çocuk 

servisi) 

Daha önce 

yanık,zehirlenme,düşme 

gibi ev kazası yaşanma 

durumu 

Hayır Hayır Hayır Hayır 

Çocuğun primer bakım 

vericisi 

Anne Anne Anne Anne 
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Tablo 2. Annelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı 

       Olgu 1                Olgu 2                   Olgu 3                       Olgu 4 

Annenin yaşı 30 34 31 30 

Annenin eğitim 

durumu 

Ortaokul Ortaokul İlkokul Lise 

Aile tipi Çekirdek Aile Çekirdek Aile Geniş Aile Geniş Aile 

Çocuk sayısı 3 2  3 

Olay sırasında 

annenin evde 

bulunma 

durumu 

Evde Evde Evde Hastanede(Refakatçı) 

Ev kazalarıyla 

ilgili eğitim 

alma durumu 

Hayır Hayır Hayır Hayır 

 

TARTIŞMA 

 Pediatrik yaralanmalar, hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir sorun teşkil etmektedir, 

çünkü her yıl birçok çocukta ölüm ve sakatlığa yol açmaktadır (22). Pediatrik yaralanmalar 

dünyada ve Avrupa’da ölüm nedenleri arasında 4.sıradadır. Dünya çapında 2000 çocuk her 

gün kaza sonucu yaralanma nedeniyle hayatını kaybediyor (22). İngiltere’de, 15 yaşından 

küçük bir milyon çocuk, çocuk yaralanmaları nedeniyle acil servislere kabul edilmekte ve 

150’si ölmektedir (23). Amerika’da ki acil servislerde her dört çocuktan biri bir pediatrik 

yaralanma geçiriyor ve her yıl tedavi ediliyor (22) Ülkemizde bu yaralanmalar ile ilgili yeterli 

sürveyans sistemi yoktur (25). Türkiye’deki pediatrik yaralanmaların %45.4’ü 0-6 yaş arası 

çocuklarda görülür. Son 5 yıldaki pediatrik yaralanmalar nedeniyle toplam 120.000 çocuk 

hastaneye yatırılmış ve 2.000’i yaşamını yitirmiştir (24) Yanma, düşme ve boğulma gibi 

pediatrik yaralanmalar çocuklarda yüksek ölüm oranına sahiptir (22) Çocuk hasta grubunda 

yanık önemli bir sorundur. Yanık nedeniyle hastaneye başvuruların yarısını çocuk hastalar 

oluşturmakta olup bunlarda yaş azaldıkça mortalite artmaktadır (12). 

    Deri vücuttaki en büyük organ olup epidermis ve dermisten oluşmaktadır. Sıvı-elektrolit 

kaybı, enfeksiyon ve radyasyona karşı korunma sağlamakla birlikte termal regülasyonu 

sağlar. Yanık; epidermis ve dermisin bir kısmı veya tamamının nekrozuyla sonuçlanan 

çoğunlukla ısı teması sonucu oluşan yüksek mortalite ve morbiditeye sahip travmadır. Yaş, 

cinsiyet, yanık nedeni, yanık yüzey ve derinliği mortalite ve morbiditede belirleyicidir (12). 

Amerika’da her yıl yarım milyondan fazla yanık yaralanması vardır ve yaklaşık 50.000 

hastanın bir yanma merkezine veya yanık hastanesine kabul edilip, tedaviye ihtiyacı vardır 

(15). Türkiye’de ise güncel yanık verilerine ulaşılamamakla birlikte Faydalı ve Bayraktar’ın 
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makalesinde belirttiğine göre yılda ortalama 1 milyon kişinin yandığı, yanık nedeniyle 

12.000-13.000 kişinin hastaneye yattığı, bunların 2.000’nin öldüğü, 4.000’nin ise sakat 

kaldığı tahmin edilmektedir (16). 

Çocuklar için yanık travması ciddi bir hastaneye yatış gerektirip, yıllarca devam eden 

rehabilitasyon sürecini içeren önemli bir sorundur(18,12). Avusturalya’da, yanıklar çocuk 

popülasyonlarında önemli bir yaralanma sebebini temsil etmekte ve her yıl 1400’den fazla 

çocuğun hastanede kalması ile sonuçlanmaktadır (19). Güney Afrika’da ise pediatrik yanık 

oranları %60 olarak bulunmaktadır. Bu yanıkların %34.4’ü bebek haşlanması, %31 yeni 

yürümeye başlayan çocuk haşlanması oluşturmaktadır. Sosyoekonomik durumun azlığı ve 

kalabalık ev koşullarının yanıklarda en büyük etken olduğu vurgulanmıştır. Kanada ve 

Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerde, bebeklerde yanma yaralanmaları daha az 

görülmektedir.Yapılan bir çalışmada çocuklarda yaralanmaların %76’sı ev ortamında 

meydana gelmiştir, yanıkların %86’sının ise sıcak su yanıkları oluşturmuştur (20). 

Brezilya’da çocuklarda yanıkların çoğu aşırı ısınmış sıvılardan sonra temas ve alev 

yaralanmalarından kaynaklanır. Haşlanma, kazaların %85’ini temsil eder ve 5 yaş altı 

çocuklarda daha sık görüldüğü bulunmuştur. Barcellos ve ark. yaptığı bir çalışmada haşlanma 

vakaları oranı %71’i gösterirken, %53’ünün mutfakta bulunan aşırı ısınmış sıvılar nedenli 

olduğu ortaya çıkmıştır (21). Selçuk Üniversite’sinin yaptığı bir araştırmada yanık 

yaralanmalarının en sık nedeni haşlanma olup çay en önemli etken olarak bulunmuştur (12). 

Bir çalışmada yanıkların %77.2’sinin termal (alev, haşlanma, temas yanığı), %22.8’sinin ise 

diğer yanıklar (elektrik, donuk, kimyasal yanık) nedeniyle şeklinde oluştuğu bulunmuştur (17) 

Meraklı, hareketli, çevresi ile oldukça ilgili olan, ancak hareket becerileri tam gelişmemiş, 

bilişsel ve davranışsal gelişmeleri tamamlanmamış, dolayısıyla olabilecek riskleri algılama 

eksikliği olan çocuklar kazalara sık maruz kalmaktadır (11,9). Özellikle 0-6 yaş arası çocuklar 

kendilerini kazalardan koruyabilecek gelişimsel özelliğe henüz yeterince sahip olmadıkları 

için risk altındadır (22). Şayık ve ark. yaptığı bir araştırmada kızlarda ve erkeklerde yanık en 

fazla 0-5 yaş arası çocuklarda görülmüştür (10.) Diğer gereksinimlerinin karşılanmasında 

olduğu gibi, kendileri için güvenli bir çevrenin oluşturulması ve kazalardan korunmada bir 

yetişkinin yardımına gereksinim duyarlar(10). Yaş ortalamasının düşüklüğü 

değerlendirildiğinde ebeveynlerin bu konudaki dikkatsizliği, eğitimsizliği, hatta ihmali olduğu 

ortaya çıkmaktadır (12). Karatepe ve Akış’ın yaptığı bir araştırmada çocuklarda ev kazası 

geçirme oranı %19.65 bulunmuştur (25). Kurt ve Aytekin’in yaptığı bir araştırmada ise 

çocuklarda ev kazası geçirme oranı %52.4 bulunmuştur (9).  
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Pediatrik yanık hasatları özel dikkat gerektirmektedir. Ağrının değerlendirilmesi, aile desteği, 

yanığın doğası, beklenen iyileşme ve sonucu, pediatrik bakımına katkıda bulunan ana 

bileşenlerdir. Önemli olarak, aile desteği pedaitrik popülasyonda yanık yaralanmasından sonra 

psikososyal uyumu etkilemektedir (26). Yanık hastaların ebeveynleri, yanık yarasının 

travmatik yapısının bir sonucu olarak akut stres bozukluğu reaksiyonu, kaygı, depresyon ve 

suçluluktan muzdarip olabilir (27). Ciddi yanıklar sadece hastanın kendisinin değil aynı 

zamanda aile üyelerinin de psikolojik ve sosyal yaşantısını olumsuz etkiler. Aileler, 

hastalarına yardım ederken özellikle sağlıklı beslenme, uyku, hareket etme ve kişisel temizlik 

gibi alanlarda sorunlar yaşar. Duygusal olarak huzursuzluk, iç sıkıntısı, sinirlilik, mutsuzluk, 

ağlama isteği gibi depresif duygular içinde olurlar(28). Bizim çalışmamızda ailelere endişeleri 

sorulduğunda, annelerin verdiği cevaplar şu şekildedir: Olgu1 “Neden oldu? diye düşündüm 

ve çok üzüldüm, sonuçta baba ve dede çok iyi bakıyor nasıl suçlayabilirim ki onları, anlık 

kaza oldu zaten”. Olgu 2 “Eğer yüzünde iz kalırsa erkek çocuğu sonuçta büyüyünce bana çok 

kızar diye tedirginim”. Olgu 3 “Yanık izi kalıcak diye korkuyorum ama çocuğumun kulağı 

tedavi edilsin başkada bişi istemem, neyi düşüneceğimi şaşırdım” Olgu 4 “Allah beni 

kahretsin nasıl görmedim yandığını.” 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç ve öneri olarak; Çalışmanın sonucunda dört olgunun üçünün evde birinin hastanede 

gerçekleştiği,  anne yada bir yetişkin yanında sıcak su dökülmesine bağlı haşlanma sonucunda 

geliştiği ve annelerin iz kalmasından çok tedirgin olarak kendilerini suçlu hissettiği sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca annelerin eğitim durumu ne olursa olsun yanık ve yanığa müdehale 

konusunda ne yapılması gerektiğini bilmediği ulaşılan sonuçlardandır. Yanık olgularında 

çocuğun yaşadığı travmanın değerlendirmesi, komplikasyonların azaltılması ve yeniden 

optimum fonksiyonel duruma dönebilmesi sağlamak için haftalarca multidisipliner bir ekiple 

bakım vermek gerekmektedir. Bu ekibin önemli üyelerinden olan hemşirelerin çocuğun 

bakımının yanı sıra aile eğitimlerine önem vermesi gerekmektedir.  Bu bağlamda çalışmanın 

sonucunda ailelere yanık,  yanık komplikasyonları ve yanıktailkyardım konusunda görsel 

eğitim materyalleri ile  (eğitim kitapçığı, broşür, afişler vb.) interaktif eğitimler verilmesi 

önerilmektedir.  Ayrıca ailelerin çocukluk çağı yanıkları ile ilgili duygu ve düşüncelerini 

paylaşabileceği kalitatif çalışmalarında planlanması bir diğer öneri olarak sunulabilir. 

 

 



 

900 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
KAYNAKLAR 

1) Aktaş, H., Ünal, E., Gülhan, N.F., (2016).Yanık hastasında ağrıya yaklaşım  , H.Ü. Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Dergisi Cilt 3 Sayı 3  

2) Sayılan, A.A., Ak, E.S., Kanan, N.,(2018). Yanıklarda akut dönem ve hemşirelik bakımıHSP5(3): 485-

493 

3) Akelma, H.,Tarıkçı, E., Özkılıç, K.M., Karahan, Z.A., Kaya S.,(2018). Determınatıon of preoperatıve 

fear and anksıety levels caused by multıple pedıatrıc burn surgeries in patıents and their parents, World famıly 

medıcıne16(9): 4-12 

4) Sevim, E., Baysal, S.U.,(2015).Yaralanmaların önlenmesi ve güvenliğin geliştirilmesi özel sayısı. 

Türkiye Klinikleri J. PedıatrıSci; 11(4): 38-44 

5) Karaveli, T.Ç., Karakaya, A.E., Karaveli, A.,(2016). Doğu Akdeniz bölgesindeki yanıklı çocukların 

epidemiyolojik özellikleri, Çocuk cerrahisi dergisi 30(2): 95-101,  

6) Sayılan, A.A., Seyhan, AK E., Kanan, N.,(2018). Yanıklarda akut dönem ve hemşirelik bakımı, 

HSP;5(3):485-493 

7) Bolışık, Z.B.,Gerçeker, G.Ö., (2016). Yanıklar, T ürkiye klinikleri J  Pediatr Nurs- Special 

Topics;2(3):187-91 

8) Büken, E., Yaşar, Z.F.,(2015). Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi acil servisine başvuran adli 

nitelikteki çocuk olguların değerlendirilmesi,  Adli tıp bülteni;20(2):93-98 

9) Kurt, F. Y.,Aytekin, A., (2015). 0-6 Yaş grubu çocuklarda ev kazaları, HSP;2(1): 22-32 

10) Şayık, D., Açıkgöz, A., Musmul, A., Ulukuş, A.,( 2016). Yanık ile acile başvuran 0-18 yaş grubu 

olguların özelliklerinin geriye dönük belirlenmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi; 6 (1): 

14-18 

11) İnce, T.,  Yalçın, S.S., Yurdakök, K., (2014). Çocukluk çağında ciddi kaza sıklığı ve risk faktörleri, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi; 57: 173-182 

12) Gündüz, M.,(2017). Konya bölgesinde çocuk yanıkları ve özellikleri, Zeynep kamil tıp 

bülteni;;48(3):80-83 

13) Arslan, H., Kul B., Derebaşınlıoğlu, H., Çetinkale O., (2013). Epidemiology of pediatricburn injuries in 

Istanbul, Turkey, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg;19 (2):123-126 

14) Özer, N.G., Vural, F.,(2018). Çocukluk yaş dönemi özeliklerinin yanık üzerine etkisi ve yanıklı 

çocuklara yönelik bakım önerileri, DEUHFED, 11 (3), 257-260 

15) Jeschke, M.G.,Herndon, D.N., (2014). Burns in children: standard and new treatments, Lancet; 383: 

1168–78 

16) Faydalı, S.,& Bayraktar, N. (2011). Yanıklı hastaların ve yakınlarının taburculuk sonrası bilgi 

düzeylerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 13 (1), 47-60. 

17) Yılmaz Şahin, S., Dal, Ü., & Vural, G. (2014). Yanıklı hastaların hemşirelerden beklentileri. TSK 

Koruyucu Hekimlik Bülteni, 13 (1), 37-46. 

18) Öster, C., Hensing, I., Löjdström, T., Sjöberg F., & Willebrand, M. (2014). Parents perceptions of 

adaptation and family life after burn injuries in children. Journal of Pediatric Nursing, 29 (6), 606-613 

19) Frear C.C.,Griffin B., Watt K.,(2018 ). Kimble R., Barriers to adequate first aid for paediatric burns at 

the scene of the injury, HealthPromot J Austr. Aug;29(2):160-166. 



 

901 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
20) C.BrinkQ.,IsaacsM.F.Scriba, M.E.H.,NathireH.Rode, R.Martinez,(2019).  Infant burns: A single 

institution retrospective review 

21) Barcellos, L.G.,Silva, A., Piva,J.P., Rech, L., Brondan, T.G.,(2018).Characteristicsand outcome of 

burned children admitted to a pediatric intensive care unit, Rev Bras Ter Intensiva.;30(3):333-337 

22) Kahriman, İ., Karadeniz, H.,(2018). Effects of a safety-awareness-promoting program targetingmothers 

of childrenaged 0-6 yearstopreventpediatricınjuries in thehomeenvironment: ImplicationsforNurses, J Trauma 

Nurs. Sep/Oct;25(5):327-335 

23) Sengoelge, M.,Elling, B., (2014).Country-leveleconomicdisparityand child mortality related to housing 

and injuries: a study in 26 European countries, Department of Public Health Sciences 

24) Törüner, E.K.,Büyükgönenç, L.,(2011).Child healthbasicnursingapproaches.Ankara, 

Turkey:Göktuğpublisher 

25) Karatepe, T.U., Akış N., ( 2013).0-6 Yaş çocuklarda ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili faktörler, 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  39 (3) 165-168, 

26) Ray, D.E.,Karlekar, M.B., Crouse, D.L.,Campbell, M.,Curtis,J.R., Edwards, J.,Lustbader, D.R., 

Mosenthal, A.C.,Mulkerin, C., Puntillo, K.A.,Weissman, D.E.,Boss, R.D., Brasel,K.J.,Nelson, J.E.,(2017).Care 

of thecriticallyıllburnpatient, AnnAmThorac Soc Vol 14, No 7, pp 1094–1102,  

27) Marianne, J.E. van der Heijden, Alette de jong, Heinz Rode, Roux Martinez, MoniquevanDijk, (2018). 

Assessingandaddressingthe problem of pain and distress during wound care procedures in paediatric patients 

with burns, Volume 44, Issue 1, Pages 175-182 

28) Akarsu, S. ,Durmuş, M.,Yapici, A.K.,  Öznur, T., Öztürk, S.,(2017).  Yanık hastalarının psikiyatrik 

yönden değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu, Turk J PlastSurg; 25(1): 20-7 

  



 

902 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
YENİDOĞAN BEBEKLERDE CİLT BAKIMI 

 

Müge Seval1,Bilge Çiçek2 

1Bülent Ecevit Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak, 

sevalmuge@gmail.com 

2Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans 

Programı Öğrencisi, Zonguldak, bilgecicek67@gmail.com 

 

ÖZET 

      Deri, pek çok hayati fonksiyonu olan vücudun en büyük organıdır. Yenidoğan derisinin dış 

ortama adaptasyonu özellikle sıvı homeostasisi, termoregülasyon, vücudun toksin ve zararlı 

mikroorganizmalardan korunması açısından çok önemlidir. Yenidoğan cilt bakımı, yenidoğan 

sağlığının temininde en önemli basamaklarından birisini oluşturmasına rağmen hala en 

uygun bakımın nasıl olması gerektiği konusunda literatürlerde yeterince yayın 

bulunmamaktadır. Bu çalışmada yenidoğanda cilt bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kanıta 

dayalı bakım ilkelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yenidoğanda derinin sık sık 

değerlendirilmesi gerekir. Yenidoğanda derinin değerlendirilmesi amacıyla AWHONN 

tarafından ‘Neonatal Skın Condıtıonal Score (NSCS) Skalası’ geliştirilmiştir. Deri PH’ı ve 

verniks kazeoza, banyo, göbek bakımı, yenidoğanda diaper dermatit (pişik) flaster kullanımı 

emoliyent kullanımı dezenfektanların kullanımı başlıkları değerlendirme başlıklarıdır. 

ABSTRACT 

      The skin is the largest organ of the body with many vital functions. Adaptation of the 

newborn skin to the external environment is very important especially for the protection of 

fluid homeostasis, thermoregulation, body toxin and harmful microorganisms. Although 

neonatal skin care is one of the most important steps in the provision of newborn health, there 

are not enough publications in the literature about how the most appropriate care should still 

be. The aim of this study is to examine the principles of evidence based care for skin integrity 

in newborn. Newborn skin should be evaluated frequently. In order to evaluate the skin in 

newborn,) Neonatal Scintent Scale (NSCS) Scale) was developed by AWHONN. The of 

evaluatıon headings are disinfectants, diaper dermatitis (diaper rash) in the newborn, bath, 

skin and vernix kazonosa, umbilical care, and the use of disinfectants. 
 

 

GİRİŞ 

      Doğumda deri, dış etkenlere karşı koruyucu fonksiyon üstlenmenin yanı sıra bebeğin 

bakımını sağlayan kişide şefkat duygusunun uyanmasına katkı sağlar. Doğumdan sonraki ilk 

dört hafta yenidoğan dönemidir. Yaşamın ilk günlerinde, suyun içindeki anne karnı 

ortamından kuru dış dünya ortamına uyum sağlamak için bir çok organ sisteminde, özellikle 
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de deride değişiklikler olur. Derinin bariyer fonksiyonu doğum öncesi dönemde gelişmeye 

başlar ve gelişimi doğum sonrası ilk bir yılda tamamlanır (Göçmen ve Akpınar) 

    Yenidoğanların derisi erişkinlerin derisinden bir çok yönüyle farklılık gösterir. Yenidoğan 

derisi erişkin derisine göre ince, kırılgan ve daha kurudur. 

    Prematürelerde derinin koruyucu tabakasının fonksiyonu zamanında doğanlara göre  15 kat 

daha azdır. Bu nedenle prematüre yenidoğanlar bir gün gibi kısa sürede ağırlıklarının 

%30’unu buharlşam yoluyla kaybedebilir. Sıvı-elektrolit dengesini ve ısı regülasyonunu 

sağlamada zorlanır. Ter bezleri daha az aktiftir.  

    Yenidoğan bebeklerde göbeğin henüz düşmemiş olması, bu bölgenin sürekli kuru ve temiz 

tutulmasını gerektirir. Derinin boğumlu olduğu çene altı, çene, yanaklar ve ağız çevresi gibi 

bölgelerdeki herhangi bir tahrişi önlemek için cildin bu bölgelerini sürekli temiz ve kuru 

tutmak gerekir. Aksi takdirde tahrişlerin ve ardınan enfeksiyonların  ortaya çıkması 

kaçınılmaz olur. Bu özellikleri nedeniyle deri bakımı, dış etkenlerden korumak ve derinin 

sağlıklı gelişimini sağlamak için önemlidir (Göçmen ve Akpınar,2014) 

     Yenidoğanda derinin sık sık değerlendirilmesi gerekir. Yenidoğanda derinin 

değerlendirilmesi amacıyla AWHONN tarafından 'Neonatal Skın Condıtıonal Score(NSCS) 

Skalası’ geliştirlmiştir (AWHONN,2013) 

AWHONN 

NEONATAL SKIN CONDITION SCORE(NSCS), 2013 

Dryness 

1=Normal, no sign of dry skin 

2=Dry skin,visible scaling 

3=Very dry skin, cracking/fissures  

Erythema 

1=No evidence of erythema 

2=Visible erythema, < 50% body surface 

3= Visible erythema, > 50% body surface 

Breakdown 

Kuruluk 

1= Normal, kuru cilt belirtisi yok 

2=Kuru cilt, görünür ölçekleme 

3=Çok kuru cilt, çatlama/çatlaklar 

Kızarıklık 

1=Eritem kanıtı yok 

2=Görünür eritem,<%50 vücut yüzeyi 

3=Görünür eritem,>%50 vücut yüzeyi 

Hasar 
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1=None evident 

2=Small, localized areas 

3= Extensive 

Note: Perfect score = 3, worst score = 9 

1= Yok belirgin 

2= Küçük, lokalize alanlar 

3=Yoğun 

Not: Mükemmel bir skor = 3, en kötü puanı 

= 9. 

 

Deri Yüzey pH Değeri 

      Doğumda yenidoğan deri yüzeyi nötral veya alkali pH’ ya sahiptir(Ph: 6,2- 7,5-ortalama 

6,34 alkalin cilt yüzeyi). Hem term hemde preterm bebeklerde deri  pH değeri, doğumu 

izleyen ilk hafta içinde hızlı, ardından üç hafta süresince daha yavaş bir ivme ile düşme 

gösterir. Birinci ayın sonunda erişkin ve büyük çocuklardaki düzeye çok yakın asidik yüzey 

pH değeri( pH: 5,0-5,5) kazanılır( AWHONN,2013). 

Verniks Kazeoza 

    Verniks kazeoza  doğal olarak görülen, yeni doğanın deri yüzeyine yapışık, yağdan zengin 

birçok parçadan oluşan ve kısmen fetal sebase bezler tarafından üretilen bir maddedir. Sebase 

salgılardan, dökülmüş epitelyum ve lanugodan oluşur. Su (%81), lipid(%19 epidermal 

trigliseridler ve kolesterol, dermal skualen ve balmumları) ve proteinlerden(%10) oluşur         

(Utaş, 2011) 

      Verniks kazeoza fetüsü koruma görevinin yanı sıra antioksidan, yara iyileşmesini 

kolaylaştırma, su geçirmezlik özellikleri de olan fizyolojik bariyerdir. Derinin oluşmasını ve 

olgunlaşmasını sağlar. Kaygan olması sayesinde doğumu kolaylaştırır. Bu tarz etkileri olması 

nedeniyle yeni doğan bebek banyo yaptırılana kadar deriden uzaklaştırılmaması gerekir. 48 

saat içerisinde deri tarafından emilir (Göçmen ve Akpınar, 2014; AWHONN,2013) 

Bebek Banyosu 

     İlk banyo bebeğin vücut sıcaklığı ve kardiyo-vasküler durumu 2-4 saat boyunca stabil 

olduktan sonra yapılmalı, yaşamın ilk 6 saatinde yapılmamalıdır. Banyo sonrası çevre ısısı 
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kontrol altında tutulmalıdır. Özellikle 36 haftadan küçük bebeklerde banyo 24 saatten sonraya 

ertelenmelidir.  

      Prematüre bebeğin cilt hijyenini sürdürmede küvet banyosu, silme banyıya göre daha 

etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Bu nedenle banyo küvet banyosu şeklinde olmalıdır. Göbek 

klempi olan bebeklere veya umblikal katateri çıkarılmış olan stabil prematüre bebeklere küvet 

banyosu yaptırılabilir. 

     Banyonun yaşamın ilk haftasında sadece su ile yaptırılmasının yararlı olacağı ve cilt 

bütünlüğü bozulmuş yeni doğanlarda banyo suyunun steril olmasının mikroorganizma 

kolonizasyonunu azaltacağı bildirilmektedir (AWHONN, 2013).  

    Uygun sıcaklıktaki(38-40 derece) su ve önceden ısıtılmış havlular ısı kaybını önler ve 

bebeği rahatlatır. Banyo yapılna odanın sıcaklığı 26-27 derece olmalıdır. Günlük banyo 

endike değildir. Banyo sıklığı haftada en fazla 3 kez olmalıdır. Banyoya bağlı olumsuz 

etkilerin azaltılması amacıyla prematüre bebeklerin banyolarının mümkün olduğu kadar hızlı 

bir şekilde (5-10 dak içinde) tamamlanması uygun görülmektedir. Banyo esnasında ovalama 

işlemi yapılmamlı ve banyo sonrası deri kıvrımları özenle kurutulması, bebeğin hemen 

kurulanması, iki kat giysi giydirilmesi ve sıcak battaniyeye sarılması önerilmektedir                  

(AWHONN, 2007) 

       Banyo yaptırılan bebeklerin daha sakin, huzurlu ve hoşnut oldukları gözlenmiştir. Banyo 

yaptırılan bebeklerde ısı kaybıda daha az olmaktadır. Enfeksiyon veya bakteriyel 

kolonizasyon açısından banyo ve sünger / lif/ bezle temizleme arasında fark yoktur. Sağlıklı 

yeni doğanlarda sünger/lif/bezle temizlemede banyoya göre transepidermal su kaybının arttığı 

ve stratum korneum hidrasyonunun azaldığıda gösterilmiştir (Utaş, 2011) 

       Deri temizliği için alkali olmayan yumuşak formüllü, nötral(pH=7) veya hafifi asidik, 

kokusuz, boya ve parfüm içermeyen şampuan/ sabunlar tercih edilmelidir. Gliserinli katkılı 

sabunlar, humektan özellikleri ile kuruluğa ve iritasyona yol açtıklarından yeni doğanda 

kullanılmamlıdır (AWHONN 2007; 2013).  

Göbek Bakımı 

      Doğumdan kısa bir süre sonra göbek kordonu koagülaz- negatif stafilokoklar ve difteroid 

basiller gibi patojen olmayan bakterilerle karşılaşır ve enfeksiyondan çabuk etkilenir. Göbek 

kordonu genellikle 5-10 gün içinde düşer. Göbek çevresi kanama, kızarıklık ve akıntı 

açısından günlük izlenmelidir. 
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       Enfeksiyon riskinin olmadığı (Hospitalizasyon, hastalık, bulaş, prematürelik, hijyen 

yetersiliği vb.), yeterli hijyenik ortamın sağlandığı durumlarda evde bakım için, antiseptik 

solüsyon kullanmadan sadece kuru ve temzi tutulmasını sağlamak amacıyla steril gazlı bezle 

bakım yapılması yeterli olabilir. Göbek bağı kuru tutulmalı, hava ile teması sağlanmalıdır. 

Bezin göbekten daha aşağıda bağlanması, göbek bağının havaya temasının sağlanarak kuru 

tutulmasına yardımcı olur (AWHONN,2007). 

     Göbek bakımında daha önce kullanılan bazı yöntemler; bitki ekstreleri, sikkeler, 

zeytinyağı, hindistan cevzi yağı, kolostrum, uçlu boya, povidon-iyot( betadine), çeşitli 

antibiyotikler, streil su, alkol(%70 izopropil alkol), olarak sayılabilir. %70’lik alkol en çok 

kullanılan ve önerilen antimikrobiyal iken, son dönemlerde yapılan araştırmalarda; alkolün 

göbek kordonunun kuruması yada enfeksiyonun önlenmesinde yeteri etkisinin olmadığı, hatta 

göbek kordonunun kuruma süresini uzattığı belirlenmiştir (AWHONN, 2013) 

      Her ne kadar doğal kuruma önerilse de gelişmekte olan ülkeler için doğum ve doğumdan 

sonraki bir kaç gün boyunca tropikal ajanlar önerilmektedir. Önerilen en iyi tropikal ajan 

Klorheksidin Glukonattır (CHG). Klorheksidin ile yaşamın ilk 10 gününde göbek kordonu 

düşene kadar bu bölgenin temizlenmesi enfeksiyon riskini azaltır (AWHONN,2007-2013) 

Dezenfektanların Kullanımı 

      Yeni doğan üniteelerinde sıkça kullanılan %70 izopril alkol, iyot ve %2 Klorheksidin 

Glukonat gibi maddeler cilt antiseptikleri özellikle prematüre bebeklerde cilt yanıklarına, cilt 

kuruluğuna ve özellikle iyot geçici hipertroidizme yol açabilmektedir. İzopril alkolün birincil 

dezenfektan olarak kullanılmasından cilt yanıklarına sebep olması nedeniyle kaçınılmalıdır. 

Hemşire bu konuda olası riskleri bilmeli ve güncel kanıtları kullanabilmelidir (AWHONN, 

2013). 

       Tüm yeni doğanlarda tek bir dezenfektan önerilmemekte olup,  tüm cilt 

dezenfektanlarının cilt iritasyonu ve kimyasal yanıklara neden olabileceği unutulmamalı ve bu 

kimyasalların ciltten emilimini azaltmak içinde; girişim sonrası cilt üzerinde kalan fazla 

antiseptiklerin, serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez yada pamukla silinip kurulanması 

gerekmektedir   (AWHONN, 2007). 

Pişik Bakımı 

     Diaper dermatit(pişik) oluşmamsaı için yeni doğanın cildi kuru ve temiz tutulmalıdır. 

Cildinin idrar yada gaita ile uzun süre temas etmemesine ve sürtünmemesine dikkat 

edilmelidir. Alt temziliğinde ıslak mendil kullanılmamalı; ılık su ile ıslatılmış pamuk veya 
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gazlı bez ile yukarıdan aşağıya doğru silinerek, kurulanmalıdır, ovma işleminden 

kaçınılmalıdır. Pudra vb. bakteri ve maya gelişimini teşvik ettiği için kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Pişik geliştiğinde bebeğin altı daha sık değiştirilmeli ve bebek bezinin 

deriye yapışmasını önlemek için sıkmayan biraz daha geniş, yumuşak ve tek tip bezler tercih 

edilmelidir. Pişik bazen mantar enfeksiyonu ile komplike olabilir, böyle durumlar antifungal 

kremler veya merhemler kullanılarak tedavi edilebilir (AWHONN,2013). 

      Cilt bariyerinin bozulmasına neden olan kortikosteroid pomadlar uzun süre 

kullanılmamalı ve kullanım alanı kısıtlı tutulmalıdır. Doku zedelenmeleri uzun süreli 

yatışlarda ve bebek bakımının uygun olmadığı durumlarda sistemik enfeksiyonlara kapılarını 

açmış olacaktır. Bunu engellemek için; 2 saat ara ile pozisyonları değiştirilmeli, basınç 

bölgeleri desteklenmeli, çok sert yada yumuşak olmayan yataklar kullanılmalı, yatak 

çarşafları temiz ve düzgün olmalı, temasta bulunan herkesin el hijyenine yeni doğanı korumak 

adına azami dikkat etmesi gerekmektedir. Endotrakeal kanüllerin ağız ve burun kenarlarına 

yapabileceği basıyı engellemek için işlem bölgeleri dönüşümlü değiştirilmedir 

(AWHONN,2013). 

Flaster Kullanımı 

         Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde flasterler çok sık kullanılmaktadır. Flaster 

kullanımında cilt travmasını önlemek için hemşireler; flasterleri mümkün olduğu kadar kısa 

ve küçük miktarlarda kullanmalı, flaster altına pamuk uygulamalı, gerekmedikçe 

değiştirilmemeli, kuru ve temzi tutulmalıdırlar. Flasterleri çıkartırkende deriden kolay 

ayrılabilmesi dolayısıyla epidermis tabakasını soymaması için mutlaka ıslatılmalı veya kar 

zarar ilişkisi göz önüne alınarak sadece flaster üzerine sıkılan flaster sökücüler 

kullanılmalıdırlar. Ancak yapışkanları uzaklaştıran bu spreyleri yeni doğanlarda deriden 

emilme riskine karşı hemşireler daha dikkatli kullanmalıdırlar (AWHONN,2007). 

Emoliyentler( Nemlendiriciler) 

        Emoliyentler deriyi yumuşatan ve düzleştiren ajanlardır. Nemlendirici ve yağlandırıcılar 

olarakta adlandırılırlar. Esasen hayvansal veya bitkisel kökenli yağlardan oluşurlar veya 

alternatif olarak sentetik orijinli olabilir. Emoliyentler, vazelin, parafin gibi hidrokarbonlar, 

setil veya stearil alkol, balmumu, lanolin, mineral yağlar, bitkisel yağlar veya sentetik yağlar 

gibi farklı maddeleri içerebilirler.  
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        Krem veya merhem şeklinde olabilen emoliyentlerin uygulanması yeni doğanlarda 

soyulmayı azaltabilir. Emoliyentler ayrıca, bariyer fonksiyonunu devam ettirmede, bez 

bölgesinde ki irritasyonu azaltmada da rol oynarlar.  

        Preterm infant derisi etkisiz bir epidermal bariyerdir. Prematürelere günlük emoliyent 

uygulanması transepidermal su kaybını önleyerek, deri bütünlüğünü koruyarak dermatit 

sıklığını azaltır, ama koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların v nazokomiyal 

infeksiyonların sıklığını artırır, bu nedenle rutin kullanılmamalıdır(AWHONN,2007).  

Sonuç 

          Yenidoğan bebeklerde cilt en hassas doku olup, bütünlüğünün korunması oldukça 

zordur. Sağlıklı yenidoğanların yanı sıra özellikle preterm ve yenidoğan servisi/yenidoğan 

yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebeklerde hemşirelerin kanıta dayalı cilt koruma 

ilkelerini kullanmaları ve aileleri de bu konuda eğitmesi önemlidir. AWHONN kriterleri  

yenidoğanlarla çalışan hemşirelere kılavuzluk eden kanıta dayalı uygulamalar olarak bakım 

ve eğitimleri destekleyici nitelikte olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Cilt bakımı, AWHONN kriterleri 
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ÖZET 

 

Giriş: Bir Afet ülkesi olarak Türkiye Marmara Depreminden sonra afet yönetiminde keskin 

bir viraja girmiş ve afetlere karşı daha modern ve uygulanabilir bir yaklaşımla bütünleşik afet 

yönetim sistemine geçiş yapmıştır. Lakin bu geçiş beklenildiği kadar kolay olmamıştır, eski 

sivil savunma anlayışını ortadan kaldırmak ve afeti yaşayan bir varlık olarak algılayabilmek 

ne yazık ki mevcut afet yönetimi politikamızda hala istenilen yerini bulamamıştır.  

Amaç: Afet Yönetimi anlayışının değişmesiyle ülkemizde bu alanda eğitim veren çeşitli ön 

lisans, lisans ve lisans üstü programlar kurulmuştur. Çalışmamızda afet yönetimi alanında 

eğitim veren bir ön lisans programını baz alarak eğitim gören öğrencilerin bütünleşik afet 

yönetimine bakış açısını tespit etmeye çalışacağız.  

Yöntem: Çalışmamızın örneklemi için Acil durum Afet Yönetimi programı öğrencilerinden 

oluşan gönüllü 62 öğrenci üzerinde araştırmacılar tarafından hazırlanan bir ölçek 

uygulanmıştır. Öğrencilere demografik bilgilerinin ardından afet yönetimiyle alakalı çoktan 

seçmeli 12 adet soru sorulmuştur.  

Bulgular: Katılımcılarımızın tamamı 2.sınıf ve 4 dönem Afet Yönetimi dersi almış 

öğrencilerinde oluşmaktadır. Öğrencilerimizden %74,2’si (46) yaşadığı yerin olası bir afete 

karşı direnci hususunda, %69,4’ü (43) ise yaşadığı bölgenin afetselliği hakkında herhangi bir 

bilgiye sahip değildir. Öğrencilerimizin %59,7’si (37) Afet Yönetiminin başlıca görevi nedir 

sorusuna, %93,5’i (58) Risk Yönetimi nedir sorusuna, %85,5’i (53) ise Kriz yönetimi nedir 

gibi bütünleşik afet yönetimini tanımlayan sorulara doğru cevap vermişlerdir.      

mailto:mtatoglu@mehmetakif.edu.tr
mailto:mzyildirim@mehmetakif.edu.tr
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Sonuç: Öğrencilerimizin sorulara verdikleri doğru cevap oranının yüksek olmasına rağmen, 

yaşadığı yerin afet selliğini bilen ve yaşadığı mekanın dayanıklılığını bilen oranının oldukça 

az olması afet yönetimini henüz hayatlarının bir parçası haline getirmediklerini 

göstermektedir. Teorik olarak kağıt üzerinde bilinen bilgiler uygulamaya dökülemediği sürece 

bir anlam ifade etmemektedirler. Bütünleşik Afet Yönetiminin de ilk esası afeti bütün 

evreleriyle ele almak ve afetle topyekûn bütün kaynaklarla mücadele etmektir, buda ancak 

afet gerçeğini kabullenmek ile mümkün olabilir. 

Anahtar Sözcükler: afet yönetimi, ayay, aday 

 

ABSTRACT  

Introduction: Disaster as a country Turkey, After the Marmara Earthquake have entered a 

sharp turn in disaster management and a more modern and feasible approach to disasters has 

switched to integrated disaster management system. But this transition was not as easy as 

expected, to eliminate the old understanding of civil defense and perceive the disaster as a 

living entity unfortunately, our current disaster management policy has not been able to find 

the desired location.  

Aim: With the change in understanding of disaster management various associate, 

undergraduate and postgraduate programs have been established in our country. We will try to 

determine the perspective of integrated disaster management based on an associate degree 

program in the field of disaster management in our study.   

Method: The sample of the study consists of the students of Emergency Disaster 

Management Program a scale prepared by the researchers was administered to 62 students. 

After the demographic information, the students were asked 12 questions related to disaster 

management. 

Results: All of our participants are in the second year and 4 semester students who have taken 

Disaster Management courses. 74.2% (46) of our students had a resistance to a possible 

disaster, 69.4% (43) does not have any information about the affinity of the region. 59.7% of 

our students (37) question of what is the main task of Disaster Management, 93.5% (58) What 

is Risk Management, 85.5% (53) answered the questions that define the integrated disaster 

management as what is the crisis management.  

End: Although the correct answer rate for our students is high, who knows the nature of the 

disaster and to know the resilience of the space where the living is very low,  shows that they 

are not able to make disaster management a part of their lives yet. Theoretical knowledge on 

paper as long as they are not poured into practice. The first foundation of Integrated Disaster 

Management to deal with all phases of disaster and afetle topyekûn bütün kaynaklarla 

mücadele etmektir, buda ancak afet gerçeğini kabullenmek ile mümkün olabilir. 

Keywords: disaster management, ayay, aday 
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1) Giriş 

 Cumhuriyetin ilanı ile beraber yeni bir gelişim ve değişim dalgasına giren Türkiye 

eğitimde, sanayide, mimaride ve daha bir çok alanda olduğu gibi devlet kurum ve 

kuruluşlarının yönetsel yapısında da değişikliğe gitti. Afet yönetimine bakış açısının 

değişmesi, daha modern ve uygulanabilir bir afet yönetimi anlayışının oturması ise ne 

yazık ki oldukça sancılı bir sürecin ardından geldi. Bu bağlamda 17 Ağustos 1999 yılında 

Kocaeli/ Gölcük merkezli Mw = 7,4 şiddetinde olan ve yaklaşık 45 saniye sürerek 17.480 

vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan Marmara depremi Türkiye için bir dönüm 

noktası olmuştur. (1) Marmara depremi ülkemizde uygulanmakta olan afet yönetimi 

sistemi için bir milat teşkil etmiştir. Can kaybının ve yaralanan kişi sayısının çok fazla 

olması, devletin müdahale çalışmalarında yetersiz kalması, arama kurtarma ekiplerinin 

sayısının yetersiz olması, afet sonrasında özellikle İstanbul iliyle iletişimin belli oranda 

kesilmesi, devletin afet alanından yeterli ve sağlıklı bilgi alamaması, enkaz kaldırma 

çalışmalarının istenilen düzeyde olmaması, afet alanında yönetimsel bir boşluk meydana 

gelmesi, hırsızlık, organ mafyası vb. olayların artarak güvensiz bir ortamın oluşması ve 

bunun gibi daha sayabileceğimiz bir çok sebepten ötürü Türkiye afet yönetimi anlayışının 

değişmesi gerektiğini ne yazık ki böyle acı bir tecrübe yaşayarak anlamak zorunda 

kalmıştır. Ülkemizde o zamana kadar hakim olan anlayış afet sonrası müdahale esasına 

dayanmaktaydı, ancak bunun başarılı sonuçlar vermediği neticesinin ağır can ve mal 

kayıpları olduğu anlaşıldıktan sonra daha etkin bir afet yönetimi sistemine geçilmesine 

karar verildi. Afet yönetiminde başarı sağlamak ve istenile düzeye ulaşmak için toplumsal 

kaynakların geliştirilmesi ve uygun bir biçimde yönetilmesi olmazsa olmazlar arasında yer 

almaktadır. (2) Türkiye’de modern bir afet yönetimi anlayışına geçilmek istenmesinin ilk 

belirtileri olarak 2004 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Acil Yardım ve Afet 

Yönetimi lisans programı kurulmuş ve 2005 yılında öğrenci alımına başlamıştır. (3) Ancak 

asıl köklü ve büyük değişim Marmara depreminden 10 yıl sonra yani 25/05/2009 tarihinde 

5902 sayılı “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun” yürürlüğe konularak, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genele 

Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak bu kurumların 

tüm yetki ve sorumluluklarının tek elde Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığında (AFAD) 

toplanmasıyla meydana gelmiştir. (4) AFAD kurulmasıyla beraber Türkiye’de yeni bir afet 

yönetim sistemin oluşmasını sağladı ve bütünleşik afet yönetimi algısı hakim kabul edildi. 

Bütünleşik afet yönetimi, afetlere hazırlıklı olma ve olası bir acil durum halinde yetki ve 

sorumlulukların belirlenerek destek ve kaynakların hızlı bir şekilde belirlenmesini içerir. 
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(2) AFAD Türkiye’deki afet yönetimi konusunda tek yetkili makam olarak ülkenin afet 

anında ve sivil savun gayretlerine yönelik kullanacağı kaynakları tespit edip bunların 

kontrolünü tek elde topladı, böylelikle çok başlı sisteme de bir son verilmiş oldu. Fakat 

yeni yapılanan her kurumda olacağı gibi AFAD’dada bir takım sorunlar vardı, özellikle 

taşra teşkilatının illerle sınırlı olması ilçelerde büyük mağduriyetler yaşanmasına neden 

oldu bir diğer sorunda personelin sivil savunma kökenli olmaları ve yeni afet yönetim 

sistemi hakkında yeterli bilgi ve eğitime sahip olmamalarıydı. Bu noktadaki eksikliği 

gidermek adına ilk olarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde kurulan ve şuanda da 9 farklı 

üniversitede aktif olarak eğitim veren acil yardım afet yönetimi programlarından 

faydalanmak gerekmektedir. Ne yazı ki bu hususta program mezunu öğrenciler AFAD’tan 

bekledikleri ilgiyi bu zaman kadar görememişlerdir. Bir dönem enformasyon memuru 

kadrosu verilerek istihdam sağlansa da şuan için AFAD bünyesinde çalışan acil yardım 

afet yönetimi programından mezun kişi sayısı istenilen düzeyin oldukça altındadır. Bu 

husustaki bir diğer problem ise verilen kadronun net bir iş tanımının olmamasıdır, 

öğrencilik yıllarında bir çok farklı alanda eğitim alan acil yardım afet yönetimi mezun 

kişiler AFAD ta enformasyon memurluğunda bir nevi santral görevlisi olarak 

çalıştırılmaktadırlar.  

 

2) Amaç 

Türkiye’nin eski ve yeni afet yönetimi anlayışına değindiğimiz ve AFAD’ın kuruluş 

aşamasından kısaca bahsettiğimiz bu çalışmadaki asıl amaç Türkiye’de afet yönetimi 

noktasında profesyonel olarak eğitim veren tek program olan acil yardım afet yönetimi 

(AYAY) programı öğrencilerinin bütünleşik afet yönetim sistemi konusunda bilgi 

düzeylerini ölçmek ve bu konuya bakış açılarını öğrenmektir.  

Bütünleşik afet yönetim sistemi ve afet yönetimi veri tabanlı ve benzeri karar destek 

mekanizmaları oluşturmak için;  

1. Tüm tehlikeleri göz önünde bulundurmak  

2. Tüm evreleri uygulamak  

3. Tüm kaynakları kullanmak  

4. Tüm birey ve kurumların bu çalışmalara katılmasını sağlamak. (2)  

Peki bu yeni anlayışı kendine benimseyen AFAD personel noktasında ne kadar yeterli veya 

personel bütünleşik afet yönetimi konusunda ne kadar bilgiye sahip? Getirilen yeni bir 
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sistemin başarılı bir şekilde uygulanması ve istenilen sonucu vermesi için öncelikle o 

sistemi uygulayacak kişilerin sistem hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmaları 

gerekmektedir aksi taktirde arzulanan aşamaya ulaşmak mümkün değildir. İleride bu 

ülkenin afet yönetiminde doğrudan söz sahibi olmasını ümit ettiğimiz kendilerini bu yönde 

hazırlayan bugünün öğrencileri modern afet yönetimi algısına yeterli düzeyde hakim 

olmaları bu noktada oldukça önemlidir.  

Afet yönetimini bir kültür haline gelmesi ve toplum tarafından kabul görmesi yine eğitimli 

kişilerin yönlendirmesiyle mümkün olabilecek bir durumdur, afet yönetiminde başarıya 

ulaşmanın formülü hem eğitici tabakayı hem de halkı bu konuda doğru olarak 

yetiştirmektir. Bir örnekle durumu açıklayacak olursak 7.4 şiddetindeki Marmara 

depreminde 17 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti buna karşılık Japonya’da 2003 

yılında meydana gelen 7.6 ve 8 büyüklüğündeki depremlerde ilkinde birkaç kişi ikincisinde 

ise sadece bir kişi o da kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. (5) Verdiğimiz örnekte afet 

bilincinin toplumun bütün kesimlerine işlemesinin sonucunu görüyorsunuz. Eğer siz 

yetiştirdiğiniz mühendisi, öğretmeni, sağlıkçıyı bu bilinç ile yetiştirirseniz o zaman 

depreme dayanıksız evler yapılmaz, o zaman olası bir afet anında herkes yapması gerekeni 

bilir ve bir kaos ortamı oluşmaz böylelikle toplum kriz halini dışardan yardım almadan 

kendi imkanlarıyla atlatmış olur ki bu da afet yönetiminde arzulanan en üst zirve noktadır.  

Çağdaş afet yönetimi dediğimiz kavram afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılabilmesi 

için, afete yol açabilecek tehlike ve risklerin, olaylar olmadan önce ortadan kaldırılması, en 

akılcı yol ve yöntemlerin bulunması veya bu durumlara yol açabilecek olumsuz etkilerin 

azaltılabilmesi için gereken topyekûn mücadele şeklini ifade eder. (6) Yani afet 

yönetiminde her yol afetlere önceden hazırlanmayı ve akılcı planlamayı gerektirir, bunun 

içinde olmazsa olmazı işin başında eğitimli, alanında uzman sayılabilecek, profesyonel  ve 

afet anında kurumlar arası organizasyon yapabilecek kişilerin bulunmasıdır. Her iş 

alanında olduğu gibi planlama ve yönetim alanında da işi bilen kişiye vermek 

gerekmektedir. Biz ne yazık ki hatalı planlamanın ve afet yönetimi alanında yapılan yanlış 

uygulamaların bedelini  fazlasıyla ödemiş bir ülkeyiz.  

Afet ile ilgili çalışmalar sadece kamu kurumları ile sınırlı kalmamalıdır, vatandaşların, 

sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun afet ile ilgili çalışmalar da mutlaka etkin bir rolü 

olmalıdır.(7) Meydana gelen bir afet nasıl ki kimseyi ayırt etmeden oluştuğu bölgedeki 

herkesi ve her şeyi etkisi altına alıyorsa, afet ile mücadelede de kişi, kurum ayrımı 

yapılmaksızın toplumun her tabakasını dahil etmek gerekmektedir. Burada önemli olan 

başka bir hususta her toplumun kendi kültür yapısına ve karşılaşabileceği olası afet 
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durumuna göre bir sistem geliştirmek gerektiğinin farkında olunmasıdır. Toplumların 

yaşayabilecekleri afetler farklı olabilir, modern afet yönetim sisteminde toplumların 

kendilerini tehdit eden risklere karşı özgü korunma yöntemleri geliştirmeleri 

gerekmektedir. (8) Toplum kendi yapısına göre afetin öncesinde ve sonrasında alınması 

gereken tedbirleri, teknik, idari ve yasal çalışmaları belirlemeli ve bu şekilde bir afet 

yönetim sistemi kurmalıdır. (9) Bu konuda diğer ülkelerin afet yönetim sistemlerine 

bakılarak Türkiye’de geçmiş dönemde yapılan hataların tekrar yapılmaması için bize bir 

örnek teşkil etmesi sağlanabilir. Mesela Japonya bir deprem ülkesi olmasına rağmen bugün 

depremlerden en az etkilenen ülkelerden biri haline gelmiştir. (10) Bizim de ülke olarak 

başarmamız gereken budur bu yüzden öncelikle karşılaşabileceğimiz afetleri tanımalı ve 

ona göre profesyonel bir sistem geliştirmeliyiz, işte burada da sahneye  acil yardım afet 

yönetimi programları girmektedir, afet yönetimi, afet müdahale şekilleri, afet türleri vb. 

daha bir çok konu da eğitim alan ve bu eğitimleri başarıyla tamamlayarak buradan mezun 

olan kişilerin mutlaka AFAD gibi kurumlarda yönetim ve planlama kademesinde söz 

sahibi olmaları gerekmektedir. Özetle çalışmamızın bir amacı da bu hususta acil yardım 

afet yönetimi programları için bir farkındalık oluşturmak ve şuanda bu programda öğrenim 

gören öğrencilerin bütünleşik afet yönetim sistemi konusundaki bilgi düzeylerini 

ölçmektir.  

3) Yöntem 

Araştırmamızın evrenini afet yönetimi dersi alan öğrenciler oluştururken, örneklemimizi 

ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Altınyayla Mehmet Tuğrul meslek 

Yüksekokulu Acil Durum Afet Yönetimi programı öğrencileri oluşturmaktadır. 

Çalışmamıza katılmaya gönüllü 62 öğrencimize araştırmacılar tarafından hazırlanan 

‘’Bütünleşik Afet Yönetimi Bilgi Düzeyi’’ ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğimizin ilk 6 sorusu 

demografik bilgileri içermektedir, sonraki 12 soru ise bütünleşik afet yönetimi hakkında 

çoktan seçmeli ve tek doğru cevabı olan soruları içermektedir.  

      Çalışmamıza katılan öğrencilere araştırmanın amacı detaylı olarak anlatılmış, elde 

edilen bulguların amaç dışında kullanılmayacağının güvencesi verilmiştir.  
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4) Bulgular 

  Araştırmamıza gönüllü 62 öğrenci katılmıştır, katılım sağlayan öğrencilerin 28’i(45,2) 

erkek, 34’ü (54,8) ise bayanlardan oluşmaktadır.   

Yaşadığınız yerin afete hazırlık durumunu biliyormusunuz 

 
Kişi sayısı yüzde 

 evet 16 25,8 

hayır 46 74,2 

Total 62 100,0 

Tablo: 1  

 Öğrencilerimize yaşadıkları yerin ( apart yurt ) afete hazırlık durumu sorulduğunda 

sadece 16 (25,8) öğrenci konuyla alakalı bilgisi olduğunu bildirmiştir. Benzer bir soru 

olarak öğrencilerimize yaşadıkları bölgenin afetselliği sorulduğunda ise sadece 19 (30,6) 

konu hakkında bilgisi olduğunu beyan etmiştir.  

Olası bir afet durumunda yapılacaklar konusunda kendilerini hazır olarak görüp 

görmedikleri konusunda sorduğumuz soruda ise 54 (87,1) öğrenci kendisini her türlü afete 

karşı hazır hissettiğini belirtmiştir. Öğrencilerimiz genel puan ortalaması 77,7 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğimizin güvenirlik katsayısı ise 0,727 olarak bulunmuştur.  

5) Sonuç: 

       Bugün ülke olarak geldiğimiz noktaya bakacak olursak diğer dünya ülkeleri gibi 

gelişmek ve vatandaşlarının refah seviyesi yüksek, güven ve huzurlu bir toplum olma 

yolunda emin adımlarla ilerlemeye çalışmaktayız. Modern afet yönetimi de toplumun 

güvenlik ve huzurunun olmazsa olmazlarındandır. Afetlerin sürekli arttığı ve yeni tür 

afetlerin oluştuğu günümüz dünyasında afetlerden en az zararla başa çıkabilmek için 

toplum da iyi bir afet yönetimi anlayışının benimsenmesi olmazsa olmazlardandır.  

       Yeni afet yönetimi anlayışını değerlendirmeye çalıştığımız çalışmamızda vardığımız 

nokta şudur ki; öğrenciler teorik bilgi konusunda kendilerini iyi şekilde geliştirmişlerdir 

ancak yaşadığı yerin ve yaşadığı bölgenin afete hazırlık durumu hakkında bilgi sahibi 

olmamaları bu kişilerin öğrendikleri teorik bilgiyi uygulamaya dökme noktasında 

eksiklikleri olduğunu açıkça göstermektedir.  

       Afet yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve yeni yetişen nesillere afet 

kültürünün kazandırılabilmesi için öncelikle bu konunun eğitimini alan ve ileride bir afet 

yöneticisi olacak olan kişilerin afeti hayatlarının bir parçası haline getirmeleri bu işin 
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olmazsa olmazlarındandır. Toplum tabanlı bir afet yönetim sistemi oluşturabilmek için her 

yaş dan bireyi kapsayan bir anlayış getirmemiz şarttır.  
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KORONER YAVAŞ AKIMLI HASTALARDA MONOSİT-HDL ORANININ VE 

HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN TANISAL DEĞERİNİN İNCELENMESİ 

 

Zafer Büyükterzi MD1, Kadri Murat Gürses MD, PhD2. 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye. 

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Aydın, Türkiye. 

ÖZET  

Amaç: Koroner yavaş akım (KYA), ciddi koroner arter lezyonu olmayan hastalarda, koroner 

anjiyografide distal koroner arter yatağının gecikmiş opasifikasyonu ile karakterizedir. 

Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), ortalama platelet hacmi (OPH) ve eritrosit dağılım genişliği 

(RDW) gibi çeşitli hematolojik parametrelerin KYA tanısında rolü olabileceği yapılan 

çalışmalarda bildirilmiştir. Monosit-HDL oranının KYA tanısında kullanımı ile ilgili literatür 

bilgisi ise kısıtlıdır. Bu çalışmada, KYA hastalarında NLO, OPH, RDW ve Monosit-HDL 

oranının tanısal değerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Metod: Çalışmaya koroner arterlerinde ciddi lezyon saptanmayan toplam 102 hasta (51 KYA 

hastası [60.4± 8.5 yaş, %51 erkek] ve 51 kontrol grubu [59.6± 8.2 yaş, %51 erkek]) dahil 

edilmiştir. Hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir.      

Sonuç: Hasta ve kontrol grupları arasında bazal klinik ve laboratuvar parametreleri açısından 

anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ayrıca; hasta ve kontrol grupları arasında NLO (2.13[0.93-

12.76] vs. 1.90[0.62-8.41], p=0.206), OPH (10.68±0.95 vs. 10.62±0.99 fL, p=0.715) ve RDW 

(13.20[11.90-21.30] vs. 13.30[11.80-18.90] %, p=0.735) değerleri açısından da fark 

saptanmamıştır. Buna karşın; Monosit-HDL oranının KYA hastalarında kontrol grubuna 

kıyasla anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür (147.06[90.57-395.83] vs. 122.22[13.21-

194.59, p=0.003). Monosit-HDL değerinin KYA varlığını saptamadaki duyarlılık ve 

özgüllüğünü saptamak amacıyla yapılan ROC eğrisi analizinde, Monosit-HDL oranının 

≥128.91 olmasının KYA tanısında %64.4 duyarlılık ve %62.8 özgüllüğe sahip olduğu 

bulunmuştur (AUC: 0.682, 95%CI:0.572-0.792, p=0.003). 

Tartışma: Bu bulgular, rutin hematolojik tetkiklerden elde edilen NLO, OPH ve RDW gibi 

parametrelerin KYA’lı hastaların saptanmasında önemi olmadığını göstermiştir. Monosit-

HDL oranının ise KYA hastalarında anlamlı şekilde yüksek olduğu; ancak bu hastaların 

saptanmasında düşük duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olduğu görülmüştür.    

Anahtar Kelimeler: Koroner yavaş akım, monosit-hdl oranı, nötrofil-lenfosit oranı. 
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GİRİŞ 

Koroner yavaş akım (KYA) fenomeni, ciddi epikardiyal koroner arter darlığı olmayan 

hastalarda, koroner anjiyografide distal koroner arter yatağının gecikmiş opasifikasyonu ile 

karakterizedir. KYA fenomeni istirahat sırasında ve egzersiz esnasında göğüs ağrısına neden 

olabilmekte ve koroner arter hastalığı (KAH) şüphesi ile koroner anjiyografi yapılan 

hastaların yaklaşık olarak %1-7’sinde saptanmaktadır (1-3). KYA fenomeni yaklaşık olarak 

beş dekattan bu yana bilinmesine rağmen, KYA gelişiminde rol oynayan patofizyolojik 

mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılamamıştır (4).  

Koroner yavaş akım gelişiminde endotel disfonksiyonu, artmış inflamatuvar aktivite, 

subklinik ateroskleroz ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan mikrovasküler direnç artışının rol 

oynadığı öne sürülmüştür (5). KYA hastalarında artmış inflamatuvar aktiviteyi belirlemek 

amacıyla; nötrofil-lenfosit oranı (NLO), ortalama platelet hacmi (OPH) ve eritrosit dağılım 

genişliği (RDW) gibi inflamatuvar aktivite ile ilişkili olduğu düşünülen çeşitli hematolojik 

parametreler kullanılmıştır (6-8). Buna karşın; artmış inflamatuvar aktivite ve oksidatif stres 

ile ilişkili bir diğer parametre olan monosit-HDL oranı ile KYA ilişkisini inceleyen yeterli 

çalışma ise bulunmamaktadır (9).  

Bu çalışmada, KYA hastalarında NLO, OPH, RDW ve Monosit-HDL oranının tanısal 

değerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmaya koroner arterlerinde ciddi lezyon saptanmayan toplam 102 hasta (51 KYA hastası 

[60.4± 8.5 yaş, %51 erkek] ve 51 kontrol grubu [59.6± 8.2 yaş, %51 erkek]) dahil edildi. 

Hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Akut koroner sendrom hastaları, ciddi 

koroner arter darlığı olan hastalar, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar, kalp yetmezliği 

olan hastalar, akut ya da kronik inflamatuvar bir hastalığı bulunan hastalar çalışmaya dahil 

edilmedi. 

Retrospektif incelemede tüm hastalarda femoral yaklaşımla, standart Judkins tekniği 

kullanılarak koroner anjiyografi yapıldığı görüldü. Tüm hastalarda kontrast madde olarak 

iopromide (Ultravist 370, Schering AG, Berlin, Germany) kullanıldığı belirlendi. Hastalarda 

KYA varlığı, TIMI-frame sayısı yöntemi ile daha önceki yayınlarda belirtilen şekilde saptandı 

(10-11).  

Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS istatistik yazılımı (SPSS Statistics 

for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) kullanılarak yapılmıştır. Normal 



 

919 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
dağılan sürekli değişkenler ortalama± standart sapma şeklinde belirtilmiştir ve student’s t testi 

ile karşılaştırılmıştır. Normal dağılmayan sürekli değişkenler ile ortanca [minimum-

maksimum] şeklinde belirtilmiştir ve Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Kategorik 

veriler ise yüzde olarak belirtilmiş ve ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. Monosit-HDL 

oranının KYA varlığını belirlemedeki duyarlılık ve özgüllüğü ROC eğrisi analizi ile 

hesaplanmıştır. P değerinin <0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

SONUÇLAR 

Çalışmaya koroner arterlerinde ciddi lezyon saptanmayan toplam 102 hasta (51 KYA hastası 

[60.4± 8.5 yaş, %51 erkek] ve 51 kontrol grubu [59.6± 8.2 yaş, %51 erkek]) dahil edilmiştir. 

KYA ve kontrol grubundaki hastaların bazal özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. KYA ve 

kontrol hastaları arasında; yaş, cinsiyet, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, glomerüler 

filtrasyon hızı, lipid parametreleri, beyaz küre sayıları, hemoglobin düzeyleri ve platelet 

sayıları gibi bazal klinik ve laboratuar parametreleri açısından anlamlı farklılık 

saptanmamıştır.  

Tablo 1. Çalışma grubunun bazal özellikleri (n= 102). 

Parametreler  Kontrol Grubu  (n= 

51)  

Koroner Yavaş 

Akım Grubu  (n= 

51)  

p değeri  

Yaş (yıl)  60.40± 8.50  59.60± 8.20  0.603  

Cinsiyet: erkek n 

(%)  

26 (51.00)  26 (51.00)  1.000  

Sol ventrikül 

ejeksiyon 

fraksiyonu (%)  

57.75± 7.04  56.28± 8.18  0.351  

Kreatinin (mg/dl)  0.79 (0.66-1.13)  0.91 (0.58-1.20)     

Beyaz küre sayısı 

(x103/µL)  

7.28 (4.79- 10.57)  7.59 (4.62- 13.42)  0.181  

Nötrofil sayısı 

(x103/µL)  

4.03 (2.16-6.85)  4.44 (2.17-10.72)  0.098  

Lenfosit sayısı 

(x103/µL)  

2.33 (0.79-4.33)  2.27 (0.78-4.27)  0.690  
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Monosit sayısı 

(x103/µL)  

0.53 (0.27-0.85)  0.58 (0.27-1.90)  0.435  

Hemoglobin (gr/dl)  13.80 (10.60-16.30)  14.05 (10.50-16.50)  0.133  

RDW (%)  13.30 (11.80-18.90)  13.20 (11.90-21.30)  0.735  

Platelet sayısı 

(x103/µL)  

254.50 (118.00-

395.00)  

248.50 (132.00-

394.00)  

0.718  

MPV (fL)  10.62± 0.99  10.68± 0.95  0.715  

HDL- kolesterol 

(mg/dL)  

44.00 (31.00- 76.00)  39.50 (24.00- 60.00)  0.117  

LDL- kolesterol 

(mg/dL)  

117.00 (63.00- 

192.00)  

120.50 (37.00- 

202.00)  

0.769  

Nötrofil/Lenfosit 

oranı  

1.80 (0.62-8.41)  2.09 (0.92-12.76)  0.206  

Platelet/Lenfosit 

oranı  

103.75 (59.75-

236.71)  

107.78 (56.99-

352.38)  

0.381  

Monosit/HDL oranı  122.22 [13.21-

194.59]  

147.06 [90.57-

395.83]  

0.003*  

Bunlara ek olarak; hasta ve kontrol grupları arasında NLO (2.13[0.93-12.76] vs. 1.90[0.62-

8.41], p=0.206), OPH (10.68±0.95 vs. 10.62±0.99 fL, p=0.715) ve RDW (13.20[11.90-21.30] 

vs. 13.30[11.80-18.90] %, p=0.735) değerleri açısından da fark saptanmamıştır. Buna karşın; 

Monosit-HDL oranının KYA hastalarında kontrol grubuna kıyasla anlamlı şekilde yüksek 

olduğu görülmüştür (147.06[90.57-395.83] vs. 122.22[13.21-194.59, p=0.003) (Şekil 1). 

Monosit-HDL oranının KYA varlığını saptamadaki duyarlılık ve özgüllüğünü saptamak 

amacıyla yapılan ROC eğrisi analizinde, Monosit-HDL oranının ≥128.91 olmasının KYA 

tanısında %64.4 duyarlılık ve %62.8 özgüllüğe sahip olduğu bulunmuştur (AUC: 0.682, 

95%CI:0.572-0.792, p=0.003). 

Şekil 1. Monosit/HDL oranının kontrol ve KYA gruplarında dağılımı. 
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TARTIŞMA 

Mevcut çalışmadan elde edilen veriler; KYA hastalarının belirlenmesinde NLO, OPH, RDW 

ve Monosit-HDL oranı gibi rutin hematolojik ve biyokimyasal tetkiklerden elde edilebilecek 

basit biyobelirteçlerin son derece kısıtlı rolü olduğunu ortaya koymuştur.  

Rutin hematolojik tetkiklerden elde edilebilen basit biyobelirteçlerin KYA tanısında 

kullanımına dair literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır ve bu çalışmaların bir kısmı 

çelişkili sonuçlar ortaya koymaktadır.   

Doğan M ve ark. 180 hastayı dahil ettikleri kesitsel çalışmada NLO’nun KYA hastalarında 

kontrol grubuna kıyasla anlamlı şekilde yüksek olduğunu ve KYA varlığının bağımsız bir 

öngördürücüsü olduğunu bildirmişlerdir (12). Benzer şekilde, Yılmaz M. ve ark. da 40 KYA 

hastasını dahil ettikleri çalışmada NLO’nun KYA hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı 

şekilde yüksek olduğunu saptamışlardır (6). Her iki çalışmada da KYA ile NLO arasında 

nedensel bir ilişki ortaya konulmamış, sadece NLO’nun KYA hastalarında yüksek olduğu 

bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda ise NLO düzeyleri ile KYA varlığı arasında anlamlı bir 

ilişki saptanmamıştır. 

Sen N ve ark. 88 KYA hastasını dahil ettikleri çalışmada OPH’nin KYA hastalarında kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı şekilde yüksek olduğunu ve KYA varlığının bağımsız bir 

öngördürücüsü olduğunu bildirmişlerdir (7). Benzer şekilde, Isık T. ve ark. da 57 KYA 
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hastasını dahil ettikleri çalışmada OPH’nin KYA hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı 

şekilde yüksek olduğunu saptamışlardır (13). Bu iki çalışmanın aksine;  Kaya Z. ve ark. 76 

KYA hastasıyla yaptıkları analizde OPH değerlerini KYA hastalarında ve kontrol grubunda 

benzer olarak bulmuşlardır (14). Bizim çalışmamızda da, bu çalışma ile benzer şekilde; KYA 

hastalarında ve kontrol grubunda OPH açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır.  

Kalay N. ve ark. 46 KYA hastasını inceledikleri çalışmalarında RDW değerlerinin KYA 

hastalarında kontrol grubuna kıyasla anlamlı şekilde yüksek olduğunu bildirmişlerdir (8). 

Benzer şekilde; Akpınar I ve ark. 146 KYA hastasını dahil ettikleri çalışmada RDW’nin KYA 

hastalarında kontrol grubuna kıyasla anlamlı şekilde yüksek olduğunu ve KYA varlığının 

bağımsız bir öngördürücüsü olduğunu bildirmişlerdir (15). Bu iki çalışmanın aksine;  Altun I. 

ve ark. 70 KYA hastasıyla yaptıkları analizde RDW değerlerini KYA hastalarında ve kontrol 

grubunda benzer olarak bulmuşlardır (16). Bizim çalışmamızda da, bu çalışma ile benzer 

şekilde; KYA hastalarında ve kontrol grubunda RDW açısından anlamlı farklılık 

saptanmamıştır. 

Monosit-HDL oranının KYA varlığını belirlemedeki rolü ile ilgili literatür bilgisi kısıtlıdır. 

Bizim çalışmamızda, Monosit-HDL oranının KYA hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı 

şekilde yüksek olduğu saptanmıştır. Buna karşın; Monosit-HDL oranının KYA varlığını 

belirlemedeki özgüllük ve duyarlılığının oldukça düşük olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak; rutin hematolojik ve biyokimyasal tetkiklerden elde edilen NLO, OPH, RDW 

ve Monosit-HDL oranı gibi parametrelerin KYA ile ilişkisine yönelik literatürde çelişkili 

bilgiler bulunmaktadır. Buna ek olarak; bu parametrelerin birçok farklı inflamatuvar 

durumdan kolayca etkilenebileceği de bilinmektedir. Bu nedenle, bu parametrelerin KYA gibi 

kompleks patofizyolojiye sahip hastalıklarda kullanılmasıyla ilgili olarak dikkatli ve şüpheci 

olunması gerekmektedir.      
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ÖZET 

Spiritüalite, bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilişkilerini, evrendeki yerini, yaşamın anlamını 

anlama ve kabul etme çabasıdır aynı zamanda yaşam boyu kazanılan bilgilerin bir 

sonucudur. Bireyin yaşamının amacını oluşturan ve bireye anlamlı gelen unsurları 

içermektedir. Spritüel yapı, bireyin holistik yapısının beş boyutundan birini oluşturur. Bu 

boyutta meydana gelen sapmalar NANDA Hemşirelik Tanılar’ndan sprituel distres (manevi 

sıkıntı)  tanısının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Sprituel distres (manevi sıkıntı) inanç 

sisteminde rahatsızlık yaşanma, hayatın, ölümün, acı çekmenin anlamını sorgulama, 

ümitsizlik ve çaresizlik içinde olma, yaşamak için bir nedeni olmadığını söyleme, dini 

görevlerini yapmak istememe, manevi bir boşluk duygusu hissettiğini belirtme, isyan, inkar, 

saldırganlaşma veya tam zıddı içe kapanma, sosyal iletişimde azalma ve kendini 

diğerlerinden izole etme durumudur. Bu tanının çözümü için Hemşirelik Girişimleri 

Sınıflaması’ndan  (Nursing Intervention Classification- NIC) “sprituel destek” girişiminin 

bazı aktiviteleri kullanılabilmektedir. Değerlendirme Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması 

(Nursing Outcome Classification-NOC) sonuç göstergelerinin başlıkları baz alınarak 

yapılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Manevi sıkıntı, Spritüel distress, hemşirelik tanıları, Hemşirelik 

girişimleri, Hemşirelik sonuçları 

ABSTRACT 

Spirituality is an effort of the individual to understand his relationships with himself and with 

other people, his place in the universe, and the meaning of life, as well as the result of life-

long knowledge. It contains elements that are meaningful for the individual and form the 

purpose of life. It is one of the five dimensions of the individual's holistic structure. Sprituel 

distres disruption in the life principle that pervades a person's entire being and that integrates 

and transcends one's biological and psychosocial nature In order to solve this diagnosis, 

some activities of “sprituel support” intervention Nursing Intervention Classification (NIC) 
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can be used.The evaluation can be made by headings of the results indicators of Nursing 

Outcome Classification (NOC). 

 

Key Words: Sprituel distress, Sprituel support, Nursing Diagnosis, NIC, NOC 

GİRİŞ 

Bireyin fiziksel, psikolojik, sosyokültürel, gelişimsel ve sprituel olmak üzere beş 

boyutu vardır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık, biyo-psiko-sosyal ve manevî yönüyle 

kendini iyi hissetme halidir. Bireyin tam bir iyilik halinde olabilmesi bu beş boyutun kendi 

içinde ve birbirleriyle entegre çalışabilmesiyle gerçekleşir. Amerikan Holistik Hemşireler 

Birliği ‘ne göre ferdin bütüncül sağlığı, maneviyat dâhil bütün bakım türlerinin hayata 

geçirilmesi ile mümkündür. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) ferdin manevî boyutuna 

yönelik bakım hizmetlerinin verilmesinin de hemşirelik fonksiyonun bir parçası olduğunu 

belirtir. Amerikan Hemşireler Derneği ve Uluslararası Hemşireler Konseyi holistik (bütüncül) 

hemşirelik bakımında manevi boyutun yer alması gerektiğini belirtmekte, sağlık için manevi 

gereksinimlerin vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar önemli bir öğe olduğunu 

vurgulamaktadır (1) 

Spiritüalite, bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilişkilerini, evrendeki yerini, yaşamın 

anlamını anlama ve kabul etme çabasıdır aynı zamanda yaşam boyu kazanılan bilgilerin bir 

sonucudur. Yaşamın amacını oluşturan, bireye anlamlı gelen unsurları içerir. Spiritüalite, ne 

olduğumuzdan çok ne yaptığımız ile tanımlanır, Latince anlamı ile yaşamı hissetmektir. 

İnsanın spiritüel yönü, fiziksel, duygusal, sosyal yönü kadar önemlidir ve bu boyutlarla 

ilişkilidir. Böyle olmasına karşın sağlık elemanlarının çoğunluğu, bireyin bu yönünü göz ardı 

etme eğilimi gösterirler ya da bu boyut hemşireler, psikologlar ve din adamlarının 

sorumluluğu olarak görülür. Oysa yaşamı tehdit edici hastalığı olan bireylerin varoluş 

mücadelesi, onların kendilerini iyi hissetmelerinin temelini oluşturur. Bu nedenle tüm sağlık 

elemanlarının hastaya bütüncül bir yaklaşımla bakım vererek, fiziksel rahatlık ve sosyal 

destek sağlayarak, hastanın bu dünyaya gelmiş yegane varlık olmanın anlamını keşfetmesine 

ve ölümü yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak kabul etmesine yardım ederek, huzurlu ve iyi 

bir ölüm sağlamaları gerekir (2)  

Spiritüalite kavramının tam bir Türkçe karşılığı yoktur. Karşılık olarak Arapça bir 

kelime olan “maneviyat” kullanılmaktadır.  Maneviyat; maddi olmayan manevi (görülmeyen, 

duyularla sezilebilen, soyut, tinsel) şeyler ya da mecaz olarak yürek gücü, moral anlamına 

gelmektedir. Spiritüalite, dinin bir bileşeni olarak sayılabilir ancak dini inanç ve uygulamalar 



 

926 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
ile sınırlandırılamayacak kadar geniş olan ve dini uygulamaları da içeren bir kavramdır. 

Geleneksel, törensel ve spesifik bir öğreti olan din, spiritualiteden farklıdır (3,4) 

Maneviyat ve sağlık yakından bağlantılıdır. Kanser gibi kritik hastalıklar, acı 

çekenlerin yaşam planını zorlar ve inançlarını, yaşamlarının anlamını, değerlerini ve 

beklentilerini tekrar gözden geçirmelerini sağlar (5) Pozitif manevi başa çıkma, Tanrı'dan 

rahatlık ve güç almak veya Tanrı'nın durumdaki bireyi güçlendirdiğine inanmak gibi bilişsel 

stratejileri içerir. Bununla birlikte, tüm manevi bilişler faydalı değildir. Bazı kişiler ayrıca, 

manevi şüpheler veya Tanrı tarafından terkedilme veya cezalandırma düşünceleri de dahil 

olmak üzere, olumsuz manevi başa çıkma deneyimi yaşarlar (5). Olumsuz manevi başa çıkma, 

çocuk popülasyonlarında daha düşük yaşam kalitesi ve daha duygusal ve davranışsal 

problemler olduğunu öngörür. Bu nedenle, hastaların yaşadığı deneyimin manevi ve dini 

boyutları, onlara eşlik eden çeşitli profesyonellerin dikkatini çekmektedir (5) 

Hastaların spiritüel yönlerinin değerlendirilmesi ve acı çekmelerinin azaltılması, 

onlarla empati yapılması, hastayı dinlemek için zaman ayrılması ve terapötik iletişim 

tekniklerinin kullanılması ile mümkündür. Hastayı dinlemek, gülümsemek, dokunmak, elini 

sıkmak, sorularını yanıtlamak, ağrılı müdahaleleri nazikçe gerçekleştirmek, endişe alanlarını 

keşfetmek, spiritüel bakımı diğer temel bakım alanlarına entegre etmenin yollarıdır (2) 

Her hemşire spiritüel bakım verebilir mi? Florance Nightingale döneminden beri, 

spiritüel bakım hemşirelik uygulamalarının bir parçası olmuştur. Florence Nightingale, 

holistik bir bakış açısına sahip bir düşünürdü. Onun bu düşüncesini aşağıdaki ifadeleri açıkça 

betimlemektedir; “Sağlık için, manevi gereksinimler vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar 

önemli bir öğedir, hepimizin gözlemlediği fiziksel durum zihnimizi ve ruhumuzu 

etkileyebilir”. Bir birey ruhsal ve duygusal olarak yaralandıysa ve zarar gördüyse fiziksel 

hastalıklar da ortaya çıkabilir”(2) 

Spiritüel distres,  yaşama anlam veren, ümit ve güç sağlayan inanç ve değer sisteminde 

bir rahatsızlık yaşayan ya da bu riski taşıyan bir grup ya da bireydeki durumdur (2) Spiritüel 

sağlık kavramı, 1960’lı yıllarda bütüncül bakım kavramının önem kazanması ve Maslow’un 

gereksinimler hiyerarşisinde, maneviyat ve moral değerlere en üst basamakta yer vermesi ile 

gündeme gelmiştir (3) 

Sağlık sistemi içinde ekibin 24 saat hizmet veren üyesi olarak hemşirenin spiritüel 

gereksinimler konusundaki bilgi, beceri ve yaklaşımlarının profesyonel düzeyde istendik 

olması zorunludur. Bakım verdiği hastay ı bu ba ğ lamda değerlendirebilmesi ve bu alana özlü 
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gereksinimleri doğru saptayabilmesi, hemşirenin uygun müdahaleleri planlayabilmesi 

açısından önemlidir. Bu da ancak hemşirenin öncelikle kendi değer, inanç, uygulama ve 

yaşam felsefesinin farkında olması, hasta ve ailelerinin içinde bulundukları durumu onların 

açısından değerlendirebilmesi yani, empatik olması ile gerçekleşebilir. Hasta ve ailesini 

yalnızca anlamak yetmez aynı zamanda ne yapılabileceğini ya da nelerin yapılamayacağını 

bilmek de verilen bakıma ışık tutar (2,6) 

Hemşirenin manevi gereksinimleri giderebilmek için uygulayabileceği genel 

girişimler; 

• Çeşitli spiritüel inanç ve uygulamaları kabul ettiğinizi iletiniz. 

• Ön yargısız bir tutumda olduğunuzu gösteriniz. 

• Spiritüel gereksinimlerin önemine dikkat/kabul gösteriniz. 

• Spiritüel gereksinimlerin karşılanması için yardım etme konusunda sağlık ekibinin 

istekliliğini ifade ediniz.  

• Günlük dua, spiritüel liderin ziyareti, spiritüel okuma ve düşünme için gerektiği kadar 

sessizlik ve mahremiyeti sağlayınız. 

• Uygulamaları aydınlatmak ve isteniyorsa, dinsel kuralları- hizmetleri yerine getirmek 

için spiritüel lider ile iletişime geçiniz.  

• Sağlığı için sakıncalı değilse spiritüel sınırlamalara uygun bir diyet sağlayınız.  

• Sağlığı için sakıncalı olmayan spiritüel ritüellerini yerine getirmesi için 

cesaretlendiriniz.  

• Birey, diğer insanlarla birlikte dua etmesi ya da kendi dinsel grubunu üyeleri ya da 

kendini bu aktivitelerde rahat hisseden bir sağlık ekibi üyesi tarafından dua okunması 

vb için fırsat sağlayınız.  

• Gerekli ise spiritüel gönenç konusunu gündeme getirerek, hemşireyle spiritüel 

konuları tartışmasına izin veriniz. 

• Acil bir durumda, bireyin inancına ters düşen tıbbi bir tedavi seçildiyse, hemşire, 

bireyin buna reaksiyon (kızgınlık, depresyon, kor ku, bakım kabulünü reddetme) 

gösterebileceğini tahmin etmeli ve bununla baş e debil me si için desteklemelidir (2,8) 

Değerlendirme aşaması, hemşirenin verdiği manevi bakımın etkinliğini 

değerlendirmek açısından çok önemlidir. Hemşire, değerlendirme aşamasında verdiği manevi 

bakımın etkili olduğunu; hastanın manevi gereksinimlerinin karşılandığını onaylaması, 

hastanın bulunduğu durumu ve olayları kabul etmesi, kendisini psikolojik olarak daha iyi 
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hissettiğini belirtmesi, tedaviye uyumunun artması gibi sonuçlardan çıkarabilir. Hemşire 

verdiği bakımın etkili olmadığı sonucuna varırsa farklı bir manevi tanı ile hemşirelik bakımını 

sürdürmelidir( 8) 

AMAÇ 

Bu çalışmada ailenin en kıymetlisi çocuğun yaşadığı hastalık/travma/kayıp gibi  olumsuz bir 

durumda aileye konulan   “Spiritüel Distres-Manevi Sıkıntı” hemşirelik tanısının 

belirlenmesine yönelik sürecin ve tanının çözümünü destekleyen girişimlerin  analiz edilmesi 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

“Spiritüel Distres-Manevi Sıkıntı” Tanısı NANDA Hemşirelik Tanılarının Değer-inanç 

fonksiyonu altından seçilmiştir (7). Tanının konulmasını destekleyen belirtiler ve tanının 

ortaya çıkmasına neden olan faktörler bu bağlamda değerlendirilmiştir. Tanının çözümü için 

kullanılan girişimler NIC (Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması)’dan “spiritüel destek” 

girişiminin aktivetelerinden belirlenmiştir (8,9). Girişimlerin sonuçları ise NOC (Hemşirelik 

Sonuçları Sınıflandırması)’dan  skala başlıklarından ifadesel olarak yararlanılmıştır (10). 

 BULGULAR 

Hemşirelik bakımında çocuğun ve ailenin inanç ve değer sisteminde problem yaşandığında “ 

Spiritüel Distres-Manevi Sıkıntı” tanısını konulur.  Kavramsal tanımı ile  spiritüel distres –

manevi sıkıntı,  yasama anlam veren, ümit ve güç sağlayan inanç ve değer sisteminde bir 

rahatsızlık yasayan ve ya bu riski taşıyan birey veya gruptaki durumdur. Çocuğun yaşı, 

ölümcül/gittikçe kötüleşen hastalık, ağrı, fiziksel sınırlılık, yataktan ya da odadan çıkamama,  

travma, cerrahi operasyonlar, yoğun bakım kısıtlamaları, ilaç tedavileri ve medikal işlemler,  

tedavi ile inançlar arasında çatışma olması (kan transfüzyonu, diyet vb.), sevilen ve önemli 

olan bir kişinin kaybı,  mahremiyetinin olmaması spirituel distres (manevi sıkıntı) tanısının 

nedenleridir.  

Bu tanının konulduğu çocuk ve ailede inanç sisteminde rahatsızlık yaşanma, hayatın, ölümün, 

acı çekmenin anlamını sorgulama, ümitsizlik ve çaresizlik içinde olma, yaşamak için bir 

nedeni olmadığını söyleme, dini görevlerini yapmak istememe, manevi bir boşluk duygusu 

hissettiğini belirtme, isyan, inkar, saldırganlaşma veya tam zıddı içe kapanma, sosyal 

iletişimde azalma ve kendini diğerlerinden izole etme gibi belirtiler görülür (7).  
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Hemşirelik bakımında problemin çözümü için bazı girişimlerde bulunmak gerekir. Bu tanının 

çözümünde kullanılacak hemşirelik girişimleri NIC sınıflama sisteminin “spritüel destek” 

girişiminin aktiviteleri arasından seçilebilir 

• manevi inanç ve alışkanlıkları kabul etme, neden olan faktörleri belirleme,   

• önyargısız bir davranış sergileme, manevi gereksinimlerin önemi vurgulama ve 

karşılanmasında çocuğa ve/veya aileye yardımcı olma,  

• ortamda sessizlik ve mahremiyet sağlama, sağlığı için sakıncalı olmayan alışkanlıkları 

gerçekleştirilmesi için kişi cesaretlendirme, geçmişteki inançları, 

• alışkanlıkları hakkında sorular sorarak kişinin duygularını ifade etmesi sağlama,  dinsel 

görevlerini yerine getirmesi için ihtiyacı olan objeleri ailesinden veya yakınlarından 

temin etme, destek ve yardımcı olmaları için aile bireyleriyle irtibata geçme,  

• iç manevi gücün farkına varmasını sağlama şeklinde sayılabilir (8,9) 

• Bu girişimlerin sonucunda NOC sınıflama sistemine göre düzenlenen  

• çocuğun ve/veya ailenin 24 saat içinde, hasta manevi değerlerini, inançlarını dile 

getirmeye başlaması, 

• gelecekle ilgili ümit duygusunu, manevi huzura ulaştığını ve çatışmalarının çözümünü 

ifade etmesi, 

• manevi uygulamalarına devam etmesi,   

• iç huzur duyma,  

• başka insanlara şefkat gösterme,  

• mizahı kullanma,   

• koşulsuz sevebilme,  

• bireysel bütünlüğünden memnun olma,  

• isyan etmeden yaşadıklarını kabullenme,   

• kendi değerlerinin farkında olma, 

• iyileşmek için gücünün farkında olma,  

• problemleri ile başa çıkabilme  gibi manevi iyilik belirtilerini göstermesi gibi sonuçlar 

beklenmektedir (10) 

        NOC sınıflandırma sisteminin Türkçe geçerlilik güvenirliği henüz yapılmadığı için 

göstergeler birebir kullanılmamıştır. 
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SONUÇ 

Hemşirelik bakımının holistik yapısı, tanılamanın ve bakım planlamasının biyo-psiko-sosyal 

ve spirituel alanlarda yapılmasını gerektirmektedir. Çocuk hemşiresinin bakımı aile merkezli 

ve atravmatik yapıda planlaması da ayrıca önemlidir. Bu bağlamda  çocuğun hastalığının tipi, 

prognozu, tedavi sürecinin süresi, tedavinin yaşam kalitesinde oluşturduğu değişiklikler 

spirituel distress tanısının konulduğu durumlarda çocuğun  ve ailenin manevi yönden 

desteklenmesi ailenin baş etmesini güçlendirmeye katkı sağlamaktadır. Çoğu zaman göz ardı 

edilen bir tanı olarak “spiritüel distress-manevi sıkıntı” tanısının bakım planlarına alınması, 

hemşirelik müfredatında palyatif bakım dersleri kapsamında konu olarak yer verilmesi ve 

konuya ilişkin ileri çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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ANKARA’DA YAŞAYAN 20-65 YAŞ ARASI BİREYLERİN UYKU KALİTESİ İLE 

DUYGUSAL İŞTAH DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

 

Selen Müftüoğlu1, Çilenay Tatlı1, Cansu Çelik1 

1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye 

 

ÖZET: Bu çalışma Ankara’da yaşayan 20-65 yaş arası bireylerin uyku kalitesi ile duygusal 

iştah durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla, Eylül 2018 - Mart 2019 tarihleri 

arasında 176‘sı kadın toplam 300 birey ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kişisel 

özellikleri, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları çoktan seçmeli sorular ve 

tablolardan oluşan bir anket formu ile belirlenmiştir. Çalışmamızda bireylerin uyku 

kalitelerini değerlendirmek amacıyla Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi; iştah regülasyonlarının 

saptanması amacıyla ise Duygusal İştah Anketi kullanılmıştır. Buna göre; yaş ortalamaları 

33.3±12.9 yıl olan katılımcıların %59.0’ı 3 ana öğün ile %31.0’ı 1 ara öğün yapmakta, 

%55.3’ü öğün atlamakta ve %63.0’ı fiziksel aktivite yapmamaktadır. Katılımcıların %77.7’si 

uyku kalitesinin kötü olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların olumlu ve olumsuz duygu 

durumları altında iştahlarını puanlamaları istendiğinde olumsuz duygu durumları sırasında 

iştahlarına verdikleri  puanın (55.21 ±22.86) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Katılımcıların 

Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi skorları ile yaşları (r:-0.124, p:0.03) arasında negatif  ;  

olumsuz duygu durumlarındaki  iştah puanları ile ana öğün sayıları (r:0.130, p:0.02) arasında 

ise pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Elde edilen veriler ışığında, uyku kalitesi ve farklı duygu 

durumları bireylerin büyük çoğunluğunun  günlük  yaşantısını ve iştah mekanizmalarını  

etkilemektedir. Bu sebeple bu konu üzerinde yapılacak çalışmalar  beslenme ve sağlık 

konularına farklı açılardan bakılmasına ışık tutacaktır. 

Anahtar Kelimler: uyku kalitesi, duygusal iştah, beslenme 

 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı 

değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır 

(WHO,1998). Bireyin, ailenin ve toplumun öncelikli amacı, sağlıklı ve üretken olmaktır; 

sağlıklı ve üretken olmanın simgesi, iyi gelişmiş bir vücut yapısı ve bu yapının bozulmadan 

uzun süre işlemesidir. İnsan sağlığı; genetik, çevresel koşullar, hastalıklar, sosyo-ekonomik 
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durum gibi birçok etmenin etkisi altındadır ve bu etmenlerin başında beslenme gelir 

(Baysal,2016). İnsan sağlığını etkileyen önemli bir diğer etmen ise uyku süresi ve kalitesidir 

(Uğurlu ve ark.,2018). Uyku, farklı derecelerdeki uyaranlarla kesintiye uğrayabilen bir 

dinlenme şekli olup aynı zamanda bedenin kendini yenilediği, sağlıklı ve uzun yaşam için bir 

gerekliliktir (Özlü & Özer, 2015). Uyku; tüm yüksek yaşam formlarının evrensel bir 

gereksinimidir ve bu gereksinimin yokluğu ciddi fizyolojik sonuçlara sahiptir (Altevogt ve 

ark.,2006).  

 

İnsanın geceleri uyuması, gündüzleri ise aktivitesini sürdürmesi şeklinde süregiden 

düzenlemeye “sirkadiyen ritim” adı verilir; bu ritmin bozulması ise sirkadiyen ritim 

bozukluklarına sebep olur. Uyku süreci ; sirkadiyen ritim ve uyku-uyanıklık homeostazisi 

tarafından kontrol edilmektedir (Shwab ve ark.,1998).  

Yaşamın %30'unu uyuyarak geçirdiğimiz gerçeğine rağmen, pek çok sağlık çalışanı da dahil 

olmak üzere az sayıda kişi uyku sürecinin ve sağlık üzerindeki etkisinin bilincindedir (Golem 

ve ark.,2014). Son dönemde, uyku ve vücut ağırlığı arasında ilişki olduğunu gösteren 

çalışmalar ortaya çıkmıştır. Göktaş ve arkadaşları 2015 yılında obez bireylerin uyku kalitesini 

değerlendirmek adına bir çalışma yapmıştır (Göktaş ve ark.,2015). 2018 yılında ise 

Türkiye’deki kadınların antropometrik ölçümleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişki 

incelenmiştir (Öztürk & Ayhan, 2018). Bu tür çalışmalardan da yola çıkarak özellikle 

beslenme uzmanları; beslenme tedavilerinde ve sağlık değerlendirmelerinde araştırmalarının 

bir parçası olarak uyku süresi ve kalitesinin araştırılması ile yaşam tarzı değişikliği 

müdahalerinde uyku düzenlenmesi konularını göz önünde bulundurmalıdır (Golem ve 

ark.,2014). Genel olarak uykunun; enerji dengesinde önemli bir rol oynadığı ve uyku 

süresinin açlığı ve iştahı düzenleyen nöroendokrin faktörlerin düzeyini etkileyebileceği 

gözlemlenmiştir (Spiegel ve ark.,2004). 

Leptin ve ghrelin, gıda alımının düzenlemesine katkıda bulunan hormonlardır. Adipositlerin 

salgıladığı bir hormon olan leptin, hipotalamik regülatör merkezlere enerji durumu hakkında 

bilgi verir (Ahima ve ark.,2000). Dolaşımdaki leptin seviyeleri, sırasıyla, akut kalorik duruma 

tepki olarak azalır veya artar. Leptin düzeylerindeki bu değişiklikler, tokluk hissiyle 

ilişkilendirilmiştir (Chin-Chance ve ark.,2000). Ağırlık olarak mide tarafından üretilen bir 

peptid olan ghrelin, enerji dengesi düzenlemesinde de rol oynamaktadır; ancak leptinin 

anoreksijenik etkilerinin aksine, ghrelin iştahın artması ile ilişkilendirilmektedir (Van Der 

Lely ve ark., 2004). Uyku süresi ile leptin ve ghrellin düzeyleri arasında ilişki olduğunu 
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gösteren bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların birinde kısa uyku süresinin azalmış 

leptin, yükselmiş ghrellin ve artmış beden kitle indeksi ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır 

(Taheri ve ark., 2004). Ratlar üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise; uyku yoksunluğunun 

artmış ghrellin ve azalmış leptin düzeyleri ile ilişkili olduğu sonucu elde edilmiştir (Bodosi ve 

ark., 2004). 

Yeterli uykunun sağlıkla ilgili diğer davranışlar üzerinde pozitif etkisi olduğu yönünde 

çalışmalar bulunmaktadır (Iliescu  ve ark.,2003; Strine ve ark., 2005; Manocchia ve ark., 

2001; Newman ve ark.,2001; Gottlieb ve ark.,2006). Aysan ve arkadaşları üniversite 

öğrencilerinde uyku kalitesi ve etkileyen faktörleri araştırmış, yetersiz uykunun sağlık için 

tehdit oluşturmasının yanında bilişsel, psikomotor ve duygusal fonksiyonlarda niteliksel 

azalmaya neden olduğu sonucuna varmıştır (Aysan ve ark.,2014). Peuhkuri ve arkadaşları ise 

2012 yılında yaptıkları bir çalışmada; uyku süresi daha kısa olan bireylerin; daha yüksek 

enerjili yiyecekler tükettiği, yağlardan veya rafine karbonhidratlardan zengin yiyecekleri 

tercih ettiği, daha düşük oranlarda sebze/meyve tükettiği, daha düzensiz öğün tüketimlerinin 

olduğu ve daha sık atıştırmalık tükettilerini saptamıştır (Peuhkuri ve ark.,2012). Çin’de 

kadınlar ve erkekler üzerinde diyet yağı ve uyku süresi arasındaki ilişki üzerine yapılan bir 

araştırmada; uyku süresi ile yağ ve karbonhidrat alımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki ortaya çıkmış, günde 7 saatten az uyuyanların, günde 7–9 saat uyuyanlara göre yağ 

alımında önemli ölçüde artma olduğu gözlemlenmiştir (Shi ve ark.,2008). 2002 yılında Japon 

fabrika işçilerinde uyku saatleri ve yaşam tarzı faktörleri arasındaki ilişki üzerine yapılan 

epidemiyolojik bir çalışmada ise; yetersiz uyku saatine sahip olan grup; aşırı yeme, yemek 

saatlerindeki düzensizlikler ve yetersiz miktarlarda sebze tüketimi gibi sorunlarla ilişkili 

bulunmuştur (Imaki ve ark.,2002).  

Özellikle obezite tedavisinde değiştirilebilir risk faktörleri arasında uyku süresi ve kalitesi 

genellikle göz ardı edilmektedir. Ancak, 2000'li yılların sonlarından bu yana, obezite ile uyku 

süresi ve kalitesi arasında ilişkilerin olduğu çalışma sayıları artmıştır ( Jelic ve ark., 2010 ; 

Wu ve ark., 2014 ; Jehan ve ark., 2018 ). Uyku süresi ve abdominal obezite üzerine yapılan 

bir çalışmada İspanya'daki yaşlı yetişkin popülasyonu ele alınmış, 5 saat ve altı uyuyan 

bireylerde 7 saat uyuyan bireylere göre obezite daha sık görülmüş, ayrıca, 9 saat ve üzerinde 

uyuma da obezite ile ilişkili bulunmuştur (Lopez ve ark.,2008). ’’Uyku, obezite, ağırlık’’ 

aramaları kullanılarak 1966 ve 2007 yılları arasında yayımlanan tüm makaleler için bir 

literatür taraması yapılmış, kısa uyku süresinin, özellikle genç yaş gruplarında kilo alımı ile 

ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (Patel ve ark.,2008).  
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Aynı zamanda yapılan epidemiyolojik çalışmalar, kısa, düzensiz ve kalitesiz uykunun, sadece 

obezite değil diyabet başta olmak üzere bazı kronik hastalıkların insidansının artmasıyla 

ilişkili olduğunu göstermektedir (Penev,2007). Özet olarak, yetersiz uyku kalitesinin, 

metabolik sendromun ve onun bileşen risk faktörlerinin bir çoğunun prevalansı ile ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Uyku kalitesinin metabolik sendrom için veya daha genel olarak 

kardiyovasküler hastalık ve diyabet için bir dizi risk faktörü olduğu bilinmelidir (Jennings ve 

ark.,2007).  

İnsanların temel fizyolojik ihtiyaçlarının başında gelen beslenme, yiyeceklerin duygular ve 

hormonlarla ilişkili olması nedeniyle aynı zamanda psikolojik bir gereksinme olarak da 

görülmektedir (Tekin, 2017; Özgen ve ark., 2012). Bu sebeple son yıllarda duygular ve aşırı 

yeme ilişkisi sıklıkla araştırılmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan tanımlamalardan biri de 

‘’duygusal yeme’’dir ve bu fenomen çoğunlukla olumsuz duygularla baş etme durumu ile 

ilişkilendirilmektedir (Demirel ve ark., 2014). 

Bu konuyla ilgili yapılan bir çalışmada; öfke, korku ve üzüntü gibi negatif duyguların, 

dürtüsel yeme (hızlı ve düzensiz yeme gibi) davranışında artmaya sebep olduğu görülmüş, 

duygusal durumu düzeltmek için yemeyi ve abur cubur tüketimini arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Buna karşın neşe ve mutluluk gibi pozitif duyguların sağlıklı besin tüketimini artırdığını tespit 

edilmiştir (Özgen ve ark.,2012). 

Bununla birlikte bu konu üzerindeki bir diğer görüş ise olumsuz duygular ve stres sırasında 

gözlenen fizyolojik reaksiyonların, beslenme sonrası oluşan tokluk hissine benzemesi 

sebebiyle iştah kaybı ve gıda alımının azalması durumu ile ilişkili olabileceğidir (Sevinçer ve 

ark.,2013). 

Bu bilgiler ışığında, bu çalışmada ise, yetişkin bireylerin duygusal ve hormonal olarak 

beslenme alışkanlıklarının, uyku kalitesinin ve iştahının değişmesi durumu esas alınarak, 

etkileşim içinde olabileceği düşünülen uyku kalitesi ve duygusal iştah değişkenleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 

Bu araştırma, Ekim 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında, Ankara ilinde yaşayan ve çalışmaya 

gönüllü olarak katılmayı kabul eden,  20-65 yaş aralığında 300 kişi üzerinde yürütülmüştür.  
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Araştırmanın Genel Planı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Tanımlayıcı Özellikler Soru Formu ve Pittsburgh Uyku 

Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Duygusal İştah Anketi kullanılmıştır. Bireylerin ; kişisel 

özellikleri (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu vb.) , sağlık ve fiziksel aktivite 

durumları (sigara / alkol kullanımı, fiziksel aktivite yapma durumu, fiziksel aktivite türü / 

sıklığı vb.) , uyku düzenleri (uyku süresi, zamanı vb.), beslenme alışkanlıkları (ana / ara öğün 

sayısı, öğün atlama alışkanlığı, yatmadan önce yemek yeme alışkanlığı, uykudan kalkıp 

yemek yeme alışkanlığı, günlük su tüketme miktarı vb.)  ve duygusal iştahları (Duygusal İştah 

Anketi) ile ilgili bilgiler çoktan seçmeli sorular ve tablolardan oluşan bir anket formu ile 

belirlenmiştir.  

Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKI) 

PUKİ, 1989 yılında Buyse ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve ölçeğin Türkiye’deki 

geçerlik ve güvenirlik çalışması Ağargün ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Ağargün 

1996). Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.80 olarak saptanmıştır. Uyku kalitesini saptayan 

ölçek 18 özbildirim sorusundan oluşmaktadır ve son 4 haftadaki uyku kalitesini 

değerlendirmektedir. PUKİ’nin 7 bileşeni vardır ve her bir bileşen 0–3 puan arasında 

değerlendirilmektedir. Toplam puan 0–21 arasında değişmektedir. PUKI’ nin bileşenleri; 

öznel uyku kalitesi, uyku latensi, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku 

ilacı kullanımı, gündüz işlev bozukluğu olarak sıralanmaktadır (West ve ark., 2006).  

Duygusal İştah Anketi 

Duygusal İştah Anketi’ni Nolan ve arkadaşları geliştirmiştir (Nolan ve ark., 2010). Duygusal 

yemek yemeyi değerlendirmeyi amaçlayan ölçekte katılımcılar her bir maddedeki ifadelerin 

iştahlarını etkileme düzeyini daha az (1-4), aynı (5) ve daha fazla (6-9) şeklinde 

puanlamaktadırlar. Duygusal yemek yemenin varlığı olumsuz/olumlu duygularda (14 madde) 

ve olumsuz/olumlu durumlarda (8 madde) değerlendirilmektedir. Olumsuz duygular ve 

olumsuz durumların puanlarının toplanması ile DİA Olumsuz toplam puanı ve olumlu 

duygular ve olumlu durumların puanlarının toplanması ile DİA Olumlu toplam puanı elde 

edilmektedir. Duygusal yemek yemeyle ilgili herhangi bir kesme puanı olmayan ölçek hangi 

duygularda ve durumlarda özellikle duygusal yemek yemenin var olabileceğini 

değerlendirmektedir. 

Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 
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Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri ve tabloların oluşturulması amacıyla 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 17.0  istatistik yazılım programı 

kullanılmıştır. Ölçümle elde edilen sürekli değişkenler (nicel değişkenler), ortalama, standart 

sapma, alt ve üst değerleri ile sunulmuştur. Kategorik değişkenlerin (nitel değişkenler) 

sunumu için ise frekans ve yüzde değerler kullanılmıştır.  Nicel değişkenlerin 

karşılaştırılmasında ilk olarak parametrik test koşullarının (Birey sayısı ve normal dağılıma 

uygunluğun araştırılması) sağlanıp sağlanmadığı araştırılmıştır. Normal dağılım testlerinden 

en sık kullanılan Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilks testleri kullanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişki iki yönlü korelasyon testi (Normal dağılan parametreler için Pearson, normal 

dağılmayan parametreler için Spearman) ile araştırılmıştır. Bütün istatistiksel analizlerde 

önemlilik düzeyi olarak p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılanların demografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Buna göre; Çalışmaya katılan 300 kişinin  %58.7’si kadın, % 41.3’ü erkektir. Katılımcıların 

yaş dağılımları incelendiğinde %55.6’sı 18-30 yaş arası, %12’si 31-40 yaş arası, %19.8’i 41-

50 yaş arası ve %12.6’sı 51-65 yaş arasındadır. Çalışmaya katılanların %45.3’ ü evli olup, 

%50’si bekardır. Eğitim durumları incelendiğinde %59.3’ünün lisans mezunu olduğu 

saptanmıştır. Çalışmaya katılanların %32.3’ünü öğrenciler oluştururken, %33’ünü memurlar 

oluşturmaktadır. 

Tablo 1. Bireylerin demografik özelliklerine göre dağılımları 

 
Demografik Özellikleri  s % 

Yaş Grubu   

18-30 167 55,6 

31-40 36 12,0 

41-50 59 19,8 

51-65 38 12,6 

Cinsiyet   

Kadın 176 58,7 

Erkek 124 41,3 

Medeni Durum   

Bekar 150 50,0 
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Evli 136 45,3 

Dul/Boşanmış 14 4,7 

Eğitim Durumu   

İlkokul 6 2,0 

Ortaokul 12 4,0 

Lise 48 16,0 

Ön Lisans 27 9,0 

Lisans 178 59,3 

Yüksek Lisans 25 8,3 

Doktora 4 1,3 

Meslek   

Öğrenci 97 32,3 

Memur 99 33,0 

Serbest Meslek 40 13,3 

Emekli 16 5,3 

Ev Hanımı 16 5,3 

İşçi 24 8,0 

İşsiz 8 2,7 

 

 

Tablo 2’de çalışmaya katılanların besin gruplarına göre tüketim sıklıkları değerlendirilmiş ve 

buna göre; %22.7’sinin sütü, %68.7’sinin peyniri, %41.7’sinin yoğurdu, %55.3’ünün beyaz 

ekmeği, %39’unun meyveyi, %84.7’sinin çayı ve %54.7’sinin kahveyi her gün tükettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan kişilerin %42.3’ünün yumurtayı, %50.7’sinin kırmızı 

eti, %32.3’ünün kurubaklagilleri, %40.0’ının yeşil yapraklı sebzeleri,  %50.7’sinin patatesi,  

%50.0’ının pirinç-bulgur-makarnayı ve  %35.7’sinin kuruyemişi haftada 2-3 kez tükettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan işçilerin %30.0’unun tavuğu, %26’sının ise balığı 

haftada 1 kez tükettiği sonucuna varılmıştır. Çalışmaya katılanların %26.7’sinin sucuk-salam-

sosisi, %19.7’sinin hamur işlerini, %30.0’ının hamur tatlılarını, %23.0’ının sütlü tatlıları, 

%32.0’ının meyveli tatlıları, %19.3’ünün gazlı içecekleri ve %29.0’ının meyve sularını seyrek 
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tükettiği sonucuna varılmıştır. Çalışmaya katılanların %60.3’ünün alkollü içecekler ve 

%75’inin de enerji içecekleri tüketmediği tespit edilmiştir 

Tablo 2.Çalışmaya katılan bireylerin besin tüketim sıklıklarının dağılımları 

Besinler Tüketmem Her gün Haftada 2-

3 

Haftada 1 15 günde 

1 

Seyrek 

 s % s % s % s % s % s % 

Süt 48 16 68 22.7 74 24.7 38 12.7 9 3 63 21 

Peynir 7 2.3 206 68.7 72 24 9 3 3 1 3 1 

Yoğurt 10 3.3 125 41.7 130 43.3 23 7.7 2 0.7 10 3.3 

Yumurta 17 5.7 106 35.3 127 42.3 35 11.7 5 1.7 10 3.3 

Balık 24 8 1 0.3 28 9.3 78 26 77 25.7 92 30.7 

Tavuk 9 3 16 5.3 125 41.7 90 30 28 9.3 32 10.7 

Kırmızı et 2 0.7 19 6.3 152 50.7 73 24.3 34 11.3 20 6.7 

Sucuk-salam-sosis 78 26 19 6.3 29 9.7 55 18.3 39 13 80 26.7 

Kuru baklagiller 12 4 20 6.7 97 32.3 121 40.3 28 9.3 22 7.3 

Y.yapraklı sebzeler 11 3.7 60 20 120 40 64 21.3 21 7 24 8 

Diğer sebzeler 9 3 37 12.3 133 44.3 67 22.3 19 6.3 35 11.7 

Patates 10 3.3 23 7.7 152 50.7 82 27.3 22 7.3 11 3.7 

Pirinç-bulgur-makarna 7 2.3 67 22.3 150 50 56 18.7 7 2.3 13 4.3 

Beyaz ekmek 52 17.3 166 55.3 35 11.7 12 4 8 2.7 27 9 

Kepekli ekmek 87 29 74 24.7 41 13.7 26 8.7 10 3.3 62 20.7 

Hamur işleri 30 10 16 5.3 67 22.3 84 28 44 14.7 59 19.7 

Hamur tatlısı 61 20.3 5 1.7 26 8.7 61 20.3 57 19 90 30 

Sütlü tatlı 24 8 9 3 47 15.7 83 27.7 68 22.7 69 23 

Meyveli tatlı 51 17 4 1.3 29 9.7 52 17.3 68 22.7 96 32 

Diğer meyveler 5 1.7 117 39 108 36 30 10 16 5.3 24 8 

Kuruyemiş 11 3.7 79 26.3 107 35.7 45 15 28 9.3 30 10 

Çay 13 4.3 254 84.7 18 6 3 1 4 1.3 8 2.7 

Kahve 31 10.3 164 54.7 50 16.7 23 7.7 6 2 26 8.7 
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Katılımcıların verdiği cevaplar Pittsburgh Uyku Kalitesi Indeksi’nin puanlaması ilkeleri 

dahilinde hesaplanarak değerlendirilmiş, %22.3’ünün uyku kalitesinin iyi, %77.7’sinin ise 

kötü olduğu belirlenmiştir. Tablo 3’de PUKİ  toplam puanının ; yaş, su tüketimi ,ana ve ara 

öğün sayısı ve olumlu-olumsuz duygu puanları ile ilişkisine bakılmış ve yaş ile PUKİ toplam 

puanı arasında negatif yönlü anlamlı bir korelasyon bulunmuştur  (p<0,05) . Su tüketimi, ana 

öğün sayısı, olumsuz duygu iştah puanı ile PUKİ toplam puanı arasında negatif korelasyon; 

ara öğün ve olumlu duygu puanı arasında ise pozitif bir korelasyon görülmüştür fakat anlamlı 

düzeyde bir korelasyon bulunamamıştır  (p>0,05). 

 

Tablo 3. PUKİ toplam puanı korelasyon tablosu  

Değişkenler PUKİ Toplam Puanı 

 r p 

Yaş -0.124 0.032* 

Su tüketimi -0.048 0.408 

Ana öğün sayısı -0.063 0.276 

Ara öğün sayısı +0.048 0.404 

Olumlu duygu iştah puanı +0.011 0.847 

Olumsuz duygu iştah puanı -0.022 0.711 

 

Bireylerin demografik özelliklerine göre Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi’nin 

değerlendirilmesi Tablo 4’de gösterilmiştir. 25 yaş ve altı katılımcıların %84.1’inde,  26-35 

yaş aralığındaki katılımcıların %86.5’inde, 36-45 yaş aralığındaki katılımcıların %63.0’ünde 

ve 46 yaş ve üzeri yaş aralığındaki katılımcıların %68.6’sında kötü uyku kalitesi 

görülmektedir. Yaş gruplarına göre PUKİ gruplamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (p<0.05). Kadınlarda kötü uyku kalitesi görülmesi sıklığı %76.7 iken, 

erkeklerde bu sıklık %79.1 olup; kadınlarda kötü uyku kalitesi erkeklerden daha düşük 

Gazlı içecekler 88 29.3 48 16 52 17.3 31 10.3 23 7.7 58 19.3 

Meyve suları 103 34.3 16 5.3 35 11.7 28 9.3 23 7.7 95 31.7 

Alkollü içecekler 181 60.3 4 1.3 30 10 18 6 25 8.3 42 14 

Enerji içecekleri 225 75 4 1.3 10 3.3 11 3.7 8 2.7 42 14 
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bulunmuştur. Cinsiyete göre Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi gruplamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür (p<0.05). Evlilerde %69.9, bekarlarda ise %84.7 

sıklığında kötü uyku kalitesi görülmektedir. Medeni durumlara göre PUKİ gruplamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p<0.05). Lise mezunlarında kötü 

uyku kalitesinin görülme sıklığı %83.3 iken, doktora yapanlarda kötü uyku kalitesi görülme 

oranı %50 olup, lise mezunlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Eğitim durumlarına göre 

Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi gruplamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur ( p<0.05).  İş sahibi olmayan katılımcılarda %62.5, öğrencilerde ise %84.5  

oranında kötü uyku kalitesi görülmektedir. Çalışma durumuna göre PUKI gruplamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05) . Bireylerin cinsiyete göre 

su ve kafein tüketimleri ve bazı yaşam tarzı alışkanlıklarına ilişkin dağılımları incelendiğinde 

kadınların %92.0’si , erkeklerin ise %92.7’sinin kafein tüketme alışkanlığın olduğu 

gözlemlenmiştir. Ancak cinsiyet ile kafein tüketimleri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 

gözlemlenmemiştir (p>0.05). Su tüketimlerine bakıldığında kadınların %74.4’ünün, 

erkeklerin ise %66.1’inin 2 litreden az su içtiği görülmüş, cinsiyet ile su tüketim miktarı 

arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Cinsiyet ile sigara ve alkol 

kullanımı arasındaki ilişkiye bakıldığında kadınların %21.0’ının, erkeklerin ise %48.4’ünün 

alkol kullandığı görülmüştür ve cinsiyet ile alkol-sigara kullanımı arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 5). 

 

Tablo 4. Bireylerin demografik özelliklerine göre Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi’nin 

değerlendirilmesi 

PUKİ 

 İyi uyku kalitesi Kötü uyku kalitesi P değeri 

 S  % S %  

Yaş      

25 ve altı 21 15.9 111 84.1 0.000* 

26-35 yaş 7 13.5 45 86.5 

36-45 yaş 17 37 29 63 

46 yaş ve üstü 22 31.4 48 68.6 
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Cinsiyet      

Kadın  41 23.3 135 76.7 0.003* 

Erkek  26 20.9 98 79.1 

 

Medeni durum      

Bekar  23 15.3 127 84.7 0.000* 

Evli  41 30.1 95 69.9 

Dul/boşanmış 3 21.4 11 78.6 

 

Eğitim düzeyi      

İlkokul  1 16.7 5 83.3 0.000* 

Ortaokul  2 16.7 10 83.3 

Lise  10 20.8 38 79.2 

Ön lisans 7 25.9 20 74.1 

Lisans  42 23.6 136 76.4 

Yüksek lisans 3 12 22 88 

Doktora  2 50 2 50 

 

Meslek      

Öğrenci 15 15.5 82 84.5 0.000* 

Memur 33 33.3 66 66.7 

Serbest meslek 2 5 38 95 

Emekli 4 25 12 75 

Ev hanımı 4 25 12 75 

İşçi  6 25 18 75 

İşsiz  3 37.5 5 62.5 

 

Ki-kareTest  kullanıldı.     * p<0.05 

Cinsiyete göre ara öğün tüketim alışkanlıkları incelendiğinde kadınların %18.1’inin, 

erkeklerin ise % 21.8’inin ara öğün yapma alışkanlığı bulunmamaktadır. Cinsiyete göre 
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günlük ara öğün sayısı incelendiğinde; kadınların %25.6’sı bir ara öğün, %35.2’si iki ara 

öğün, %19.9’u üç ara öğün tüketmektedir. Erkeklerin %36.3’ü bir ara öğün, %25’i iki ara 

öğün, %14.5’i üç ara öğün tüketirken, dört ara öğün tüketen bulunmamaktadır. Günlük 

tüketilen ara öğün sayısı ile cinsiyet arasında anlamlı derecede farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Kadınların %51.1’inde öğün atlama alışkanlığı bulunurken, bu oran erkeklerde 

%61.3’tür.Cinsiyet ile öğün atlama alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 

(p>0.05). Bireylerin cinsiyete göre uyuma süresine yakın ve uyku sürecindeki beslenme 

alışkanlıklarının dağılımları incelenmiş, kadınların %33.5’inde yatmadan yeme alışkanlığı 

bulunurken, erkeklerde bu alışkanlık  %46.8 oranında bulunmuştur. Cinsiyet ile yatmadan 

yeme alışkanlığı arasında anlamlı derecede bir ilişki gözlemlenmiştir (p<0.05) . uykudan 

kalkıp yeme alışkanlığı ise kadınlarda %9.7 oranında görülürken, erkeklerde bu oran 

%16.9’dur ancak cinsiyet ile uykudan kalkıp yeme alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 5). 

Tablo 5. Bireylerin cinsiyete göre bazı yaşam tarzı alışkanlıklarına ilişkin dağılımları 

Cinsiyet 

 Kadın Erkek P değeri 

 S  % S %  

Su tüketimi      

0.411 2 litreden az 131 74.4 82 66.1 

2 litre ve üstü 45 25.6 42 33.9 

Kafein tüketme alışkanlığı      

Var  162 92.0 115 92.7 0.823 

Yok  14 8.0 9 7.3 

Fiziksel aktivite alışkanlığı      

Var  56 31.8 55 44.4 0.027* 

Yok  120 68.2 69 55.6 

Sigara kullanımı      

Var  37 21.0 56 45.2 0.000* 

Yok   129 73.3 58 46.8 

Bırakmış  10 5.7 10 8.0 

Alkol kullanımı      
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Var  37 21.0 60 48.4 0.000* 

Yok  139 79.0 64 51.6 

Ana öğün sayısı      

1 2 1.1 6 4.8 0.137 

2 67 38.1 48 38.7 

3 107 60.8 70 56.5 

Ara öğün sayısı      

0 32 18.1 27 21.8 0.132 

1  45 25.6 45 36.3 

2 62 35.2 31 25.0 

3 35 19.9 18 14.5 

4 1 0.6 0 0 

5 1 0.6 2 1.6 

6 0 0 1 0.8 

Öğün atlama alışkanlığı      

Var  90 51.1 76 61.3 0.082 

Yok  86 48.9 48 38.7 

Atlanılan öğün      

Sabah  36 20.5 42 33.9 0.123 

Öğle  47 26.7 31 25.0 

Akşam  7 4.0 3 2.4 

Yatmadan yeme alışkanlığı      

Var  59 33.5 58 46.8 0.020* 

Yok  117 66.5 66 53.2 

Uykudan kalkıp yeme alışkanlığı      

Var  17 9.7 21 16.9 0.062 

Yok  159 90.3 103 83.1 

Son öğün ve uyku arasında geçen süre      

15-30 dk 7 4.0 9 7.3 0.175 

30-60 dk 23 13.1 26 21.0 
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1-2 saat 46 26.1 33 26.6 

2-3 saat 57 32.4 34 27.4 

4 saat ve daha fazla 43 24.4 22 17.7 

Uyku kaçıran yiyecek/içecek      

Var  57 32.4 39 31.5 0.864 

Yok   119 67.6 85 68.5 

Uyku getiren yiyecek/içecek      

Var  64 36.4 54 43.5 0.210 

Yok  112 63.6 70 56.5 

 

Bireylerin yatmadan yeme alışkanlıkları, uykudan kalkıp yeme alışkanlıkları, son öğün ve 

uyku arasında geçen süreleri ve kafein tüketimlerine göre Pittsburgh Uyku Kalitesi 

İndeksi’nin değerlendirilmesi Tablo 5’de gösterilmiştir. Buna göre yatmadan yeme alışkanlığı 

olan bireylerin %42.5’inde kötü uyku kalitesi görülmektedir. Yatmadan yeme alışkanlığına 

göre PUKI gruplamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

Uykudan kalkıp yeme alışkanlığı olan bireylerin %15.5’i kötü uyku kalitesine sahiptir. Bu 

alışkanlığa göre de PUKI gruplamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Yatmadan ne kadar zaman önce besin tüketildiği ile uyku kalitesi 

arasındaki ilişki incelendiğinde; 4 saat ve daha üzeri diyenlerin %34.3’ü iyi,  %18’i ise kötü 

uyku kalitesine sahiptir. 30-60 dakika önce tüketenlerin %6’sı, 1-2 saat önce tüketenlerin 

%26.9’u, 2-3 saat önce tüketenlerin ise %31.3’ü iyi uyku kalitesine sahiptir. Yatmadan ne 

kadar zaman önce besin tüketildiği ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). Kafein tüketimi ile uyku kalitesi arasındaki ilişki incelendiğinde; kafein içeren 

içecek tüketenlerin %39.7’si iyi, %60.3’ü ise kötü uyku kalitesine sahiptir. Kafein tüketimi 

olmayanların %9’u iyi, %7.3’ü ise kötü uyku kalitesine sahiptir. Kafein tüketimi ile uyku 

kalitesi arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Bireylerin uyku kalitesine göre uyuma süresine yakın ve uyku sürecindeki beslenme 

alışkanlıkları ile kafein tüketimlerinin dağılımları 

PUKİ 

 İyi uyku kalitesi Kötü uyku kalitesi P değeri 



 

945 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
 S  % S %  

Yatmadan yeme 

alışkanlığı 

     

Var  18 26.9 99 42.5 0.021* 

Yok  49 73.1 134 57.5 

Uykudan kalkıp yeme 

alışkanlığı 

     

Var  2 3.0 36 15.5 0.007* 

Yok  65 97.0 197 84.5 

Son öğün ve uyku 

arasında geçen süre 

     

15-30 dk 1 1.5 15 6.4 0.006* 

30-60 dk 4 6.0 45 19.3 

1-2 saat 18 26.9 61 26.2 

2-3 saat 21 31.3 70 30.1 

4 saat ve daha fazla 23 34.3 42 18.0 

Kafein tüketimi      

Var  61 91.0 216 92.7 0.653 

Yok   6 9.0 17 7.3 

 

Ki-kareTest  kullanıldı.           * p<0.05 

 

TARTIŞMA 

Bu araştırma, Ankara ilinde yaşayan ve gönüllü olarak ankete katılan bireylerde uyku kalitesi 

ile besin tüketimi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bireylerin uyku 

kaliteleri, beslenme alışkanlıkları, enerji ve besin öğesi alımları ve duygusal durumları analiz 

edilmiştir. Uyku bedenin dinlenmesini, beyin işlevlerinin güçlenmesini, düzenlenmesini ve 

onarılmasını sağlayarak, bireyi yeni güne hazırlarken, uyku düzeninde ve kalitesindeki bir 

değişiklik günlük yaşam aktivitelerini etkiler. Bu değişikliğin uzun süre devam etmesi beden 

ve ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir (Engin ve Özgür 2004 ; Ertekin ve Doğan 1999). 

Yapılan çalışmalar erişkin bireylerin %15-35’inde uykuya dalma ve uykuyu sürdürme 
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güçlüğü gibi uyku kalitesini ilgilendiren bozuklukların olduğunu göstermektedir (Ağargün, 

Kara ve Anlar 1996). Çalışmamızda katılımcıların %77.7’si kötü uyku kalitesine sahip olup, 

yalnızca %22.3’ü iyi uyku kalitesine sahiptir. Tekeli ve ark, 2016 yılında lise son sınıf 

öğrencileri ile yaptıkları çalışmada PUKI’ye göre uyku kalitelerini %38,2 oranında iyi, % 

61,8 oranında kötü uyku olarak değerlendirmiştir (Tekelli ve ark.,2018). Aysan ve ark.’nın 

üniversite öğrencilerinin uyku kalitesi ve etkileyen faktörler adlı çalışmalarında ise %59 

bireyin uyku kalitesinin kötü olduğu saptanırken, %41’inin ise iyi uyku kalitesine sahip 

olduğu görülmüştür (Aysan ve ark.,2014). Amerika’da yapılan bir çalışmada kötü uyku 

kalitesine sahip öğrencilerin fiziksel ve psikososyal sağlık problemlerini anlamlı şekilde daha 

fazla deneyimledikleri saptanmıştır (Lund, Reider, Whiting & Prichard, 2010). Uyku kalitesi; 

yaşam şekli, çevresel faktörler, iş, sosyal yaşam, ekonomik durum, genel sağlık durumu ve 

stres gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (Şenol ve ark.,2012). 

Yaş grubu ile uyku kalitesi arasındaki ilişki incelendiğinde 25 yaş altı yaş grubunun %84.1’i, 

26-35 yaş grubunun %86.5’i, 36-45 yaş grubunun %63’ü kötü uyku kalitesine sahip iken, 46 

yaş ve üzeri grubunun %68.6’sı kötü uyku kalitesine sahiptir. Yaş grupları ile uyku kalitesi 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Yaş ile PUKI puanının korelasyon ilişkisine 

bakıldığında da negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Karakoç’un yaptığı 

çalışmada yaş ile birlikte uyku kalitesinin arttığını saptanmıştır (Karakoç, 2009). 

Pennsylvania Üniversitesi, Uyku ve Sirkadiyen Nörobiyoloji Merkezi’nin 150.000 kişide 

yaptığı çalışmada, yaşla birlikte uyku kalitesinin arttığı görülmüştür (Grandner ve ark., 2012). 

Medeni durum ile uyku kalitesi arasındaki ilişki incelendiğinde; bekarların %84.7’sinin, 

evlilerin %69.9’unun, dul ve boşanmış olanların %78.6’sının uyku kalitesinin kötü olduğu 

görülmüştür. Evli veya bekar bireylerin uyku kaliteleri arasında farklılıklar bulunması 

beklenirken, bu sonucun bireylerin medeni durumuna bağlı olmayan ve iş hayatı dışında olan 

farklı yaşam tarzlarından kaynaklanabileceğini söylemek mümkündür. Sonuca bakıldığında 

kötü uyku kalitesi bekarlarda daha fazlayken bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). Eğitim durumu ile uyku kalitesi arasındaki ilişki incelendiğinde; ilkokul 

mezunlarının %83.3’ünün, lise mezunlarının %79.2’sinin, lisans mezunlarının %76.4’ünün, 

yüksek lisansüstü mezunlarının %88’inin ,doktora mezunlarının %50’sinin uyku kalitesi 

kötüdür. Eğitim durumu ile uyku kalitesi arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). Eğitim durumunun derecesi arttıkça, kişinin yaşam kalitesini artıran alışkanlıklar 

edinmesi ve böylece uyku kalitesini artırması beklenmektedir. Ancak sahip olunan koşullar 

uyku kalitesinin geliştirilmesini engelleyebilmektedir. Bizim çalışmamızın sonucunu 
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destekler şekilde literatürde çalışmalar bulunmaktadır (Balcı K., 2017 ; Chan, 2008  ; 

Karagözoğlu, 2008 ; Karakoç, 2009 ; Yüksel, 2013). Meslek ile uyku kalitesi arasındaki ilişki 

incelendiğinde; öğrencilerin %84.5’i, memurların %66.7’si, emeklilerin ve ev hanımlarının 

%75’i kötü uyku kalitesine sahiptir. Meslek ile uyku kalitesi arasında anlamlı düzeyde bir 

ilişki bulunmuştur (p<0.05).  

Araştırmamızda kadınlarda ve erkeklerde kafein içeren içecek tüketenlerin %92.7’si kötü 

uyku kalitesine sahiptir. Kafein içeren içecek tüketenlerde kötü uyku kalitesi görülme sıklığı 

daha fazla iken, erkeklerde ve kadınlarda kafein içeren içecek tüketimi ile uyku kalitesi 

arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05). Ancak bireylerin günlük 

kafein alım miktarı ve kafeinli içecek tüketiminin yatma saatlerine yakın dönemde olup 

olmadığı bilinmediğinden, uykularının kafeinden etkilenip etkilenmediğini söylemek 

mümkün olmamaktadır. 

Çalışmamızda, yatmadan önce yemek yeme durumu ile uyku kalitesi arasında anlamlı ilişki 

bulunurken; yatmadan önce yemek yiyenlerin %42.5’i kötü uyku kalitesine sahiptir (p<0.05). 

Bu sonucu destekler şekilde, Crispim ve arkadaşları, sağlıklı bireylerde özellikle akşam 

saatlerinde ve uyku periyoduna yakın (akşam yemeği ve gece atıştırmaları) olan besin 

alımının uyku kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu bulmuşlardır. Özellikle 

kadınların daha çok gece yeme eğilimde oldukları ve bu nedenle uyku kalitelerinin olumsuz 

etkilendiğini söylemişlerdir (Crispim ve ark., 2011). 

Sonuç olarak bireyin uyku sürecindeki ve hemen öncesindeki beslenme alışkanlıkları 

değerlendirilmeli ve uyku kalitesini olumsuz etkileyen davranışların önüne geçilmeye 

çalışılmalıdır. Son öğün ile uyku arasında geçen süre de uyku kalitesini etkilediğinden bireyin 

yeme saatleri kişiye özgü olarak düzenlenmelidir. 
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ÖZET 

Giriş 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), dünyada iki yüz milyondan fazla kişiyi 

etkilemektedir. KOAH, en çok görülen semptom olan dispnenin patofizyolojisini oluşturan 

solunum yollarının geri dönüşsüz olarak daralmasıdır. 

Amaç 

KOAH’lı hastalarda dispne yönetimine ilişkin rehberlerde yer alan bilgilerin sistematik 

incelenmesidir. 

Yöntem 

KOAH’ta dispne yönetimine yönelik 2011-2019 yılları arasındaki rehberler incelenmiştir. 

Yohannes ve ark.’nın (2017) derlemesi, Global KOAH Girişimleri Rehberi (2017), Amerikan 

Göğüs Hastalıkları Derneği (2012) Rehberi, Kanada Göğüs Hastalıkları Derneği Klinik 

Uygulama Rehberi (2011)’nin KOAH’ta dispne yönetim stratejileri değerlendirilmiştir. 

Bulgular 

Rehberler incelendiğinde dispne yönetiminde farmakolojik, nonfarmakolojik ve tamamlayıcı 

terapi yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir.  

 Farmakolojik dispne yönetiminde Beta2-agonistlerinin günde iki kez alınması, 

hipoksemik ilerlemiş olgularda sürekli oksijen tedavisi, palyasyonda kısa süreli oral 

opioidlerin etkili olduğu; nebulize opioidlerin, anksiolitiklerin ve antidepresan ilaçların yarar 

sağlamadığı ifade edilmektedir. 

 Nonfarmakolojik dispne yönetiminde, nöromüsküler elektriksel stimülasyon, göğüs 

vibrasyonları, hastaya uygun olarak düzenlenmiş egzersizler, büzük dudak solunumu, egzersiz 

ve uyku sırasında uygulanan non invaziv mekanik ventilasyonun dispneyi azaltmada ve 

kontrolünde  etkili olduğu; soğuk buhar uygulamasının yarar sağlamadığı belirtilmektedir. 

 Dispnede tamamlayıcı terapilerden akupunkturun etkisi tartışmalıdır. Kontrolsüz ve az 

sayıda hasta grubu ile yapılan bir kaç çalışmada akupresürün etkisiz olduğu belirtilmiştir. 

Yoga, gevşeme ve farkındalık temelli tekniklerin 8 haftalık uygulanması sonrasında 6 

dakikalık yürüme testinde anlamlı fark bulunamamıştır. Tamamlayıcı terapilerin dispne 

mailto:sehnazkaya@mehmetakif.edu.tr
mailto:zeynepcanli@akdeniz.edu.tr
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yönetiminde etkili ya da etkisiz olduklarına dair net bir bilgi yoktur, ileri araştırmaların 

yapılması gerekmektedir. 

Sonuç 

KOAH’lı hastaların dispne yönetiminde farmakolojik, nonfarmakolojik ve tamamlayıcı 

terapileri içeren uygulamalar yer almaktadır. Hemşireler olarak non farmakolojik ve 

tamamlayıcı terapilere yönelik rollerin bakıma dahil edilmeli ve ileri çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Anahtar Sözcükler: KOAH, dispne, hemşire, bakım, yönetim 

 

ABSTRACT 

Introduction 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), affects more than two hundred million 

people worldwide. COPD is the irreversible narrowing of the respiratory tract, which is the 

most common symptom, the pathophysiology of dyspnea. 

Aim 

This is a review of the information in the guidelines of dyspnea management in patients with 

COPD. 

Method 

The guidelines for dyspnea management in COPD between 2011-2019 were examined. 

Yohannes et al. (2017) review, Global COPD Initiatives Guide (2017), American Society of 

Chest Diseases (2012), Canadian Society of Chest Diseases Clinical Practice Guidelines 

(2011) evaluated COPD dyspnea management strategies. 

Results 

When the guidelines are examined, it is seen that pharmacological, nonpharmacological and 

complementary therapy methods are used in the management of dyspnea. 

Beta2-agonists were taken twice a day in pharmacological management of dyspnoea, 

continuous oxygen therapy in hypoxemic patients and short-term oral opioids in palliation 

were effective. 

Neuromuscular electrical stimulation, chest vibrations, exercises arranged in accordance 

with the patient, non-invasive mechanical ventilation during exercise and sleep are effective 

in reducing and controlling dyspnea. 

The effect of acupuncture on complementary therapies is controversial. Acupressure was 

reported to be ineffective in several studies. Yoga, relaxation and awareness based 

techniques, there was no significant difference. There is no clear information complementary 

therapies are effective or ineffective in managing dyspnea. 

Conclusion 

Pharmacological, nonpharmacological and complementary therapies are included in the 

management of dyspnea in patients with COPD. Nurses should use more than one technique 

in the the management of the dyspnea. Further studies are needed. 

Keywords: COPD, dyspnea, nurse, care, management 
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1. GİRİŞ 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), dünyada iki yüz milyondan fazla kişiyi 

etkilemektedir (1). Sağlığı tehdit eden, kronik, mortalite ve morbiditeye neden olan majör 

sebeplerdendir. KOAH, dünyadaki ölüm sebepleri arasında 4. sıradadır; fakat 2020’de 3. ölüm 

nedeni olması beklenmektedir (2). 2012 verilerine göre KOAH, üç milyon kişinin ölümüne 

sebep olmuştur. Nüfusun hızla yaşlanması ve daha çok risk faktörüne maruz kalınması bu 

sayının artmasına neden olmaktadır (2). 

KOAH’ın birincil sebebi sigara ve tütün ürünleridir. Diğer risk faktörleri arasında gelişmekte 

olan ülkelerde kullanılan odun ve kömür ateşine maruziyet, hava kirliliği, pasif içicilik,  

antitripsin alfa eksikliği, çocukluk çağında geçirilen ağır tekrarlı solunum yolu hastalıkları, 

yaşlanmayı hızlandıran faktörler, genetik anormallikler, biyolojik katı yakıt atıkları, mesleksel 

tozlara maruz kalma, düşük sosyoekonomik durum, astım ve kronik enfeksiyonlar 

sayılmaktadır (1,2).  

KOAH hava yollarının daralmasıyla karakterizedir. Hava yolları ve alveollerdeki kalıcı 

değişiklikler ve bozulmalar akciğer kompliyansını dolayısıyla gaz değişimini engellemektedir 

(2). Bu nedenle KOAH’ta en çok görülen semptom olan dispne hastalığın ilerlemesiyle 

ciddileşmektedir. Kronik öksürük ve balgam eşlik eden semptomlardır. Öksürük ve balgam 

dispneyi arttıran faktörlerdendir (1,2). 

Dispne, solunum yetmezliğini ve hastalığın derecesini gösteren, farklı sıklık ve yoğunluklarda 

olan, yaşam kalitesini bozan, fiziksel aktiviteyi engelleyen bir durumdur. Dispne; fizyolojik, 

psikolojik, sosyal, davranışsal ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir (3,4). Fizyolojik 

olarak, pulmoner ve ekstrapulmoner afferent reseptörlerin uyarılmasını takiben serebral 

kortekse iletilir. Serebral kortekste rahatsızlık verici, hoş olmayan bir his olarak yorumlanır. 

Nörofizyolojik olarak görme, duyma ve hatta ağrıdan farklıdır (3). Dispne son yıllarda daha 

iyi anlaşılmaya başlansa da, birden fazla farklı patofizyolojik yollarla açıklanmaya çalışılsa da 

patofizyolojisi halen net bir şekilde açıklanamamaktadır (4) KOAH’lı bireylerde yaşam 

kalitesini bozan, günlük aktivelere engel olan, anksiyete ve ölüm korkusuna neden olan 

dispnenin yönetimi son yıllarda daha da önem kazanmaktadır (3,4). 

2. AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, KOAH’lı hastalarda dispne yönetimine ilişkin rehberlerde yer alan 

bilgilerin sistematik incelenmesidir. 

3. YÖNTEM 

KOAH’ta dispne yönetimine yönelik 2011-2019 yılları arasındaki rehberler incelenmiştir. 

Yohannes ve ark.’nın (2017) derlemesi, Global KOAH Girişimleri Rehberi (2017), Amerikan 
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Göğüs Hastalıkları Derneği (2012) Rehberi, Kanada Göğüs Hastalıkları Derneği Klinik 

Uygulama Rehberi (2011)’nin KOAH’ta dispne yönetim stratejileri bir araya getirilmiştir. 

4. BULGULAR 

Son yıllarda yayınlanan rehberler incelendiğinde dispne yönetiminde farmakolojik, 

nonfarmakolojik ve tamamlayıcı terapi yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. 

4.1. Farmakolojik Yöntemler 

Dispne yönetiminde en çok kullanılan farmakolojik tedavi bronkodilatörlerdir. Bu amaçla 

beta2-agonistleri önerilmektedir. Bronkokonstrüksiyonu önlemek, hava yolu düz kaslarında 

gevşeme sağlamak amacıyla kullanılmaktadırlar. Kısa etkili beta2-agonist bronkodilatörler 

(SABA) genellikle önerilmemektedir. Uzun etkili beta2-agonistlerden (LABA) formoterol ve 

salmeterol günde iki kez kullanıldığında akciğer volümlerinde, solunum fonksiyon testinde 

FEV1 değerinde ve dispnede iyileşme sağlamaktadır. Yine uzun etkili beta2-agonistlerden 

indacaterol, oladaterol ve vilanterol’ün günde bir kez kullanılması dispneyi iyileştirmektedir. 

En çok görülen yan etkileri arasında taşikardi ve ritm bozuklukları vardır (2). 

Hava yollarında yer alan düz kaslardaki M3 muskarinik reseptörler üzerine etkili olan ve 

bronkokonstrüksiyonu engelleyen tiotropium, aclidinium, glikopronium bromid ve 

umeclidium gibi uzun etkili antimuskarinik (LAMA) ilaçların, kısa etkili beta2-agonistlerden 

(SABA) daha etkili olduğu gösterilmiştir. LABA ve LAMA, SABA ve SAMA 

kombinasyonları sıklıkla kullanılmakta ve tek başına kullanımlarına göre daha iyi etki 

etmektedirler (2). 

LABA ve kortikositeroidlerin birlikte kullanılması fayda sağlamakla birlikte oral mukozit, 

pnömoni gibi ciddi yan etkilere de neden olmaktadır (2). 

Metilxantin ya da teofilinin stabil KOAH’lı hastalarda orta düzeyde bronkodilatör etkisi 

vardır. Salmeterol ile birlikte kullanıldığı taktirde sonuçları çok daha iyi olmaktadır. Fakat 

terapötik aralığı dar bir ajandır (2). 

Oksijen tedavisi ileri evre hipoksemik KOAH’lı hastaların standart bakımında yer almaktadır 

(2). İleri evre KOAH’lı bireylerle yapılan çalışmalarda oksijen tedavisinin dispneyi azalttığı, 

yaşam kalitesini arttırdığı yönünde bulgular mevcuttur. Fakat stabil, hipoksemisi olmayan 

KOAH’lı hastalarda oksijen tedavisinin dispneyi azaltmada bir rolü olup olmadığına dair bir 

kanıt bulunmamaktadır (3,4). 

Dispne tedavisindeki farmakolojik diğer bir yaklaşım da nebulize furosemid kullanımıdır. 

Stabil solunum sıkıntısı olan normal gönüllülerdeki iyileşmenin vagal afferentler üzerine olan 

etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmaların çoğu astımlı hastalar üzerinde 
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yapılmıştır ve KOAH’lı hastalar üzerinde yapılmış az sayıda çalışma dispnenin 

iyileştirilmesinde nebulize furosemid kullanımını önerecek düzeyde kanıt sağlamamaktadır 

(3). 

Ağrının giderilmesi oksijen ihtiyacının azalması ve hastanın rahatlamasına neden olduğu için 

dispneyi de azaltmaktadır. İleri evre KOAH’lı hastaların dispne yönetiminde, 10 çalışma ve 

uzmanlardan oluşan bir konsensus kararlarını da içeren önerilerle oral yoldan alınan 

opioidlerin fayda sağladığı görüşünde fikir birliğine varılmıştır (4). 

Dispne yönetiminde anksiyetenin kontrol altına alınması önemlidir. Çünkü dispne ve 

anksiyete birbirini tetiklemektedir. KOAH’lı bireylerde dispneye anksiyete, panik ve 

depresyon eşlik etmektedir. Orta ve ileri seviyedeki KOAH’lı hastalarla, genel olarak iyi 

tolere edilen  anksiyolitik ilaçlar arasında yer alan benzodiazepin sınıfındaki ve serotinerjik 

olan buspirone ile yapılan çalışmalar arasında ortak bir görüş olmamakla birlikte; yapılan en 

geniş çalışmada da 12 dk’lık yürüme testi, egzersiz ilişkili dispne ya da kronik dispnenin 

iyileşmesinde bir fark bulunamadığı belirtilmiştir. Farklı trisiklik antidepresan ilaçlarla 

yapılan çalışmalarda da yaygın antikolinerjik yan etkilerinin yanında, dispne skorlarında bir 

iyileşmenin olmadığı ifade edilmektedir. Selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI), 

KOAH’lı bireylerde dispne yönetiminde kullanılan başka bir antidepresan ilaç grubudur. 

SSRI’lar da 6 dk’lık yürüme testinde ya da yaşam kalitesinde herhangi bir değişklik 

yapmamışlardır. Her ne kadar anksiyete ve depresyonun önüne geçilmesi dispnenin 

tetiklenmesini zaman zaman engellese de anksiyolitik ve antidepresan ilaçların dispne 

yönetiminde rutin kullanımı önerilmemektedir (3,4). 

4.2. Non-farmakolojik yöntemler 

KOAH yönetiminde önemli yeri olan pulmoner rehabilitasyonun etkileri arasında dispneyi ve  

egzersiz sırasındaki dispneyi azaltması yer almaktadır (2). Pulmoner rehabilitasyon içerisinde 

fiziksel egzersiz, inhale kullanım eğitimi, solunum egzersizleri ve enerji koruma teknikleri 

vardır. Yapılan çalışmalar egzersiz sonrasında KOAH’lı hastaların dispne yoğunluklarının 

azaldığını, egzersiz kapasitelerinin arttığını göstermektedir. İnspiratuar kasların 

çalıştırılmasını takip eden randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesinde, dispne 

yoğunluğunun azaldığı belirtilmektedir. Büzük dudak solunumunun da dispne yönetiminde 

etkili olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Fakat daha çok hastayı içeren çalışmaların 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (1,3,4). Uzun süreli yoğun pulmoner rehabilitasyon 

programlarının hastaların dispne düzeyini azalttığına dair çalışmalar mevcuttur (1).   

Nöromüsküler elektriksel stimülasyon, fasiyal sinir uyarımı, göğüs vibrasyonunun pozitif 

etkilerini destekleyen, yüze uygulanan soğuk havanın dispneyi azaltabileceğini savunan 
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küçük çalışmalar mevcuttur; bağımsız ve örneklem sayısının daha büyük olduğu çalışmalar 

gereklidir (1,3,4). Aynı zamanda bu girişimlerin uzman kişiler tarafından uygulanması 

önerilmektedir (4). 

Solunum kaslarının artmış eforla kullanılması dispne gelişiminde rol oynamaktadır. Solunum 

kasları üzerindeki bu yoğun baskı ve yorgunluğun giderilmesinde kullanılan noninvaziv 

mekanik ventilasyon (NIMV) hakkında çok az sayıda çalışma vardır. Egzersiz sırasında 

uygulanan NIMV’nun dispne ve egzersiz kapasitesi üzerine pozitif etkileri bulunmaktadır 

(1,3). 

Nonfarmakolojik dispne yönetim biçimlerinden biri de eğitim, özyönetimi geliştiren bilişsel 

davranışsal terapilerle özetkililiğin arttırılmasıdır (4). Davranışsal terapiler depresyon, 

anksiyete, panik bozukluklar gibi durumlarda nonfarmakolojik ve tamamlayıcı terapilerle 

birlikte de kullanılmaktadır. Grup terapileri ya da birebir hasta ve terapistler arasında 

yapılmaktadır. Geleneksel tedavilerle karşılaştırıldığında dispneyi azalttığını gösteren 

çalışmalar literatürde yer almaktadır (1).  

4.3. Tamamlayıcı Terapi Yöntemleri 

Tamamlayıcı terapilerin dispne yönetimi üzerine az sayıda çalışma yapılmıştır. Varolan 

çalışmalardaki vaka sayısı azdır ve çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Akupunkturun dispnedeki 

etkinliği üzerine yapılan iki çalışma pozitif etkileri desteklerken, üçüncü bir çalışma etksinin 

olmadığını bulmuştur. Akupresürün dispne üzerine pozitif etkilerinin olduğunu gösteren 

çalışmalar kontrollü çalışmalar değildir ve vaka sayısı çok azdır. Yoganın dispne 

yönetimindeki yerini araştıran bir başka pilot çalışma dispne üzerine çok az etkili olduğunu 

söylemekte ama istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamıştır. Zihin beden uygulamalarını 

içeren randomize kontrollü çalışmalar ise  klinik olarak anlamlı farklar ortaya 

koyamamışlardır. Tamamlayıcı terapilere ilişkin henüz yeterli düzeyde, kapsamlı, örneklem 

sayısının geniş olduğu çalışmalar gerçekleştirilmemiştir (1,3,4).  

5. SONUÇ 

KOAH; dünya çapında büyük kitleleri etkileyen, ilerleyen yıllarda bu etkinin daha da artacağı 

öngörülen, kronik, ilerleyici, yaşam kalitesini azaltan inflamatuar bir hastalıktır. KOAH’ta en 

çok görülen, hastalığın seyir ve ciddiyetinde de belirleyici olan en önemli semptom dispnedir. 

Dispne KOAH’lı bireyi fiziksel olmanın yanında psikolojik ve sosyal açılardan da 

sınırlamaktadır. Anksiyete ve depresyona neden olmakta, bu durum da dispneyi daha da 

kötüleştirmektedir. Bu sebeple KOAH’lı bireylerde yaşanan dispnenin yönetimini ele almak 

kaçınılmazdır. Bu amaçla son yıllarda incelenen KOAH’ta dispne yönetimini içeren 

rehberlere bakıldığında farmakolojik, nonfarmakolojik ve tamamlayıcı terapileri içeren, 
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multidisipliner yönetim gerektiren bir anlayış gitgide daha çok benimsenmektedir. Hemşireler 

olarak non farmakolojik ve tamamlayıcı terapilere yönelik rollerin bakıma dahil edilmesi ve 

bu konuda ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir. Farmakolojik dispne yönetiminde 

Beta2-agonistlerinin günde iki kez alınması, hipoksemik ilerlemiş olgularda sürekli oksijen 

tedavisi, palyasyonda kısa süreli oral opioidlerin etkili olduğu; nebulize opioidlerin, 

anksiolitiklerin ve antidepresan ilaçların yarar sağlamadığı ifade edilmektedir. 

Nonfarmakolojik dispne yönetiminde, nöromüsküler elektriksel stimülasyon, göğüs 

vibrasyonları, hastaya uygun olarak düzenlenmiş egzersizler, büzük dudak solunumu, egzersiz 

ve uyku sırasında uygulanan non invaziv mekanik ventilasyonun dispneyi azaltmada ve 

kontrolünde etkili olduğu; soğuk buhar uygulamasının yarar sağlamadığı belirtilmektedir. 

Dispnede tamamlayıcı terapilerden akupunkturun etkisi tartışmalıdır. Kontrolsüz ve az sayıda 

hasta grubu ile yapılan bir kaç çalışmada akupresürün etkisiz olduğu belirtilmiştir. Yoga, 

gevşeme ve farkındalık temelli tekniklerin 8 haftalık uygulanması sonrasında 6 dakikalık 

yürüme testinde anlamlı fark bulunamamıştır. Tamamlayıcı terapilerin dispne yönetiminde 

etkili ya da etkisiz olduklarına dair net bir bilgi yoktur, ileri araştırmaların yapılması 

gerekmektedir. KOAH’lı bireylerin dispne yönetiminde kişiye özel değerlendirme yapılarak 

birden fazla yöntem kullanılmalı, konu hakkında daha çok bilimsel çalışmanın yapılması 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

Hemşirelikte sistematik yaklaşım, belirli bir sıra ve düzen ile hemşirelik girişimlerinin 

planlanması ve uygulanmasıdır. Sistematik yaklaşım yöntemlerinden algoritma ve klinik 

yollar hemşirelikte olduğu gibi diğer sağlık disiplinlerinde de kullanılmaktadır. Bu makalede 

algoritma ve klinik yolların hemşirelik bakımında kullanımı incelenmiştir. 

Algoritma, spesifik bir bakım süreci için karar vermenin adım adım açıklandığı akış 

şemasıdır. Algoritmaya “Mekanik ventilasyon desteğinin aşamalı olarak azaltılması ve 

sonlandırılması”, “Uygun tedavi seçimi”, “İlaç dozu ayarlama” karar destek sistemleri 

örnek verilebilir. Yapılan çalışmalarda hemşirelerin klinik algoritmayı kullanması ile olumlu 

hasta bakım sonuçlarını arasında bir ilişkinin olduğu belirtilmektedir. Algoritma klinik karar 

vermede etkili ancak hasta bakımında hastaya güven verme, hastalarla ilgilenme ve hastaları 

dinlemede etkili olmadığı da belirtilmektedir.  

Hemşirelikte sistematik yaklaşım türlerinden bir diğeri klinik yoldur. Klinik yol, 

multidisipliner bir ekip tarafından ortaya koyulur ve sık görülen kronik hastalıklara yönelik 

oluşturulan bakımların detaylı ve belli bir sıra halinde gösterildiği plan şeklinde 

tanımlanmaktadır. Klinik yolun kullanım amacı, yatış sürelerinin tahmini ve buna bağlı tedavi 

maliyetlerinin hesaplanması ile bakımda istikrarlı bir standardın yakalanması ve kalite 

standartlarının oluşturulması şeklinde belirtilebilir. Klinik yol kapsamında bakım haritası, 

vaka yönetimi, bakım protokolü, bakım yolu ve kritik yol kullanılmaktadır. 

Algoritma ve klinik yol yaşamı tehdit eden acil durumlar, toplumda ortak belirti ve bulguların 

görüldüğü rahatsızlıklar için klinik karar destek sistemi olarak kullanılmaktadır. Klinik yol ve 

algoritma etkin kullanıldığında hasta bakımına olumlu sonuçlarının olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik süreci, algoritma, klinik yol  

 

ABSTRACT 

The systematic approach in nursing is the planning and implementation of nursing 

interventions with a specific order and scheme. Algorithm and clinical pathways from 

systematic approach methods are used in nursing as well as other health disciplines. In this 

article, the use of algorithms and clinical pathways in nursing care is studied.  

The algorithm is a flowchart that describes the step-by-step decision-making for a specific 

maintenance process. Algorithm can be given as an example of “Progressive reduction and 



 

959 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
termination of mechanical ventilation support”, “Appropriate treatment selection”, Drug 

dose adjustment“decision support systems. In the studies, it is stated that there is a 

relationship between the use of clinical algorithm by nurses and positive patient care 

outcomes. Algorithm is effective in clinical decision making but it is also stated that it is not 

effective in giving patient confidence in patient care, taking care of patients and listening to 

patients.  

Another type of systematic approach to nursing is the clinical pathway. The clinical pathway 

is created by a multidisciplinary team and is defined as a plan in which detailed and specific 

care is provided for common chronic diseases. The purpose of the clinical pathway can be 

defined as estimating the duration of hospitalization and the associated treatment costs, by 

achieving a stable standard in care and establishing quality standards.  

Maintenance map, case management, maintenance protocol, maintenance path and critical 

path are used within the clinical path.  

Algorithm and clinical pathway are used as clinical decision support systems for common 

symptoms and life-threatening emergencies. When the clinical pathway and the algorithm are 

used effectively, it is seen that there are positive results in patient care. 

Key Words: Systematic approach in nursing, algorithm, clinical path 

 

Giriş 

Hemşirelikte sistematik yaklaşım, belirli bir sıra ve düzen ile hemşirelik girişimlerinin 

planlanması ve uygulanmasıdır. Sistematik yaklaşım yöntemlerinden algoritma ve klinik 

yollar hemşirelik ve diğer sağlık disiplinlerinde de kullanılmaktadır. Özellikle koroner arter 

bay-pass greft cerrahisi sonrası hastaların tedavi ve bakım sürecinde, hastane ilişkili 

enfeksiyonların önlenmesinde, astım gibi kronik ve yaşamı tehdit eden durumlarda, ağrı 

yönetiminde kullanılmak üzere geliştirilmektedir. Algoritma ve klinik yolların yapısı 

bakımından farklılıklar bulunmakla birlikte her iki yöntemin de tedavi maliyetini ve 

hastaneden kalış süresini azalttığı, tüm sağlık profesyonelleri tarafından hastanın tedavi 

sürecinin takip edilmesini sağladığı ve ortak bir yaklaşımın olmasını sağladığı 

vurgulanmaktadır. Bu makalede algoritma ve klinik yolların hemşireler tarafından kullanımı 

incelenmiştir. 

Klinik Algoritma 

Sağlık alanında profesyoneller arası hasta bakım yönetim aracı olarak kullanılan algoritma, 

spesifik bir bakım süreci ya da süreçler için “eğer- öyleyse” mantığı ile karar vermenin adım 

adım açıklandığı bir akış şemasıdır (1). Klinik algoritma kapsamı geniş olmayan uygulamalar 

için, yani tek ve az sayıdaki fikirlere yönelik sınırlı sayıdaki kararları içerir, karmaşık karar 

verme süreçlerinde kullanılmaz (2). En iyi bilinen algoritma örneği, Amerikan Kardiyoloji 

Birliği tarafından yayınlanan İleri Kardiyak Yaşam Destek (ACLS) algoritmasıdır. Ayrıca 
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“Mekanik ventilasyon desteğinin aşamalı olarak azaltılması ve sonlandırılması”, “Uygun 

tedavi seçimi”, “İlaç doz ayarlama”, “Hastanın güvenli transferinin sağlanması” algoritması 

geliştirilen diğer karar destek sistemleridir (1).  

Algoritma ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalarda, algoritmanın kullanıldığı hemşirelik 

uygulamalarında olumlu bakım sonuçları bildirilmektedir. Yapılan araştırmalarda 

algoritmanın ağrı, üriner sistem enfeksiyonu, konjenital kalp yetmezliği ve yetersiz beslenme 

gibi tedavi maliyetini arttıran ciddi rahatsızlıklar üzerine olduğu görülmektedir (3,4,5,6,7,8).  

Yapılan randomize kontrollü bir çalışmada diz osteoartritli hastalarda, non-farmakolojik ağrı 

tedavisi ve etkinliğinin izlenmesi için oluşturulmuş ayrıntılı algoritma, hastaların ağrılarının 

ilaç tedavisi olmadan kontrol edebilmesi için hazırlanan eğitim programının oluşturulmasında 

kullanılmıştır. Algoritma takip edilerek verilen eğitim programının hastaların ağrılarını non-

farmakolojik daha iyi kontrol etmelerini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (3). Sürekli analjezi 

alan çocuklarda ağrı kontrolü için hemşire denetimli algoritmanın etkinliğini ve güvenliğini 

değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada standardize bir algoritma kullanımının ağrı 

kontrolünü iyi bir şekilde sağlandığını göstermiştir (4). Kanser ilişkili nöropatik ağrı 

tedavisinde yönlendirme algoritmasının etkinliğinin değerlendirildiği prospektif vaka serileri 

çalışmasında “nöropatik ağrı tedavisi ve yönlendirme algoritması” kullanılmış, algoritmanın 

12 haftalık süreçte nöropatik ağrı şiddeti, genel aktivite, ruh hali, yürüme, çalışma, kişiler 

arası ilişkiler, uyku ve yaşam memnuniyeti alanında olumlu gelişmelerin olduğu 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda kullanılan algoritmanın nöropatik ağrı semptomlarını azalttığı, 

fonksiyon kapasitesi ve hasta memnuniyetini arttırdığı belirtilmiştir (5). Yapılan bir çalışmada 

konjenital kalp yetmezliğinin erken evrede belirlenebilmesi için “pulseoksimetre satürasyon 

algoritması (POS algoritması)” oluşturulmuştur. Buna göre POS algoritmasının hastaneden 

taburcu edilmeden önce tanı koyulmamış konjenital kalp yetmezliği olan asemptomatik 

bebekleri tanımlamak için gerekli olan satürasyonun takibinin ve klinik muayenenin 

yapılmasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (6). Ülkemizde yapılan iki çalışmada; 

hemşirelerin ağrı değerlendirmesinde ve katater ilişkili üriner sistem infeksiyon oranlarının 

azaltılmasında algoritma ve iş akış şeması kullanılmasının etkili olduğu belirlenmiştir (Şekil 

1) (7,8). 
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Şekil 2. Yaşlı bireyde ağrı değerlendirmesi için algoritma 
Kaynak: Babadağ B, Balcı Alparslan G. (2016).Yaşlandım, ağrım var!/ I’m older, I havepain! Hemşirelikte 

Eğitim ve Araştırma Dergisi, 13 (2): s. 6 

 

 

Klinik Yol 

Klinik yol, kanıt temelli rehber esas alınarak, spesifik sağlık bakım problemine yönelik 

yapılandırılmış multidisipliner bir yaklaşımı içeren sıralı bakım planıdır (9). Sağlık 

sektöründe klinik yol” terimi ilk 1980 yılında hekimler tarafından geliştirilmeye başlanmış, 

Teşhisle İlgili Grupların tanıtımı sonrasında Boston’daki New England Tıp Merkezi’nde 1985 

yılında kullanılmaya başlanmıştır (9,10). Klinik yolu ifade eden terminoloji çok fazladır: 

Kritik yol, bakım yolu,  entegre klinik yol, vaka yönetim planı, klinik bakım yolu ya da bakım 

haritası, yerel protokoller ya da algoritma klinik yolu ifade eden terimlerdir (9, 11, 12, 13).  

-Bakım haritası:  Bakım haritası tipik olarak maliyeti yüksek olan, benzer klinik seyir 

gösteren hastalıklar için hazırlanmaktadır. Örneğin koroner arter baypas greft cerrahisi, eklem 

replasmanı, normal vajinal doğum ve sezaryen gibi obstetrik işlemler, ortopedi, plastik 

cerrahi, kulak burun )boğaz hastaları için klinik bakım haritaları geliştirilmektedir. Bakım 

haritalarının temel prensibi belirli bir sürede, belirli durumdaki hastaların tedavi ve 

müdahalelerinde her bir adım için detaylı rehberlik sağlamak, tedavi sürecini ve sonuçlarını 

detaylı göstermektir. Bakım haritaları alınacak kararları ve belirlenen bir durum için hastalara 

verilecek bakım planını adım adım gösterir. Bir akış diyagramı sunması açısından algoritma 

olarak düşünülebilir. Hastayı değerlendirme ve hasta için istenen konsültasyonlar, testler, 
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bakım ve uygulamalar, ilaç tedavisi, diyet, aktivite, eğitim ve taburculuk planı bakım 

haritasını oluşturan temel ögelerdir. Bakım haritasının en önemli yararı, klinik denetimi 

kolaylaştıran hastaya ait tüm dokümantasyonu sağlamasıdır. Sonuç olarak bakım haritasının 

genel özellikleri multidisipliner bir araçtır ve ekip lideri genellikle hemşiredir, zaman 

çizelgesi özelliği gösterir, hastadan beklenen sonuçlar ve bakımın ana unsurlarını içerir (14).   

-Vaka yönetimi: Vaka yönetimi; bireylerin sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için 

sağlığın değerlendirilmesi, gerekli olan girişimlerin planlanması uygulamalarını içeren ve bu 

uygulamaların birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında izlendiği 

multidisipliner bir sistemdir (15). Vaka yönetimi kullanımı hemşirenin multidisipliner bir 

ekibe katılmasını destekler, bütüncül bakım verilmesini sağlar, bakım kalitesini sürdürür, 

bireylerin yaşam kalitesini arttırır, hastanede kalış süresini azaltır, birey ve personel 

memnuniyetini arttırır ve kısıtlı kaynakların maliyet etkili bir şekilde kullanımını destekler 

(16). Vaka yönetiminde toplumda sık görülen, hastaneye tekrarlı yatışlara neden olan ve 

bakım maliyeti yüksek hastalığı olan bireylerin öncelikli ele alınması gerekmektedir. Ayrıca 

vaka yönetiminin, bireylerin ve kurumun ihtiyaçlarına yönelik bazı bileşenleri içermesi 

gerekir. Vaka yönetimi bileşenleri; bakım planları, kaliteyi değerlendirme ve iyileştirme, mali 

analiz, araştırma ve bakım protokolü olarak açıklanabilir. Bakım protokolü ulaşılması 

hedeflenen hasta bakım sonuçlarına ulaşmak için ilgili sağlık disiplinleri tarafından yapılması 

gereken aktiviteleri belli bir zaman çizelgesi üzerinde gösteren yapılanmış, multidisipliner bir 

klinik yönetim aracıdır (15).  

Bakım protokolünün yararları Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Bakım protokolünün yararları 

Yarar Açıklama 

Hasta açısından 

yararları 

Bakım protokolünün bir kopyasının hastada bulunması, bireyin bakım sürecinden 

haberdar olmasını ve iyileşme sürecini takip etmesini sağlar. Ayrıca hasta, ailesi ve 

hemşire arasında bir işbirliği yaratır, iletişimi güçlendirir ve hasta memnuniyetini 

arttırır.   

Sağlık personeli 

açısından yararları 

Sağlık bakım ekibinin tüm üyelerine hastanın bakım süreci ile ilgili bilgi verir. 

Disiplinler arası iletişim ve işbirliğini arttırır. Bakım sürecindeki gecikmeleri ve 

eksiklikleri önler. Personelin bakım sürecini kaydetmek için harcadığı zamanı 

azaltır. Sonuç olarak sağlık personelinin iş doyumu artar 

Sağlık kurumu 

açısından yararları 
Hasta bakımının değerlendirilmesi ile ilgili hazır veri sağlar. Bu veri göz önünde 

bulundurularak bakım sürecinde gerekli düzenlemeler yapılabilir. Böylece kurumun 
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hasta bakım kalitesi yükselir. Bakım protokolü hastaların hastanede yatış süresini 

kısalttığı ve kaynak kullanımını standardize ettiği için kurumun bakım maliyeti de 

düşer 

Sağlık sigorta şirketleri 

açısından yararları 

Yapılan ödeme karşılığında nasıl bir bakım verildiğinin tespit edilmesine olanak 

sağlar (Daş, 1999). 

-Bakım Yolu; Bakım yolu, bakım sürecinin dizaynı, klinik denetimin uygulanması, bakım 

hizmetlerinin düzenlenmesi, bakım kalitesini geliştirilmesi ve bakımın güncel araştırmalara 

bağlı olduğunu kanıtlamak için bir araç olarak görülmektedir (9).  Hemşirelik bakım yolu, 

kaynakların değer görmesine olanak sağlamakta ve kaliteli bakım vermek amacıyla 

hemşirelerin uzmanlaşmasına izin vermektedir. Standart bakım yolları hasta bakımı için 

gerekli olan zamanı oluşturmaktadır (11).  

-Kritik Yol: Kritik yol, bir hastanın zaman içerisinde ve disiplinler arası değerlendirmeye 

göre iyileşme sürecini koordine etmekte kullanılmaktadır. Kritik yol, hasta bakım ve 

tedavisinde müdahalelerin sırası ve zamanlamasını planlayarak,   hastalara ve bakım vericilere 

yönelik hedefleri gösterir (17). Kritik yol, tedaviyi standardize etmenin bir yoludur ve standart 

bir tedavi algoritmasını takip etmektedir. Buna rağmen, bireysel hasta bakımı için esnekliğe 

izin vermektedir (18).  

Kritik yol, sağlık hizmeti sunumunu yönetilmesi ve istendik hasta bakım sonuçlarının elde 

edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan araçlar olması bakımından hastalık yönetim 

sürecinde gerekli olan bileşenlerden birisidir 18,19). Kritik yolun özellikle yatan hasta 

bakımında maliyet etkinliği gösterdiği belirtilmekte,  hastanede kalış süresini azalttığı ve 

gereksiz tanılama araçlarının kullanımını sınırlandırarak ekonomideki “arz-talep”  prensibine 

göre sağlık bakım kaynaklarına olan talebi azalttığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda kritik 

yol, özellikle maliyeti arttıran hastalıklara yönelik oluşturulmaktadır. Astım, artrit, 

anflamatuvar bağırsak hastalığı gibi hastalıklar, hastalık yönetim programlarının hedef sağlık 

problemleri arasındadır (17).  

Bailey, Litaker ve Mion, (1998), yaptıkları çalışmada ortopedi ameliyatı geçiren hastalarda 

kullanılmakta olan kritik yolun yeniden revize edilmesinde gerekli olan bileşenleri 

tanımlamışlardır (19). Yazarlar özellikle hemşirelik bakımında maliyete neden olan hasta 

bakım sonuçlarına odaklanmakla birlikte önerdikleri bileşenlerin farklı hasta grubuna uygun 

kritik yollarda da kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Buna göre Bailey ve arkadaşları 

hastaneye yatış öncesi, sırasında ve sonrasında hasta özelliklerini belirlemişler (post-op 



 

964 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
deliryum gelişmesi, hastanede kalış süresinin uzaması, post-op anti-psikotik ilaç kullanımı, 

preoperatif hastanın fonksiyonel durumunda bozulma), bu özelliklerin maliyetle olan ilişkisi 

tanımlanmış,  hasta özelliklerine göre kritik yol yeniden revize edilmiştir. Bu sürecin yalnızca 

maliyet etkinliği üzerine odaklanmasına rağmen diğer klinik belirteçler üzerinde de 

kullanılabileceği belirtilmiştir (19).  

Sonuç 

Algoritma ve farklı kavramlarla tanımlanan klinik yollar sağlık bakım alanında tedavi 

maliyetini arttıran, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik rahatsızlıklar ve hastanın 

yaşamını tehdit eden akut sağlık problemleri, bu problemlerin geliştiği hastaların bakım ve 

tedavisinde kullanılmak üzere hemşirelerin de dahil olduğu multiprofesyonel bir ekip 

tarafından kullanılmaktadır. Hastalık yönetiminin merkezi bir bileşeni olarak klinik yollar, bu 

süreçte verimliliği ve etkinliği arttırmaktadır.  
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ÖZET 

Giriş: Uyku insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır ve temel fizyolojik gereksinimler 

kadar önemli bir aktivitedir. Bu nedenle uyku bireyin duygu durumunu ve yaşam kalitesini 

etkileyen, sağlıkla ilgili önemli bir faktör olarak görülmektedir. Üniversite öğrencilerinde 

uyku problemleri sık görülmekte ve öğrencilerin uyku kalitelerinin kötü olduğu bilinmektedir.  

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız diş hekimliği öğrencilerinde uyku kalitesinin akademik 

başarı ve tükenmişlik düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesidir. 

Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesinde 

eğitim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 175 öğrenci üzerinde yapılmıştır. 

Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu 

(MTE-ÖF) ve Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile toplanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin ortalama PUKİ puanları 7,5±2,7 puan olup kötü uyku kalitesine 

sahip oldukları tespit edilmiştir. MTE-ÖF tükenme, duyarsızlaşma ve yetkinlik alt ölçekleri 

puan ortalamalarının sırasıyla; 19,1±5,8, 11,7±3,7, 11,9±2,8 olduğu belirlenmiştir. MTE-

ÖF’nin bütün alt ölçeklerinde erkeklerin tükenmişlik düzeyi kadınlardan yüksek bulunmuştur; 

ancak bu fark istatistiksel olarak önemli değildir (p>0,05). Uyku kalitesi ile akademik başarı 

ve tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır 

(p>0,05). 

Sonuç: Çalışmaya katılan diş hekimliği öğrencilerinin büyük çoğunluğunun kötü 

uyku kalitesine sahip olduğu ve çoğunluğun tükenmişlik puanının yüksek olduğu 
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saptanmıştır. Uyku kalitesi ile akademik başarı ve tükenmişlik düzeyleri arasında bir ilişki 

bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diş Hekimliği, Tükenmişlik, Pittsburg Uyku Kalite İndeksi, Akademik 

Başarı 

 

ABSTRACT 

Introduction: Sleep is an indispensable part of human life and is an important activity as the 

other basic physiological needs. Therefore, sleep which affects the emotional state and quality 

of life of the individuals, is accepted to be an important factor for health. Sleep problems are 

common in the university students and it is known that the students' sleep quality is poor. 

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of sleep quality on academic 

achievement and burnout levels in dentistry students.  

Method: This cross-sectional study was conducted on 175 students attending to the Faculty of 

Dentistry in 2018-2019 academic year and volunteered to participate in this study. The data 

of the study were collected by using the Personal Information Form, Maslach Burnout 

Inventory-Student Version (MBI-SV) and Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI). 

Results: The average PSQI score of the students was 7.5±2.7 points and they were found to 

have poor sleep quality. The mean scores of depletion, depersonalization and competency 

sub-scales of MBI-SV were; 19,1±5,8, 11,7±3,7, 11,9±2,8 points, respectively. In all subscales 

of MBI-SV, burnout levels of men were found to be higher than women but this difference was 

not statistically significant (p>0.05). There was no statistically significant correlation 

between sleep quality and academic achievement and burnout levels (p> 0.05). 

Conclusions: Most of the students who participated in this study had poor sleep quality and 

most of them had high burnout scores. Sleep quality did not have significant effect on 

academic success and burnout levels. 

Key Words: Dentistry, Burnout, Pittsburg Sleep Quality Index, Academic Achievement 

 

1.GİRİŞ 

Tükenmişlik; duyguların yoğun olarak yaşanması ve uzun dönemli ilişkilerin yansıması 

olarak meydana gelen çok boyutlu bir yorgunluk sendromu olarak tanımlanır ve iç 

kaynakların tükenmesini ifade eder (1). İlk defa 1974 yılında mesleki bir tehlike olarak 

tanımlanan tükenmişlik sendromu daha çok meslek hayatı ve işle ilgili sıkıntı yaşayan 

bireylerde görülmesine rağmen, yapılan çalışmalar öğrenciler arasında da tükenmişliğin 

yaygın olduğunu göstermektedir (2,3).  

Eskiden komaya benzeyen derin bir gevşeme süreci olarak düşünülen uyku, günümüzde 

döngüsel, geri dönüşümlü, kortikal duyarlılık düzeyinde belirgin bir azalma ile karakterize, 

karmaşık ve çok boyutlu bir işlev olarak kabul edilmektedir. Uyku kalitesi; uyku ile ilişkili 
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problemlerin fazlaca görülmesi ve kötü uyku kalitesinin birçok tıbbi probleme yol açması 

nedeniyle günümüzde sağlıkla ilgili çalışmaların ana temalarından biri haline gelmiştir. 

Ayrıca uyku kalitesi ile fiziksel ve psikolojik iyilik hali arasında güçlü bir bağ olduğu ortaya 

konulmuştur (4). Ülkemizde insanların yaklaşık beşte birinin uyku kalitesinde bozulma 

yaşadığı rapor edilmiştir. Üniversite öğrencilerinde de uyku ile ilgili sorunların sık görüldüğü 

ve uyku kalitelerinin kötü olduğu bilinmektedir (5). Çeşitli çalışmalarda öğrencilerin uyku 

saatlerinin düzensiz olduğu, yeterince uyumadıkları, uyku kalitelerinin kötü olduğu ve 

uykularını düzenlemek amacıyla reçetesiz ilaç kullanımı yoluna başvurdukları 

bildirilmektedir (6,7). 

Diş hekimliğinin de arasında bulunduğu bazı bölümlerde, öğrenciliğin belli bölümleri mesleki 

uygulamalarla geçmekte ve öğrenciler insanlarla yoğun iletişimde bulunmaktadır. Bu nedenle 

öğrencilerin yaşadığı strese bağlı olarak tükenmişlik ortaya çıkabilir. Nitekim tükenmişlik 

sendromunun öğrenciler arasında sıklıkla görüldüğü belirtilmektedir (8). Üniversite 

öğrencileri arasında uyku bozuklukları oranının da yüksek olduğu göz önüne alındığında bu 

durumun tükenmişliğin daha yüksek boyutlarda görülmesine neden olacağı ve akademik 

başarıyı etkileyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmamızın amacı diş hekimliği 

öğrencilerinde uyku kalitesinin akademik başarı ve tükenmişlik düzeyleri üzerine etkisinin 

incelenmesidir. 

 

2. YÖNTEM 

Diş Hekimliği öğrencilerinde uyku kalitesinin akademik başarı ve tükenmişlik düzeyleri 

üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmamıza Süleyman Demirel 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören 175 öğrenci gönüllülük esasıyla 

katılmıştır. Araştırma için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu onayı alınmıştır (19.02.2019 tarih ve 74 sayılı karar). Çalışmaya 

katılan bireylere çalışmanın amaç ve prosedürleri açıklanmış ve onamları alınmıştır. Diş 

Hekimliği öğrencisi olmak ve çalışmaya katılmaya gönüllü olmak dahil edilme kriterini 

oluştururken; çalışmaya katılmayı istemeyen öğrenciler çalışma dışında tutulmuştur. 

2.1. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci 

Formu”, “Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi” kullanılarak toplanmıştır.  
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Literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu; 

öğrencilerin yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi sosyodemografik özelliklerini ve akademik 

başarılarını belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF), Schaufeli ve ark. (9) tarafından 

geliştirilen, Çapri ve ark. (1) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan bir ankettir. 

Yedi dereceden oluşan Likert tip bir anketken; yedili derecelendirme şeklinin Türk kültürüne 

uygun olmadığını tespit edilip beşli derecelendirme (hiçbir zaman, bazen, genellikle, çoğu 

zaman, her zaman) şeklinde sınıflandırmaya gidilmiştir (10). Form 16 maddeden ve üç alt 

ölçekten oluşmаktаdır. Bu alt ölçeklerden “tükenme” ve “duyarsızlаşmа” alt ölçekleri beşer 

maddeden ve “yetkinlik” alt ölçeği altı maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri 0-5 arasında 

puanlanmaktadır. Puanlamada tüm bireylerin alt ölçek puanları ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 

Tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinde yüksek puan, yetkinlik alt ölçeğinde ise düşük 

puan tükenmişliği göstermektedir. 

Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), 1989 yılında Buyese ve ark. (11) tarafından 

geliştirilmiş olup, ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ağargün ve ark. (12) 

tarafından yapılmıştır. Ölçek 11 ana başlıktan oluşan 24 soru içerir ve bu soruların 19'u 

kendini değerlendirme (self-rated) sorusudur. 5 tanesi ise bireyin eş veya bir oda arkadaşı 

tarafından yanıtlanır. Bu 5 soru yalnız klinik bilgi için kullanılır ve puanlamaya katılmaz. Her 

madde 0-3 arasında puanla değerlendirilir. PUKİ toplam puanının 5’in üzerinde olması kötü 

uyku kalitesini göstermektedir (13). 

2.2. İstatistiksel Analiz 

Katılımcılardan elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizleri IBM SPSS Statistics versiyon 

20.0 programı ile yapılmıştır. Grupların karşılaştırılması için bağımsız gruplarda t testi, 

parametrelerin birbiriyle olan ilişkisini belirlemek için pearson korelasyon analizi, diğer 

değişkenler için ortalama ve yüzdelik değerler kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR:  

Çalışmaya 104 (%59,4) kadın, 71 (%40,6) erkek olmak üzere toplam 175 öğrenci katılmıştır. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 21,1±1,5 yıl’dır. Katılımcıların %27,3’ünün sigara, %42,6’sının 

alkol kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin PUKİ puanlarının dağılımına 

bakıldığında %24,6’sinin “iyi”, %75,4’ünün “kötü” puan aldığı görülmüştür. 
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Çalışmamızın sonuçlarına göre kötü uyku kalitesine sahip öğrencilerin genel not ortalaması 

(2,77), iyi uyku kalitesine sahip öğrencilerin genel not ortalamasından (2,91) düşük 

bulunmuştur. Ancak bu fark istatistiksel olarak önemli değildir (p>0,05) (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Uyku kalitesi ve akademik başarı arasındaki ilişki 

PUKİ Puanı Kişi Sayısı (Yüzde)                            Not 

Ortalaması 

               SS         p 

İyi (0-5 puan arası)    43 (24,6)                                       2,9126             0,98634      0,387 

Kötü (6 ve üstü puan)   132 (75,4)     2,7781             0,26416  

SS: Standart Sapma 

 

MTE-ÖF duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve yetkinlik alt ölçekleri puan ortalamalarının 

sırasıyla; 19,1±5,8, 11,7±3,7, 11,9±2,8 olduğu belirlenmiştir. MTE-ÖF’nin bütün alt 

ölçeklerinde erkeklerin tükenmişlik düzeyi kadınlardan yüksek bulunmuştur fakat bu fark 

istatistiksel olarak önemli değildir (p>0,05) (Tablo 2). 

 

Tablo 2: Cinsiyete göre tükenmişlik ve PUKİ puanları dağılımı 

 Cinsiyet Ortalama±SS p 

Duygusal tükenme 
Kadın 18,8±3,7 

0,403 

Erkek 19,6±7,9 

Duyarsızlaşma 
Kadın 11,3±3,5 

0,059 

Erkek 12,4±3,9 

Yetkinlik 
Kadın 11,9±2,6 

0,751 

Erkek 12,0±3,1 

PUKİ 
Kadın  7,2±2,4 

0,233 

Erkek 7,7±3,0 

 SS: Standart Sapma 
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Öğrencilerin PUKİ puan ortalamaları 7,5±2,7 olup kötü uyku kalitesine sahip oldukları tespit 

edilmiştir. PUKİ puan ortalamaları erkeklerde kadınlardan yüksek olup, aralarındaki fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Cinsiyete göre PUKİ puanları 

 

Erkek (n:71) 

Ortalama ±SS 

Kadın (n:104) 

Ortalama ±SS 

p 

Toplam(n:175) 

Ortalama ±SS 

PUKİ puanı 7,7±3,0 7,2±2,4 0,252 7,5±2,7 

SS: Standart Sapma 

 

Uyku kalitesi ile akademik başarı ve tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Uyku kalitesi ile akademik başarı ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki 

  
Genel not 

ortalaması 

Duygusal 

Tükenme 

Duyarsızlaşma Yetkinlik PUKİ 

Genel not 

ortalaması 

r  -,111 -,188* -,145 -,069 

p  ,145 ,013 ,057 ,364 

Duygusal 

tükenme 

r -,111  ,438** ,134 ,111 

p ,145  ,000 ,077 ,143 

Duyarsızlaşma 

r -,188* ,438**  ,241** ,973 

p ,013 ,000  ,001 175 

Yetkinlik 

r -,145 ,134 ,241**  ,005 

p ,057 ,077 ,001  ,953 

PUKİ 

r -,069 ,111 ,973 ,005  

p ,364 ,143 175 ,953  

r: pearson korelasyon analizi, *p: ˂0,05 düzeyinde anlamlıdır. **: p˂0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
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4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada diş hekimliği öğrencilerinde uyku kalitesinin akademik başarı ve tükenmişlik 

düzeyleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmamızda kullanılan Pittsburg Uyku Kalitesi 

İndeksi uyku kalitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan güvenilir bir indekstir. 

PUKİ toplam puanının 5’in üzerinde olması kötü uyku kalitesini göstermektedir (14). 

Çalışmamızın sonuçlarına göre öğrencilerin %75,4’ünün kötü uyku kalitesine sahip olduğu 

saptanmıştır. Ankete katılan tüm öğrencilerin ortalama PUKİ puanın ise 7,5±2,7 olduğu tespit 

edilmiştir. Shad ve ark. (14) yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin %62,6’sının uyku 

kalitesinin kötü olduğunu bildirmişler, ortalama PUKİ puanını ise 6,45±2,85 olarak 

bulmuşlardır. Benzer çalışmalarda Kabrita ve ark. (15) öğrencilerin %58,7’sinin, Velez ve 

ark. (16) ise %51,8’inin kötü uyku kalitesine sahip olduklarını bildirmişlerdir. Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda ise Saygılı ve ark. (17) üniversite öğrencilerinin PUKİ puan ortalamasını 

6,9±2,7, kötü uyku kalitesine sahip öğrencileri oranını %46,4; Mayda ve ark. (18), tıp 

öğrencileriyle yaptıkları çalışmada PUKİ puan ortalamasını 5,2±2,7, kötü uyku kalitesine 

sahip öğrencileri oranını %46,4; Aysan ve ark. (5) hemşirelik, tıp ve eczacılık okuyan 

üniversite öğrencilerinde yaptıkları çalışmada PUKİ puan ortalamasını 6.15±1.90, uyku 

kalitesi kötü olanların oranını ise %59 olarak bildirmişlerdir. Ergin ve ark. (19), sağlıkla ilgili 

eğitim veren fakültelerdeki öğrencilerin uyku kalitesini değerlendirdikleri çalışmada PUKİ 

puan ortalamasını 7.9 ±3.4, uyku kalitesi kötü olanların oranını ise %72,2 olarak bulmuşlar ve 

ankete katılan diğer fakülteler arasında en kötü uyku kalitesinin diş hekimliği fakültesi 

öğrencilerinde olduğunu bildirmişlerdir. Sonuçlarımız diğer çalışmaların sonuçlarıyla 

karşılaştırıldığında PUKİ puan ortalaması Ergin ve ark. (19) sonuçlarına yakınken, diğer 

çalışmaların sonuçlarından daha yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde kötü uyku kalitesine 

sahip öğrencilerin oranı diğer çalışmalara göre oldukça yüksektir. Bu sonuçlardan da 

anlaşıldığı gibi uyku kalitesinin kötü olması üniversite gençliği için önemli bir sorundur. 

Çalışmamızın sonuçlarına göre PUKİ puan ortalamaları erkeklerde kadınlardan yüksek 

bulunmuştur ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Çalışmamızın sonucuna 

paralel şekilde benzer çalışmalarda da cinsiyet ve uyku kalitesi arasında istatiksel olarak 

önemli bir fark bulmamışlardır (14, 18).  

Uyku bozuklukları ve kötü uyku kalitesi; tıbbi rahatsızlıklar, odaklanma sorunları, huysuzluk, 

hırçınlık, öğrenme bozuklukları, sosyal ilişkilerde sorunlar, iş verimliliğinde azalma ve 

psikososyal bozukluklara neden olabilen önemli halk sağlığı sorunlarındandır (20). 

Çalışmamızın sonuçlarına göre kötü uyku kalitesine sahip öğrencilerin genel not ortalaması 
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(2,77), iyi uyku kalitesine sahip öğrencilerin genel not ortalamasından (2,91) düşük 

bulunmuştur. Ancak bu fark istatistiksel olarak önemli değildir.  

Öğrencilerin MTE-ÖF tükenme, duyarsızlaşma ve yetkinlik alt ölçekleri puan ortalamalarının 

sırasıyla; 19,1±5,8, 11,7±3,7, 11,9±2,8 puan olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda diş 

hekimliği fakültesi öğrencilerinin tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamaları yüksek, 

yetkinlik puan ortalaması ise düşüktür.  Atalayın ve ark. (2) çalışmalarında klinik öncesi 

sınıflardaki diş hekimliği öğrencilerinin %15-22’sinin, klinik uygulama yapan diş hekimliği 

öğrencilerinin ise %19-26’sının orta ve yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını 

bildirmişlerdir. Badran ve ark. (21) klinik sınıflardaki diş hekimliği öğrencilerinin duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma puanlarının yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Diş hekimliği fiziksel 

ve zihinsel çabaların yanı sıra insanlarla iletişim içinde olmayı gerektiren stresli bir meslektir. 

Diğer fakültelerden farklı olarak teorik derslerin yanında laboratuvar uygulamalı derslerin 

ağırlığı, klinik uygulamalarda hastalarla yaşadıkları güçlükler, insan sağlığını tehlikeye 

atmamak için hata yapamamak zorunda olmaları, klinikte beceri gerektiren işlemler yapmaları 

ve stresli uygulama ortamına bağlı olarak diş hekimliği fakültesinde okuyan öğrencilerin 

tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu düşünülmektedir (22). 

MTE-ÖF’nin bütün alt ölçeklerinde erkeklerin tükenmişlik düzeyi kadınlardan yüksek 

bulunmuştur fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Çalışmamızda 

öğrencilerin tükenmişlik düzeyleri ile cinsiyet faktörü arasında anlamlı fark olmamasının 

nedeni fakülte içerisindeki faktörlerin kadın ve erkek öğrencileri eşit ölçüde etkilediğinin 

göstergesi olabilir.  

Çalışmamızın sonucuna göre uyku kalitesi ile tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. 

Sonuç olarak; bu çalışmaya katılan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi öğrencilerinin büyük çoğunluğunun kötü uyku kalitesine sahip olduğu ve çoğunun 

tükenmişlik puanının yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak uyku kalitesi ile tükenmişlik 

düzeyleri ve akademik başarı arasında önemli bir ilişki saptanmamıştır. Diğer diş hekimliği 

fakültelerini de içeren daha geniş bir öğrenci popülasyonunda çalışmalar yapılması uyku 

kalitesinin akademik başarı üzerindeki etkisinin saptanması konusunda faydalı olacaktır. 
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ÖZET 

GİRİŞ: Menopoz menstrüel döngünün kesildiği ve bunun sucunda ovaryan hormonlar olan 

östrojen ve progesteronun salınımındaki azalmayı tarif eden yaşam dönemine verilen isimdir. 

Menopoz kadınların vücutlarında vazomotor, uyku bozuklukları, yorgunluk, ağrı ve sızılar, 

değişmiş bilişsel işlevlerin yanı sıra vajinal kuruluk, tahriş, tekrarlayan idrar yolu 

enfeksiyonları, pelvik iç organları destekleyen bağ dokusundaki zayıflama gibi genitoüriner 

sorunlar şeklinde birçok değişimler meydana getirmektedir. Uzun dönemde ise kas iskelet 

sisteminde osteoporoz, sarkopeni, postüral disfonksiyon, denge kontrolü ve stabilitede kayıp 

ile birlikte artan düşme riski gibi değişimler görülmektedir. Menopoz dönemi boyunca aynı 

zamanda sıklıkla depresyon, hafızada kayıp, sinirlilik, konsantrasyon zayıflaması, yorgunluk 

ve özgüven kaybı şeklinde psikolojik semptomlar da oluşabilmektedir. Artan yaşam süresi ile 

birlikte kadınlar artık menopoz sonrası döneminde daha fazla zaman geçirmektedir ve 

belirtilen bu etkiler, kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

AMAÇ: Çalışmanın amacı postmenopozal kadınlarda yaşam memnuniyeti, yaşam kalitesi ve 

depresyon arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

YÖNTEMLER: Çalışmaya postmenopozal dönemde olan 150 kadın dahil edildi. Kadınların 

sosyodemografik bilgileri demografik bilgi formu ile değerlendirildi.  Çalışmaya katılan 

kadınların yaşam memnuniyetleri; yaşam memnuniyet anketi, yaşam kaliteleri Menopoza 

Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği ve depresyon düzeyleri  Beck Depresyon Ölçeği ile 

değerlendirildi.  

SONUÇLAR: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 59.42±8.77 yıldı. Yapılan 

korelasyon analizinde postmenopozal kadınların yaşam memnuniyet puanları ile menopoza 

özgü yaşam kalitesi, genel yaşam kalitesi toplam değeri ve alt parametrelerinin tümünde ve 

depresyon toplam puanı arasında ilişki bulundu (p<0.005). 

TARTIŞMA: Postmenopozal kadınlarda yaşam memnuniyeti, yaşam kalitesi ve depresyon 

arasında ilişki görüldü. Kadınlarda postmenopozal dönemde ortaya çıkan semptomlarla 

birlikte yaşam kalitesi de etkilenmektedir. Ülkemizde postmenopozal dönemdeki kadınların 

psikolojik durumları ve yaşam kalitelerinde ortaya çıkan semptomlarla baş edebilmesi ve 

yaşam memnuniyetlerinin artırılması için düzenli egzersiz programlarına katılımlarını 

sağlayacak eğitimlerin verilmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam memnuniyeti, yaşam kalitesi, depresyon, postmenopozal, kadın 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Menopause is the name given to the life period describing the decrease in 

the release of estrogen and progesterone, which is the cervical ovarian hormone and the 

menstrual cycle. Menopause in women’ s body vasomotor, sleep disorders, fatigue, pain, as 

well as altered cognitive functions, vaginal dryness, irritation, recurrent urinary tract 

infections, pelvic internal organs supporting the weakening in connective tissue genito-

urinary problems in the form of many changes occur. In the long term, changes in the 

musculoskeletal system, such as osteoporosis, sarcopenia, postural dysfunction, balance 

control and stability, as well as the increased risk of falling are observed. During the 

menopause period, psychological symptoms may also occur, often in the form of depression, 

loss of memory, irritability, loss of concentration, fatigue and loss of self-esteem. With 

increasing life expectancy, women now spend more time in the postmenopausal period and 

these effects negatively affect the quality of life of women.  

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the relationship between life 

satisfaction, quality of life and depression in postmenopausal women. 

METHODS: The study included 150 women in postmenopausal period. Sociodemographic 

information of women was evaluated by demographic information form. Life satisfaction of 

women participating in the study; Life Satisfaction Questionnaire, quality of life, Menopause-

Specific Quality Of Life Scale and depression levels were evaluated by Beck Depression 

Inventory.  

RESULTS: The mean age of women was 59.42 ± 8.77 years. Correlation analysis revealed a 

correlation between postmenopausal women's life satisfaction scores, menopausal quality of 

life, overall quality of life, total and sub-parameters of depression (p <0.005).  

DISCUSSION: There was a relationship between life satisfaction, quality of life and 

depression in postmenopausal women. Quality of life is also affected by postmenopausal 

symptoms in women. In our country, we think that it will be useful to give trainings that will 

enable women to participate in regular exercise programs in order to cope with the 

psychological conditions and symptoms of life quality in postmenopausal period and to 

increase their life satisfaction. 

Keywords: Life satisfaction, quality of life, depression, postmenopausal, female 
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GİRİŞ 

 Kadın yaşamı çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk, menopoz ve yaşlılık olmak üzere 

beş dönemden oluşur. Bu dönemlerden her biri kendine özgü fiziksel, psişik ve hormonal 

farklılıklar gösterir. Her dönemin kendine göre özellikleri olmasına karşın, ergenlik ve 

menopoz dönemleri kadın yaşamındaki etkileri en önemli dönemlerdir (1). 

Menopoz menstrüel döngünün kesildiği ve bunun sonucunda ovaryan hormonlar olan 

östrojen ve progesteronun salınımındaki azalmayı tarif eden yaşam dönemine verilen isimdir. 

Geriye dönük olarak 12 ay boyunca spontan adetlerin bırakılması olarak da tanımlanır. Dünya 

çapında çoğu kadın 49-52 yaş arasında menopoza girmektedir. Erken menopozla sigara 

kullanmak, düşük vücut kitle indeksi, doğum  yapmamış olmak ve düşük eğitim düzeyi  

ilişkilendirilmiştir (2). Menopoz, oosit üretiminin durduğu tek bir nokta olarak görülse de 

aslında birkaç yıl boyunca adet döngüsünde öngörülebilir değişikliklerin olduğu dinamik bir 

süreçtir.  

  Menopoz kadınların vücutlarında vazomotor (sıcak basması, gece terlemesi gibi) , 

uyku bozuklukları, yorgunluk, ağrı ve sızılar, değişmiş bilişsel işlevler gibi semptomlara 

neden olmaktadır. Bunların yanı sıra vajinal kuruluk, tahriş, tekrarlayan idrar yolu 

enfeksiyonları, pelvik iç organları destekleyen bağ dokusundaki zayıflama gibi genitoüriner 

sorunlar şeklinde birçok değişimler meydana getirmektedir (3). 

 Menopoz, uzun dönemde kas iskelet sistemine de etki etmektedir. Osteoporoz, 

sarkopeni, postüral disfonksiyon, denge kontrolü ve stabilitede kayıp ile birlikte artan düşme 

riski gibi değişimler görülmektedir (4). Menopoz döneminde duygusal değişimler söz 

konusudur. Menopoz dönemi boyunca sıklıkla depresyon, hafızada kayıp, sinirlilik, 

konsantrasyon zayıflaması, yorgunluk ve özgüven kaybı şeklinde psikolojik semptomlar 

oluşabilmektedir (5). 

Artan yaşam süresi ile birlikte kadınlar artık menopoz sonrası döneminde daha fazla 

zaman geçirmektedir ve belirtilen bu etkiler, kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Yaşam kalitesi olumsuz etkilendikçe de psikolojik semptomlar artmakta ve 

böylece bir döngü içine girilmektedir (6). Bu nedenle, yaşam memnuniyeti, yaşam kalitesi ve 

depresyonun değerlendirilmesi önemli ve gereklidir. Çalışmamızın amacı postmenopozal 

kadınlarda yaşam memnuniyeti, yaşam kalitesi ve depresyon arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
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YÖNTEMLER 

 Çalışmaya postmenopozal dönemde olan 150 kadın dahil edildi. Kadınların 

sosyodemografik bilgileri demografik bilgi formu ile değerlendirildi. Çalışmaya katılan 

kadınların yaşam memnuniyetleri; Yaşam Memnuniyet Ölçeği (YMÖ), yaşam kaliteleri; 

Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (MÖYKÖ), depresyon düzeyleri; Beck Depresyon 

Ölçeği (BDÖ) ve genel yaşam kaliteleri; Nothingham Sağlık Profili (NSP) ile değerlendirildi.   

 Yaşam Memnuniyet Ölçeği (YMÖ), tek boyutlu bir ölçektir. Yedili likert tipi bir 

derecelendirmeye  (1 kesinlikle katılmıyorum- 7 kesinlikle katılıyorum) sahiptir. 7 ile 35 puan 

arasında puanlanır ve puanın yükselmesi kişinin yaşam memnuniyetindeki artışı ifade eder 

(7,8). Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (MÖYKÖ), 29 soru içeren likert tipte bir 

ölçektir. Vazomotor (1-3. sorular), psikososyal (4-10. sorular), fiziksel (11-26. sorular) ve 

cinsel (27-29. Sorular) olmak üzere dört alt alandan oluşur. MÖYKÖ’de her bir alt alan puanı 

1’den 8’e doğru sıralanmıştır. Puan arttıkça yakınmanın şiddeti de artmaktadır (9,10). 

 Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), likert tipinde olan ölçek 21 belirti kategorisinden 

oluşmaktadır. Her belirti kategorisi 0-3 arasında değişen puanlarla değerlendirilmektedir. 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 63’tür. Toplam puanın yüksek oluşu, depresyon 

düzeyinin ya da şiddetinin yüksekliğini göstermektedir (11,12). Nothingham Sağlık Profili 

(NSP); enerji, ağrı, fiziksel mobilite, uyku, emosyonel reaksiyon ve sosyal izolasyondan 

oluşan altı kategori içerir ve cevapları evet veya hayır olan 38 farklı sorudan oluşur. Belirli 

alanlara verilen pozitif cevaplar şiddeti değerlendirmede kullanılır veya altı kategorinin 

toplamı bir profil olarak verilebilir. Yüksek skor yaşam kalitesinin kötü olmasına işarettir 

(13,14). 

Elde edilen ölçümlere ait tanımlayıcı değerler ortalama, standart sapma hesaplanıp 

tablolar halinde verildi. Sayısal özelliklerin her bir grupta normal dağılım gösterip 

göstermediği Kolmogorov–Smirnov testi ile incelendi. En az biri normal dağılmayan veya 

ordinal olan değişkenler arası ilişkiler için korelasyon katsayıları ve istatistiksel anlamlılıklar 

Spearman korelasyon katsayısı ile hesaplandı. İstatistik anlamlılık düzeyi p≤0,05 alındı ve 

hesaplamalarda PASW (Ver. 18) kullanıldı. 

SONUÇLAR 

 Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 59.42±8.77 yıldı. Çalışmaya katılan 

kadınların demografik bilgileri Tablo 1’ de verildi. 
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(n=120) ORTALAMA STANDART SAPMA 

YAŞ (yıl) 59.42 8.77 

BOY(cm) 156 1.04 

KİLO (kg) 73.48 10.42 

VKİ (kg/cm2 ) 26.04 2.24 

Tablo 1. Çalışmaya katılan kadınların demografik bilgileri.
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Yapılan korelasyon analizinde postmenopozal kadınların yaşam memnuniyet puanları ile menopoza özgü yaşam kalitesi, genel yaşam kalitesi 

toplam değeri ve alt parametrelerinin tümünde ve depresyon toplam puanı arasında ilişki bulundu (Tablo 2), (p<0.005). 

    MÖYKÖ YMÖ BDÖ 

NSP  

Toplam 

NSP 

Ağrı 

NSP 

Sosyal 

izolasyon 

NSP 

Enerji 

NSP 

Fiziksel 

mobilite 

NSP 

Uyku 

NSP 

Emosyonel 

reaksiyonlar 

MÖYKÖ 

r 

1 

-.416 .587 .685 .630 .369 .403 .593 .374 .583 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

YMÖ 

r   

  

1 

-.473 -.387 -.542 -.248 -.524 -.390 -.236 -.473 

p .000 .000 .000 .002 .000 .000 .004 .000 

BDÖ 

r   

  

  

  

1 

.620 .473 .459 .407 .536 .267 .589 

p .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 

Tablo 2. MÖYKÖ, YMÖ, BDÖ ve NSP arasındaki ilişkiler. 
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TARTIŞMA 

Postmenopozal kadınlarda yaşam memnuniyeti, genel ve menopoza özgü yaşam 

kaliteleri ve depresyon durumları arasında ilişki görüldü. 

 Kadınlarda postmenopozal dönemde ortaya çıkan semptomlarla birlikte yaşam 

kalitesi de etkilenmektedir. Gelişen sağlık koşulları ile dünyanın çoğunda kadınların yaşam 

beklentisi 80 yıldan fazladır. Buna bağlı olarak kadınlar yaşamlarının %40’ını menopoz 

sonrası dönemde geçirecektir. Her yıl 47 milyon yeni kadının menopaza girdiği ve 2030 

yılına gelindiğinde, dünyada menopoz ve menopoz sonrası kadın nüfusunun 1,2 milyara 

çıkacağı tahmin edilmektedir. İlerleyen yıllarda menopoz halk sağlığının ana sorunlarından 

olacaktır (15). 

İnsanın gelişim sürecinde çözmesi ve uyum sağlaması gereken yaşam dönemlerinin 

her birinin kendine özgü stres oluşturucu değişimleri vardır. Kadın için menopoz, bu yaşam 

dönemlerinden bir tanesidir. Menopoz döneminde ortaya çıkan ruhsal belirtilerin nedeni 

açıkça belirtilmese de hormonal değişimlerin doğrudan etkisi olabileceği, fiziksel belirtilere 

ikincil olabileceği ya da psikososyal etkiyle ortaya çıkabileceği, hatta beden imajındaki 

değişikliklerin ve artan uyku bozukluğunun depresyon gelişmesinde rol oynayabileceği ileri 

sürülmektedir (16).  

Yaşam kalitesi bireyin fiziksel sağlık, psikolojik durum, bağımsızlık seviyesi, sosyal 

ilişkiler, kişisel inançlar ve sosyal çevre ile bağlantı ve kendi yaşamını değerlendirmesine 

yarayan algı, duygu ve bilinç düzeylerinin bir bütünüdür (17).  Günümüzde kadınların 

menopozda geçirdikleri süre ortalama yaşam süresinin uzaması ile birlikte de artmaktadır 

(18). Menopoz, kadınlarda; vazomotor, uyku bozuklukları, yorgunluk, ağrı ve sızılar, 

değişmiş bilişsel işlevlerin yanı sıra vajinal kuruluk, tahriş, tekrarlayan idrar yolu 

enfeksiyonları, pelvik iç organları destekleyen bağ dokusundaki zayıflama gibi genitoüriner 

sorunlar şeklinde birçok değişimler meydana getirmektedir (19). Bütün bu kısa ve orta vadeli 

etkiler, kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (20). 

Fiziksel aktivitenin veya farklı türde egzersizlerin yaşam kalitesini olumlu yönde 

etkilediği ve depresyon semptomlarını azalttığı bilinmektedir (21). Dugan ve ark. kadınlarla 

yaptığı çalışmalarda fiziksel aktivite şiddeti arttıkça depresif semptomlarda zamanla azalma 

geçekleştiğini belirtmiştir (22) Antunes ve ark. aerobik egzersiz programı uyguladıkları 

bireylerin egzersiz sonrası yaşam kalitesinde anlamlı gelişme sağladığını belirtmişlerdir. Bir 

başka çalışmada bir grup postmenopozal dönemdeki kadınlara haftada 3 kez, 12 ay boyunca 

egzersiz programı uygulanmış ve sedanter kontrol grubu ile karşılaştırıldığında genel yasam 
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kalitelerinde anlamlı fark olduğu bildirilmiştir (23). Villaverde-Gutierrez ve ark. yaptıkları 

çalışmada ise bir grup menopoz kadına haftada 3 saat egzersiz 12 ay boyunca uygulanmış ve 

bu grup sedanter kontrol grubu ile kıyaslandığında egzersiz grubu lehine fiziksel ve mental 

sağlıkları ile genel yaşam kalitelerinde istatistiksel anlamlı fark belirtilmiştir (24). 

Yapılan değerlendirmelerde menopoz dönemdeki kadınların yaşam memnuniyetleri, 

yaşam kaliteleri ve depresyon düzeylerinin ilişkili olduğu ve bu durumun da kadınların 

menopoz dönemlerinde geçirecekleri dönemi olumsuz etkilediği görülmektedir. Egzersizin 

genel iyilik durumunu düzeltmesinin yanı sıra menopoz sonrası ortaya çıkan semptomların 

azaltılmasında da etkili olduğu bilinmektedir. Fiziksel aktivite ve egzersizin menopozlu 

kadınlardaki yararlı etkileri göz önünde bulundurulduğunda, fizyoterapistler olarak  

postmenopozal dönemdeki kadınların psikolojik durumları ve yaşam kalitelerinde ortaya 

çıkan semptomlarla baş edebilmesi ve yaşam memnuniyetlerinin artırılması için düzenli 

egzersiz programlarına katılımlarını sağlayacak eğitimlerin verilmesinin yararlı olacağını 

düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Burdur ilinde meydana gelmiş doğal afetler mekânsal olarak analiz edilmiştir.  

Afetler türlerine göre ve oluş konumlarına göre haritalandırılmıştır. Depremler ve özellikle 3 

Ekim 1914 depreminin yaptığı hasar ve merkez üssü tartışılmıştır. Çalışmada kullanılan 

veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından temin edilmiştir.  Mekânsal analiz için 

coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarından ArcGIS kullanılmıştır. Oluşturulan haritalar 

yardımıyla Burdurun afete maruz kalmış ve riskli alanları açıkça görülebilmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi bilgi sistemleri, Burdur, Afet, Deprem.  

 

ABSTRACT 

In this study, natural disasters in Burdur city were analyzed spatially. Disasters were mapped 

according to their types and locations. Earthquakes, especially the destruction and epicenter 

of the 3 October 1914 earthquake were discussed. The data used in this study was obtained 

from Disaster and Emergency Management Authority. Geographic information systems 

software ArcGIS was utilized for spatial analysis. The hazardous and disaster exposed areas 

of Burdur city can be clearly seen by means of the generated maps. 

 

Key words: Geographic information system, Burdur, Disaster, Earthquake.   

 

 

1.GİRİŞ 

Afetler genel olarak insanlar ve ülkeler için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, 

normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları 

etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların sonuçları olarak tanımlanmaktadır 

(1).  

Oluşum kaynağına göre afetler doğal ve insan kaynaklı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Doğal afetler yer kökenli ve atmosfer kökenli olabilmektedir. Depremler, heyelanlar, kaya 

düşmeleri, volkan püskürmeleri ve tsunamiler yer kökenli doğal afetler sınıfına girerken; 

sel/taşkın, çığ, fırtına (hortum/kasırga), yıldırım düşmesi, kuraklık ve iklim değişikliği gibi 

afetler de atmosfer/meteorolojik kökenli doğal afetler sınıfına girmektedir. İnsan kaynaklı 

doğal afetlere ise kimyasal ve nükleer kazalar, büyük yangınlar, toprak/hava kirliliği terör 

olayları, savaşlar ve asit yağmurları örnek olarak verilebilir (2).  

Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin ve illerinin kendine özgü özelliklerine bağlı olarak meydana 

gelen afetler çeşitlilik göstermektedir. Tektoniği, jeolojik ve meteorolojik özelliklerine bağlı 

olarak Türkiye sürekli doğal afet tehlikelerini barındıran bir ülke olmuştur. Oluşan doğal 

olaylar can kayıplarına, yaralanmalara ve mal kayıplarına yol açarak afet sonucunu 

doğurmaktadır. Türkiye’de en çok görülen doğal afetler sırasıyla: heyelan (%45), deprem 
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(%18), su baskını (%14) ve kaya düşmesidir (%10) (3). Aynı kaynağa göre depremler oluş 

istatistiklerinde ikinci sırada yer alsa da hasar verme açısından ülkemizde ilk sırada yer 

almaktadır. 

  
 

 
 

Şekil 1. Burdur ve Yakın Çevresi Haritası 

 

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için, afete yol açabilecek tehlike ve 

risklerin iyi bilinmesini ve bu tehlike ve riskleri, olaylar olmadan önce önlemlerin, en akılcı 

yol ve yöntemlerle ortadan kaldırılmasını veya yol açabilecekleri olumsuz etkilerin 

azaltılmasını gerektiren topyekûn bir mücadele süreci olarak tanımlanan afet yönetimi 

süreklilik gösteren dinamik bir yönetim biçimidir (4,5). Afet yönetiminin ve hazırlığın ilk 

adımı olan afet olmadan önce yapılacakların başında bir bölgede daha önce yaşanmış afetlerin 
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etraflıca ortaya konmasıdır. Bu maksatla çalışmada Burdur ili tarihinde hasar ve tahrip 

bakımından en büyük etkiye sahip olan depremler ile heyelan üzerinde durulmuştur. Burdur 

yakın tarihinin en yıkıcı özelliğine sahip doğal afeti olan depremin olduğu zamanki 

yaşananlar ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

1.1 Çalışma Alanı: 

Burdur 29 22’ – 30 54’ doğu boylamları ve 36 52’ - 37 50’ kuzey paralelleri arasında yer 

alır (Şekil 1).  Komşu illeri Isparta, Antalya, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar olan 

Burdur’un yüzey alanı yaklaşık 7175 km2 ‘dir. Ortalama yüksekliği 1000 metre civarında olan 

Burdur aynı zamanda Göller Yöresi’nin önemli illerindendir.   

Burdur Türkiye’nin ve Güneybatı Anadolu’nun en aktif fay zonlarından biri olan ve kendi 

adıyla anılan Fethiye-Burdur Fay Zonu (FBFZ) üzerinde yer almaktadır.  FBFZ Fethiye 

Körfezi’nden başlayıp kuzeydoğu (KD) gidişli olarak Burdur üzerinden geçerek kuzeybatı 

(KB) gidişli Akşehir-Simav fay zonuna kadar uzanmaktadır (6,7,8).   İl için en yıkıcı özelliğe 

sahip olan depremin yanı sıra heyelan, kaya düşmesi ve su baskınları da Burdur’da meydana 

gelmiştir. 01.01.1950 ile 01.06.2018 tarihleri arasında 70 adet heyelan/kaya düşmesi, 36 adet 

sel/su baskını olmuştur (9, 10).  

 

2.VERİ VE YÖNTEM 

Çalışmada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü (MTA), Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) veri 

tabanları ve literatür araştırması sonucu elde edilen veriler kullanılmıştır. Mekânsal analiz 

yapılabilmesi için veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarından ArcGIS ortamına 

veri tabanı tasarımı yapılarak taşınmıştır. Haritaların oluşturulmasında yazılımın sunduğu 

altlıklar (basemap) kullanılmıştır.   

 

 

3. VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİ 

Burdur ve yakın çevresinin aktif fay hatları ve 1900 yılından günümüze 4 ve daha büyük 

depremlerin haritası Şekil 2’ de verilmiştir. Burdur tarihinde değişik afetler olmasına rağmen 

hiçbiri 1914 depremi kadar hasara, can ve mal kaybına sebep olmamıştır. 3 Ekim 1914 gecesi 

meydana gelen ve büyüklüğü 7.0 olan deprem Burdur’da 1500 ‘den fazla kişinin ölümüne ve 

yaklaşık 2000 evin yıkılmasına yol açmıştır. Merkez üssü Şekil 2’de gösterilen deprem 

Denizli, Konya, Antalya ve Kütahya illerinde de hissedilmiş ama buralarda bir yıkıma sebep 
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olmamıştır. Burdur’un en yakın komşu ili olan Isparta’da da deprem ağır hasar oluşturmuştur. 

Isparta’da yaklaşık 500 kişi ölmüş, 2242 mesken tamamen, 1933 mesken ise kısmen yıkılarak 

oturulamayacak hale gelmiştir (11).  

Deprem esnasında Burdur’da bulunan Konya Valisi Azmi Bey’in, Dahiliye Nezareti 

makamına çektiği telgraf deprem sonrası oluşan tabloyu gözler önüne sermektedir: “Şimdi 

şehri gezdim, şehrin dörtte üçü harap ve yüzlerce nüfus zayi olmuştur. Gece barınacak hiçbir 

şey yok. Çadıra ve ekmeğe akşama kadar intizar ederiz. Birçok yaralılar da vardır. Bunların 

yarasını saracak tabibimiz ve ilacımız kâfi değildir. Felaketin derecesini tasvir edemem. 

Isparta’nın da aynı halde olduğunu öğrendim. Civar köylerin aynı durumda olduğu haberleri 

geliyor. Kazalar hakkında henüz malumat alamadım. Her halde çadıra, doktora, ekmeğe ve 

ilaca ihtiyaç vardır. Şimdi haneleri çıkartmak ile meşgulüm. Neticeyi başkaca arz ederim. 

Hareket hala oldukça şiddetli devam eylemektedir.” (12) 

Burdur ve Isparta il merkezlerinin dışındaki yerleşim alanlarında da deprem büyük hasar 

oluşturmuştur. Yarışlı Gölü’nün doğusunda bulunan Düğer Köyü ile Eğirdir Gölü’nün 

batısında yer alan Barla arasında yaklaşık 90 km uzunluğunda ve 30 km genişliğindeki alanda 

17000 bin ev yıkılmıştır. Toplamda ölü sayısı 4000’den fazladır. Arazide de deformasyonlar 

oluşmuş, Burdur Gölü’nün güneydoğusunda yaklaşık 23 km uzunluğunda çökme oluşmuş, 

yüzey kırığının göl tarafı yaklaşık 150 cm aşağı kaymıştır (13). 

 

  
 

Şekil 2 Burdur ve Yakın Çevresinin Deprem ve Aktif Fay Haritası (1900-2019 Yılları Arası 4 ve Daha Büyük Depremler. 

7 Büyüklüğündeki Depremin Merkez Üssü 1 USGS, 2 AFAD, 3 KRDAE. 

 

Depremin merkez üssü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü veri tabanında (KRDAE) 37.7 kuzey ve 30.4 doğu olarak; AFAD veri tabanında 

37.6 kuzey ve 30.1 doğu olarak; USGS veri tabanında ise 37.629 kuzey, 30.021 kuzey 
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konumlarında verilmektedir (14, 15, 16). Konumlar arasında yaklaşık 35 km’lik mesafe 

bulunmaktadır.  

Burdur için yıkıcı etkisi olan bir diğer deprem 12 Mayıs 1971 tarihinde ve 6.2 büyüklüğünde 

meydana gelmiştir (Şekil 2). Depremde 59 kişi ölmüş, 150 kişi yaralanmış, 1489 mesken ağır, 

1669 mesken orta ve 3775 mesken hafif hasar almıştır. 1914 depremi kadar olmasa da arazide 

yüzey kırıkları oluşmuş ve Burdur Gölü’nün güneydoğusu yaklaşık 30 cm aşağı kaymıştır 

(17).  

Bu depremlerden sonra oluşan fiziksel yıkımın yanında kentin sosyal, kültürel ve ekonomik 

hayatında da büyük değişiklikler olmuş ve Burdur’dan çevre il ve ilçelere göçler yaşanmıştır 

(18, 19). 

 
Şekil 3. Burdur Aktif Heyelan Haritası 

 

Burdur’un Aktif Heyelan haritası Şekil 3’te konumlarıyla birlikte verilmiştir. MTA’ nın 1: 

500000 ölçekli Konya paftası baz alınarak oluşturulan Burdur Heyelan Haritasında sadece 

aktif heyelanlar gösterilmiştir (20).  Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya 

depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru 

kayması veya hareket etmesi durumu heyelan olarak tanımlanmaktadır. Heyelanların Burdur 

merkez ilçe, Ağlasun, Çeltikçi ve Bucak ilçe alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir.  
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Burdur coğrafyası doğal afetler açısından riskli alanlardan birisidir. İlde deprem, heyelan, 

kaya düşmesi, sel/su baskını afetleri en çok oluşan afetlerdir. İl için en yıkıcı özelliğe sahip 

olan doğal afet depremdir. Burdur ili kendi adıyla da anılan ve Türkiye’nin en aktif fay 

alanlarından biri olan FBFZ üzerinde bulunmaktadır. Burdur’da 1914 yılında 7.0 ve 1971 

yılında 6.2 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmiştir. 

1914 depreminin merkez üssü AFAD, KRDAE ve USGS tarafından farklı konumlarda 

verilmektedir. USGS depremin merkez üssünü Burdur Gölü’nü batıdan sınırlayan Karakent 

Fayı üzerinde ve gölün güneybatısında gösterirken, AFAD ve KRDAE merkez üssünü Burdur 

Gölü’nün güney ve doğusunda Burdur Fayı üzerinde göstermişlerdir (Şekil 2).   

Bu farklılığa söz konusu tarihin sismograf ağının yeterli olmaması sebep gösterilebileceği 

gibi, kırılan fayın kendi özelliği (uzunluğu, atımı, yapısı) de olabilir. Diğer taraftan depremin 

Isparta ve çevresinde de çok yıkıcı özellik göstermesi Isparta’ya yakın merkez üslerinin daha 

doğru olabileceğini gösterebilir.  

Depremlerde oluşan ağır can ve mal kayıplarının yanı sıra şehrin sosyal dokusu, kültürü, 

mimarisi, yerleşim alanları ve ticaret hayatı da ağır hasar görmüştür. Depremlerin üzerinde 

oluştukları fayların karakterlerine göre tekrarlama periyotları bulunmaktadır. Bu yönüyle 

geçmiş depremlerde yaşananlar göz önünde tutulmalıdır.  
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KADMİYUM ALIMININ BÖBREKTE OLUŞTURDUĞU HİSTOPATOLOJİK          

DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ 

 

(The Examination of Histopathological Changes in Cadmium Intake in Kidney) 
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ÖZET 

Kadmiyum(Cd) genel bir çevresel ağır metal  ve endokrin bozucudur. Cd diğer ağır metaller 

gibi hem çevresel hem de mesleki maruziyetlerle insan sağlığını tehdit etmektedir ve birçok 

insan aktivitesi ile çevremizde açığa çıkan bir metaldir. Cd enjeksiyon yoluyla ya da içme 

suyuyla oral olarak alınmasıyla; testis, prostat, karaciğer, akciğer ve böbrek gibi organlarda 

şiddetli hasarlara sebep olduğu gösterilmiştir. Ancak bu hasarların şiddeti, Cd’a maruz 

kalma süresine ve Cd’un dozuna göre değişmektedir. Çalışmamızda, kadmiyumun rat 

böbrekleri üzerindeki doza bağlı etkisini incelemeyi amaçladık. 24 adet Wistar Albino tipi 

erkek rat,  kontrol grubu, Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 olmak üzere 4 eşit gruba ayrıldı. Ratlara 

21 gün süreyle Kadmiyum klorür gavajla verildi. Kontrol grubuna distile su, diğer gruplara 

sırasıyla 0,2 mg/kg, 0,5 mg/kg ve 1 mg/kg kadmiyum verildi. Deney sonunda, ratlar sakrifiye 

edilerek böbrek dokuları alındı. Dokular histopatolojik olarak incelendi. Ayrıca 

immunohistokimyasal olarak Bax ve IL-1 boyamaları yapıldı. Kontrol grubu histolojik olarak 

normal görünüme sahipti. Cd verilen gruplarda doz arttıkça 3. Grupta çok daha 

belirginleşen, dejenere proksimal tübülüs hücreleri dikkati çekmiştir. Bu hücreler daha şişkin, 

daha eozinofilik hal almış, hücre membranları yer yer düzensizleşmiştir. Bax ve IL-1 

boyanmalarının yoğunluğu ve şiddetinin  alınan doza bağlı olarak arttığı tespit edildi. Sonuç 

olarak, alınan Cd dozu arttıkça dokulardaki hasarın şiddetinin arttığı tespit edildi.  

Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, Böbrek, Histopatoloji 

ABSTRACT 

Cadmium (Cd) is a general environmental heavy metal and endocrine disrupter. The Cd 

threatens human health with both environmental and occupational exposures such as other 

heavy metals and is a metal that is released in our environment with many human activities. It 

has been shown to cause severe damage to organs such as testes, prostate, liver, lung and 
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kidney by injection with or drinking water. However, the severity of these damages varies 

according to the duration of Cd exposure and the dose of Cd. In our study, we aimed to 

investigate the dose-dependent effect of cadmium on rat kidneys. Twenty-four Wistar Albino 

male rats were divided into 4 equal groups as control group, Group 1, Group 2 and Group 3. 

Cadmium chloride was given to the rats by gavage for 21 days. The control group received 

distilled water and the other groups received 0.2 mg / kg, 0.5 mg / kg and 1 mg / kg cadmium, 

respectively. At the end of the experiment, rats were sacrificed and kidney tissues were taken. 

Tissues were examined histopathologically. Immunohistochemically Bax and IL-1 staining 

were performed. The control group was histologically normal. As the dose increased, the 

degenerated proximal tubular cells were more prominent, especially in the 3rd group. These 

cells became more bulging, more eosinophilic, and the cell membranes are irregular in 

places. It was determined that the severity and intensity of Bax and IL-1 staining increased as 

a result of the dose. As a result, it was determined that the severity of the damage in the 

tissues increased as the dose of Cd was increased.  

Key words:  Cadmium, Kidney, Histopathology 

GİRİŞ 

Kadmiyum(Cd), tüm dünyada  tarım- yetiştiriciliğin ve büyüyen endüstrinin sonucu olarak 

günden güne seviyesi artan en tehlikeli toksiklerden biridir(1). Endüstride Cd hem solunması 

hem de yutulması halinde tehlikelidir ve akut ve kronik zehirlenmelere neden olabilir. 

Kadmiyumun tarım arazilerinin kirlenmesine büyük oranda katkı sağladığı bulunmuştur. Cd 

yenilebilir gıda maddeleriyle alınabilir(2). Cd ayrıca tütün dumanında da bulunmaktadır(3). 

Sigara içiminin en önemli kadmiyuma maruz kalma kaynağı olduğu kabul edilir(4). Ticari 

olarak, Cd televizyon ekranlarında, lazerlerde piller, boya pigmentleri, kozmetik ürünler ve 

galvaniz çeliklerinde kullunılmaktadır(5).Akut Cd maruziyeti akciğer ödemi, böbrek hasarı, 

hepatit, testis hasarı ve ölüme neden olurken; Cd'ye kronik maruz kalma böbrek ve immun 

sistemde toksisite oluşturur(6). Cd birikimi için birincil organın böbrek olduğuna 

inanılmaktadır. Özellikle Proksimal tübülü hücreleri  Cd kaynaklı hasara karşı duyarlıdır(7). 

Mitokondri apoptotik hücre ölümünün düzenlenmesinde merkezi bir rol oynamaktadır; Cd 

kaynaklı hasar öncelikle mitokondriyal apoptotik yolağın aktivasyonu ile oluşur(8). Cd 

tarafından oluşturulan oksidatif stres ve inflamasyonun böbrek toksisitesinden sorumlu ana 

mekanizmalar olduğu söylenmektedir(9). Cd biriken dokularda lokal inflamatuar hücre 

aktivasyonu ve salgılanan sitokinler bu organlara verilen hasarı açıklamaktadır(10). 

Böbreklerimiz, homeostazın sürdürülmesi, hücre dışındaki ortamın düzenlenmesi, toksik 
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metabolitlerin, azotlu atıkların ve vücuttan ilaçların atılması gibi birçok önemli işlevi yerine 

getiren hayati organlardan biridir. Cd’un dokuda oluşturduğu hasarın şiddeti, Cd’a maruz 

kalma süresine ve Cd’un dozuna göre değişmektedir. Çalışmamızda, kadmiyumun rat 

böbrekleri üzerindeki doza bağlı etkisini incelemeyi amaçladık. 

YÖNTEM 

Çalışmamızda her bir grupta 6 adet erkek Wistar Albino tipi 250-300 gr ağırlığında rat olmak 

üzere toplam 24 adet hayvan kullanıldı. Ratlar çalışma süresince Deney Hayvanları 

Merkezinde bakılıp takip edildi. Standart koşullar altında 12 saat karanlık, 12 saat ışık ve 25 ± 

2 ° C sıcaklık altında bakıma tabi tutuldu. Hayvanlar yeterli miktarda yiyecek ve suya 

serbestçe erişebildi. Kontrol grubu, Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 olmak üzere 4 eşit gruba 

ayrıldı.  

Deney Grupları; 

Kontrol grubu. Ratlara 21 gün süreyle Kadmiyum (Kadmiyum klorür,CdCl2,abcr ab119554) 

klorürü çözmek için kullanılacak olan distile su oral yoldan gavajla 1 cc olarak verildi. 

Grup 1: Hergün gavajla sırasıyla 0,2 mg/kg kadmiyum oral yoldan verildi. 

Grup 2: Hergün gavajla sırasıyla 0,5 mg/kg kadmiyum oral yoldan verildi 

Grup 3: Hergün gavajla sırasıyla 1 mg/kg kadmiyum oral yoldan verildi. 

Deney sonunda, ratlar sakrifiye edilerek böbrek dokuları alındı.  

Histopatolojik Değerlendirme 

Alınan böbrek dokuları %10’luk nötral formalin içerisinde fiske edildi. Yeterli fiksasyon 

sağlandıktan sonra rutin histolojik  takibe alınandı. Daha sonra parafin bloklar elde edildi. 

Parafin bloklardan 5 μm kalınlığında kesitler klasik ve pozitif şarjlı lamlara alındı. Dokular 

histopatolojik olarak incelenmek için Hematoksilen-Eozin boyasıyla boyandı ve genel 

morfolojik özellikleri ışık mikroskobu altında değerlendirildi. 

Bax ve IL-1α İmmunohistokimyasal Boyamaları 

Hücre ölüm tiplerinden apoptozisin intrensek yolağını belirlemek için Bax ve inflamatuar 

yanıtı değerlendirmek için IL-1α primer antikorları kullanıldı. Pozitif şarjlı lamlara alınan 

kesitler deparafinize edildikten sonra, rehidrate edildi ve sitrat tampon solüsyonuyla (pH 

=6.0) mikrodalgada antijen retrieval işlemine tabi tutuldu. Endojen peroksidaz blokajı için  

%3’lük H2O2 kullanıldı. Ardından zemin boyanmalarını engellemek için sekonder antikor 
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olarak kullanılan HRP kit içeriğinde bulunan blocking solüsyonuyla muamele edildi. Bax(sc-

526, Santa Cruz Biotechnology,1/50 dilution) ve IL-1α(1/50), primer antikorlarıyla +4 °C'de 

1 gece inkübe edildi. Ertesi gün  sekonder antikor (HRP kit, Large Volume Anti-polyvalent 

HRP, Thermo Scientific) ile muamele edildi ve  kromojen olarak AEC uygulandıktan sonra 

Mayer’s Hematoksilen ile zıt boyama yapılıp kapatıldı. Işık mikroskobuyla(Eclipse E-600 

Nikon, Japonya) değerlendirildi ve Görüntü Analiz Yazılımı(NIS Elements Nikon, Japonya) 

kullanılarak görüntü analizi yapıldı. Bax ve IL-1 immunohistokimyasal incelemeleri için 

semikantitatif skorlama yapılarak gruplar karşılaştırıldı(11). 

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analiz;  SPSS 21.0 ticari analiz programı kullanılarak Kruskal Wallis testi ile 

yapıldı ve gruplar arası karşılaştırma  Dunn testi ile yapıldı. P<0,05 anlamlı olarak kabul 

edildi. 

BULGULAR 

Hematoksilen- Eozin Bulguları 

Kontrol grubu histolojik olarak normal görünüme sahipti. Cd verilen gruplarda doz arttıkça 3. 

grupta çok daha belirginleşen, dejenere proksimal tübülüs hücreleri dikkati çekmiştir. Bu 

hücreler daha şişkin, daha eozinofilik hal almış, hücre membranları yer yer düzensizleşmiş 

olarak görüldü(Resim 1). 
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İmmunohistokimya Bulguları 

Hem Bax hem de IL1-α boyanmalarında kontrol grubunda çok az boyanmaya rastlanırken; Cd 

dozu arttıkça diğer gruplardaki boyanmanın yoğunluğunun ve şiddetinin arttığı tespit edildi. 

Bax boyanmalarında; kontrol grubu ile grup 2 ve 3 arasında; ayrıca grup 1 ile grup 3 arasında 

anlamlı farklılık tespit edildi(p<0,05)(Resim 2). Aynı şekilde IL1-α boyanmalarında da IL1 

boyanmalarında; kontrol grubu ile grup 2 ve 3 arasında; grup 1 ile de grup 3 arasında anlamlı 

farklılık tespit edildi(p<0,05)(Resim 3). 

Resim 1: Gruplardan alınan böbreklerin histolojik görüntüleri.  

A:Kontrol grubu,B: Grup 1, C: Grup 2, D: Grup 3. x200, Hematoksilen-Eozin 
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Resim 1: Gruplardan alınan böbreklerin Bax boyanmaları. A:Kontrol grubu,B: Grup 1, C: Grup 2, D: 

Grup 3. x200 
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TARTIŞMA 

Kadmiyum, mesleki ve çevresel kaygıları olan yaygın bir toksik kirleticidir. Aşırı uzun 

biyolojik yarı ömür (insanlarda yaklaşık 20-30 yıl), vücuttan atılım oranının düşük olması ve  

ağırlıklı olarak yumuşak dokularda depolanması (öncelikle karaciğer ve böbrekler) bu 

kaygıların temel sebeplerindendir(12). 

Böbrek, eksojen kaynaklar tarafından toksik maddelere maruz bırakılan, Cd için de ana hedef  

olan bir organ olarak tanımlanabilir. Bazı uzmanlar, Cd-toksisitesi ile ilişkili renal tübüler 

fonksiyon bozukluğunun geri dönüşümsüz olduğuna inanmaktadırlar(13). 

Bazı çalışmalar, kronik Cd ve nefrotoksisite arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Cd 

nefrotoksisitesinin erken evrelerinde proksimal tübül hücre-hücre adezyonu, hücresel 

sinyalleşme kaskadları ve proksimal tübül hücrelerinin nekrozu veya apoptozunun 

başlangıcından önce ortaya çıkan otofajik cevaplarda spesifik değişiklikler bulunabileceği 

bildirilmiştir(14).  

Böbrekte, CdCl2 tedavisinden sonra renal korpuskül ve proksimal tübül epitelinde net hasar 

belirtileri bulunduğu, proksimal nefrositlerin tipik olarak vakuolize olduğu ve fırçamsı 

kenarın dejenere olduğu tespit edilmiştir(15). Bizim çalışmamızda da Cd verilen gruplarda 

doz arttıkça 3. Grupta çok daha belirginleşen, dejenere proksimal tübülüs hücreleri dikkati 

çekmiştir. Bu hücreler daha şişkin, daha eozinofilik hal almış, hücre membranları yer yer 

düzensizleşmiştir. 

CdCl2’ün sıçanlarda TNF-a, IL-6 ve stres belirteçlerinin plazma seviyelerini belirgin bir 

şekilde yükselttiği belirtilmiştir(16).Yine bir çalışmada, kadmiyumun periferik nötrofil 

sayısının yanı sıra IL-1β, TNFa, IL-6 ve IL-10'u anlamlı şekilde arttırdığı bildirilmiştir(17). 

Cifone ve diğ. (1989), yetişkin sıçanlarda 200 ve 400 ppm Cd'ye maruz kalmanın, doğal 

öldürücü hücre aktivitesi ve sitotoksik aktivite üzerinde hem inhibe edici hem de uyarıcı 

etkilere neden olduğunu ve bu tepki değişiminde rol oynayan ana faktörün maruz kalma 

süresinin uzunluğu olduğunu göstermiştir(18). Biz de çalışmamızda; IL1α seviyelerinin  doz 

artışına bağlı olarak arttığını tespit ettik. 

Resim 1: Gruplardan alınan böbreklerin IL-1 boyanmaları. A:Kontrol grubu,B: Grup 1, C: Grup 2, D: 

Grup 3. x200 
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Cd, apoptotik gen ekspresyonunun düzenlenmesinden sorumlu olan çeşitli oksidatif strese 

duyarlı transkripsiyon faktörlerinin aktivitesini değiştirerek apoptozu indükleyebilir(19). İn 

vivo ve in vitro çalışmaların, ağır metallerin neden olduğu böbrek hasarı sırasında 

mitokondriyal  apoptoz yolaklarının önemli bir rol oynadığı bildirilmiştir(20,21). 

Çalışmamızda mitokondriyal yolakta etkin Bax protein boyanmalarının  doza bağlı olarak 

arttığı ve 2.grupta belirginleşmeye başladığı tespit edildi. 

SONUÇ 

Alınan Cd dozu arttıkça dokulardaki hasarın şiddetinin arttığı bu hasarın 0,5 mg/kg 

kadmiyum klorür verilen dokularda belirginleşmeye başladığı ve özellikle 1 mg/kg dozda 

böbrek hasarının çok belirgin olduğu tespit edildi. 
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ÖZET 

Giriş: Düzenli ve yeterli miktarda fiziksel aktivitenin yaşam kalitesi, psikolojik iyilik hali ve 

yorgunluk üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde akademik başarı ve 

algılanan kaygı düzeyi üzerine etkileri olabileceği de düşünülmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde fiziksel 

aktivite düzeyi ile akademik başarı, özerk öğrenme becerisi ve çalışma alışkanlığı ile 

algılanan kaygı düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemekti. 

Yöntem: Çalışmaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 89 

öğrenci dahil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri sorgulandı. Katılımcıların; fiziksel 

aktivite seviyeleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (IPAQ-SF), akademik 

başarıları Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) değerleri, özerk öğrenme becerileri ve 

çalışma alışkanlıkları Özerk Öğrenme Ölçeği (ÖÖÖ) ve algılanan kaygı düzeyleri Sürekli 

Kaygı Ölçeği (SKÖ) kullanılarak değerlendirildi. Tüm veriler Google Forms üzerinden 

internet aracılığıyla toplandı.  

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 21,7±2,4 yıl iken, vücut kitle indeksi ortalamaları 

22,4±3,3 kg/m2 idi. Fiziksel aktivite düzeyi ile akademik başarı ve özerk öğrenme becerisi 

arasındaki ilişkiye bakıldığında; IPAQ MET değeri ile AGNO arasında negatif yönlü 

korelasyon (p=0.39, rho=0.22) olduğu görülürken, Özerk Öğrenme Ölçeği’nin Bağımsız 

Öğrenme alt ölçeği arasında pozitif yönlü korelasyon olduğu görüldü (p=0.039, rho=0.219). 

mailto:leblebicigokce@gmail.com
mailto:feray.gungorr@gmail.com
mailto:salihagurdal@hotmail.com
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IPAQ ile Özerk Öğrenme Ölçeği’nin Ders Çalışma Alışkanlıkları alt ölçeği ve Sürekli Kaygı 

Ölçeği arasında korelasyon olmadığı görüldü (p>0.05). 

Tartışma ve Sonuç: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 

bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri azaldıkça akademik başarılarının arttığını görmekteyiz. 

Bununla birlikte, artan aktivite düzeyinin öğrenciler üzerinde odaklanma ve yaratıcılık 

düzeylerini arttırdığını ve bu durumun bağımsız öğrenme becerilerini olumlu etkilendiğini 

düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, Akademik başarı, Fiziksel aktivite, Özerk öğrenme becerisi, 

Kaygı 

ABSTRACT 

Introduction: Regular and adequate physical activity has positive effects on quality of life, 

psychological well-being and fatigue. Similarly, it is thought that it may has effects on 

academic achievement and perceived anxiety level. 

Objective: To investigate the relationship between physical activity levels and academic 

achievements, autonomous learning skills, study habits and perceived anxiety levels of the 

physiotherapy and rehabilitation division students. 

Method: Eighty-nine students were included into the study. Demographic information of the 

participants was questioned. The physical activity levels were determined with the 

International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF), academic 

achievements with Grade Point Average (GPA) values, autonomous learning skills and study 

habits with Autonomous Learning Scale (ALS), and the perceived anxiety levels with The 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI). All data were collected via the internet with Google 

Forms.  

Results: The mean age of the participants was 21.7±2.4 years and the mean body mass index 

was 22.4±3.3 kg/m2. When we looked at the relationship between physical activity level with 

academic achievement and autonomous learning skill; there was a negative correlation 

between IPAQ and GPA (p=0.39, rho=0.22), whereas there was a positive correlation IPAQ 

and Independent Learning subscale of the ALS (p=0.039, rho=0.219). There was no 

correlation between IPAQ with Study Habits subscale of the ALS and STAI (p>0.05). 

Discussion and Conclusion: As the physical activity levels of the students have decreased, 

their academic achievement have increased. We think that the increased activity levels 

improve students' focus and creativity levels, and this situation affects their independent 

learning skills positively. 

Key Words: Physiotherapy, Academic achievement, Physical activity, Autonomous learning 

skills, Anxiety 
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GİRİŞ 

Fiziksel aktivite “Günlük yaşamımızda kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji harcanmasını 

içeren, kalp ve solunum hızını artıran, farklı şiddetlerde yapılabilen ve yorgunlukla 

sonuçlanan aktiviteler” olarak tanımlanmaktadır (1). Fiziksel aktivitenin fiziksel ve zihinsel 

sağlık için öneminin doğru anlaşılması ile fiziksel aktivite konusundaki bilgi eksikliğinin 

giderilmesi ve gelişen teknoloji ile birlikte giderek artan hareketsiz yaşam tarzının önlenmesi 

söz konusudur (2). Literatüre bakıldığında özellikle büyüme döneminde ve genç erişkin 

dönemden itibaren fiziksel aktivitenin devam ettirilmesinin aerobik kapasite, kan basıncı, 

vücut kompozisyonu, glikoz metabolizması, kas-iskelet sistemi sağlığı ve psikolojik sağlık 

üzerine olumlu etkileri olduğu bildirilmektedir (3-5).  

Düzenli ve yeterli miktarda fiziksel aktivitenin yaşam kalitesi, psikolojik iyilik hali ve 

yorgunluk üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir (6, 7). Fiziksel aktivite alışkanlığının 

edinilmiş olması beklenilen genç erişkinlik dönemi üniversite yıllarına denk gelmekte ve 

üniversite öğrencisi bireylerin yaşantısının büyük bir kısmını eğitim aldıkları yerleşke, sosyal 

sorumlulukları ve akademik yükümlülükleri oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin 

kültürel ve sosyal normların oluşumundaki rolleri göz önüne alındığında bu öğrencilerin sahip 

oldukları fiziksel aktivite alışkanlıklarının öneminin arttığı belirtilmektedir (2). Bu bakış açısı 

bize üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile akademik başarıları ve akademik 

yükümlülüklerinin getirdiği kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi gerektiğini 

düşündürtmüştür. 

Bu çalışmanın amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde fiziksel aktivite 

düzeyi ile akademik başarı, özerk öğrenme becerisi ve çalışma alışkanlığı ile algılanan kaygı 

düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemekti. 

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 89 

öğrenci değerlendirildi. Katılımcıların demografik bilgileri tarafımızca oluşturulan 

“Demografik Bilgi Formu” aracılığıyla toplandı. Katılımcıların; fiziksel aktivite seviyeleri 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu (IPAQ-SF), akademik başarıları Ağırlıklı 

Genel Not Ortalaması (AGNO) değerleri, özerk öğrenme becerileri ve çalışma alışkanlıkları 

Özerk Öğrenme Ölçeği (ÖÖÖ) ve algılanan kaygı düzeyleri Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) 

kullanılarak değerlendirildi. Tüm veriler Google Forms üzerinden internet aracılığıyla 

toplandı. 



 

1004 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
İstatistiksel Analiz 

Çalışma verilerinin istatistiksel analizi için “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) 

Version 20.0 (SPSS inc., Chicago, IL, ABD) istatistik programı kullanıldı. Verilerin normal 

dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile; bağımsız değişkenler arasındaki ilişki Spearman 

korelasyon testi kullanılarak analiz edildi ve tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi.  

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 89 katılımcının yaş ortalamaları 21,7±2,4 yıl iken, vücut kitle indeksi 

ortalamaları 22,4±3,3 kg/m2 idi. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi ile akademik başarı ve 

özerk öğrenme becerisi arasındaki ilişkiye bakıldığında; IPAQ MET değeri ile AGNO 

arasında negatif yönlü korelasyon (p=0.39, rho=0.22) olduğu görülürken, IPAQ MET değeri 

ile Özerk Öğrenme Ölçeği’nin Bağımsız Öğrenme alt ölçeği arasında pozitif yönlü korelasyon 

olduğu görüldü (p=0.039, rho=0.219). Katılımcıların IPAQ değerleri ile Özerk Öğrenme 

Ölçeği’nin Ders Çalışma Alışkanlıkları alt ölçeği skoru ve Sürekli Kaygı Ölçeği skoru 

arasında korelasyon olmadığı görüldü (p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrenim görmekte olan bireylerin fiziksel aktivite 

düzeyleri azaldıkça akademik başarılarının arttığını görmekteyiz. Bu durum literatürdeki diğer 

çalışmalarla çakışsa da (8), bizim çalışmamızda akademik başarının ağırlıklı genel not 

ortalaması ile ölçüldüğü unutulmamalıdır. Özellikle üniversitelerdeki çan sistemi veya geçme 

notu gibi farklı uygulamalar düşünüldüğünde, ağırlıklı genel not ortalamasının tek başına 

akademik başarıyı her yönüyle ele almıyor olabileceği ortaya konulmuştur. Yine, gün içinde 

daha uzun süre ders çalışan ve dolayısıyla fiziksel aktiviteye zaman ayırmayan bireylerin de 

olduğu düşünülerek, çalışma süresi arttıkça fiziksel aktivitenin azalacağı fakat ağırlıklı genel 

not ortalamasının yüksek olabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte, literatüre paralel olarak 

(9) artan aktivite düzeyinin öğrenciler üzerinde odaklanma ve yaratıcılık düzeylerini 

arttırdığını ve bu durumun bağımsız öğrenme becerilerini olumlu etkilendiğini 

düşünmekteyiz.  
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Abstract  

Purpose: The aim of this study was to determine the correlation of muscle strength, flexibility 

and range of motion with pain in musicians playing string instruments. 

Method: This randomized, controlled trial included 37 in musicans aged range of 19 to 41, 

including 17 male and 20 female string players.The mean of age, weight, height and  BMI 

values of musicians playing string instrument were examined. The value of pain parameters 

was  measured with visual analog scale, joints’ range of motion measured with  universal 

goniometer and flexibility measured with Beighton Hypermobility Score. Measured variables 

were analyzed, compared and correlated.  

Result: The mean age of participants was 24.97±5.52 years , and the mean body mass index 

of participants was 21.69±2.46 kg/m2. Regarding the rough grip, pinch grip muscle strength, 

pain parameter scores between male and female string players , statistically significant 

differences were observed (p <0.05). There was no difference between male and female 

musicians in terms of flexibility (p>0.05). A weak positive correlation observed  between 

muscle strength and pain parameters, a weak negative correlation observed between joints’ 

the range of motion and pain parameters. In addition,  a significantly strong negative 

correlation observed between flexibility and pain parameters in male than female.  

Conclusion: In conclusion, according to scores between female and male string players, 

statistically significant differences were noticed in the rough grip, pinch grip muscle strength, 

pain parameters in contrast with flexibility. This study found that flexibility and joints’range of 

motion  have negative correlation with pain in musicians playing string instrument in contrast 

to muscle strength. 

Key Words: Musicians, Strength, Flexibility, Pain, Range of Motion 
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Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı yaylı çalgılar çalan müzisyenlerde kas kuvveti, esneklik ve 

hareket açıklığının ağrı ile ilişkisini belirlemektir. 

Metot: Bu randomize, kontrollü çalışma, 19-41 yaş arası 17 erkek ve 20 bayan olmak üzere 

toplam 37 yaylı çalgı çalan müzisyeni içermektedir. Yaylı çalgı çalan müzisyenlerin yaş, 

ağırlık, boy ve VKİ değerleri incelenmiştir. Ağrı parametrelerinin değeri görsel analog skala, 

eklemlerin hareket açıklığı evrensel gonyometre ile ve esneklik Beighton Hipermobilite Skoru 

ile ölçülmüştür. Ölçülen değişkenler analiz edilip, karşılaştırılıp ve ilişkilendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 24,97 ± 5,52, katılımcıların vücut kitle indeksi 

ortalaması 21,69 ± 2,46 kg / m2 idi. Yaylı çalgı çalan kadın ve erkek çalgıcılar arasında kaba 

kavrama, pinç kavrama kas gücü, ağrı parametresi puanları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklar gözlendi (p <0.05). Esneklik açısından erkek ve kadın müzisyenler arasında 

fark yoktu (p> 0.05). Kas kuvveti ve ağrı parametreleri arasında zayıf bir pozitif korelasyon, 

eklemlerin hareket aralığı ve ağrı parametreleri arasında zayıf bir negatif korelasyon 

gözlenmiştir. Ek olarak, erkelerde kadınlara kıyasla esneklik ve ağrı parametreleri arasında 

anlamlı bir negatif korelasyon gözlendi. 

Sonuç: Sonuç olarak, yaylı çalgı çalan kadın ve erkek müzisyenlerin kaba kavrama, pinç 

kavrama kas kuvveti, ağrı parametreleri ile esneklik düzeyi karşılaştırıldığında, istatistiksel 

olarak anlamlı farklar gözlenmiştir. Bu çalışma, esneklik ve eklem hareketinin açıklığının kas 

gücünün aksine yaylı çalgı çalmakta olan müzisyenlerdeki ağrı ile negatif korelasyon 

gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzisyenler, Güç, Esneklik, Ağrı, Hareket Açıklığı 

 

Introduction 

Musculoskeletal injuries frequently are observed in musicians. Musicians used their 

musculoskeletal systems for long periods of time outside their normal position (1, 2). 

Overusing of specific muscle groups result in musculoskeletal disorders due to overloading. 

There are many reasons for pain and disability such as long-term performance, posture 

disorders, muscle weakness and loss of fitness, and inappropriate instrument selection (3, 

4).Overusing extension, flexion muscle of wrist leads to increase rough and pinch grip pain, 
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showing insidious onset and elbow pain, reduced hand functions, decreasing roughand 

pinching strength (5-7). 

Musicians playing string instrument overuse their distal and proximal phalangeals so they 

complain wrist and hand muscle strain, pain, disability of daily functions.Keeping the violin 

on the left hand,  repeated and fast hand, wrist and elbow movements cause pain (8, 9). 

Complex movements lead to overloads of muscles and joints to stand in the same position for 

a long time. Soft tissue tendons and ligaments  injuries are frequently observed. This situation 

results in  pain, lack of strength and sensory changes. Ideal muscle strength, flexibility and 

coordination are need to prevent this situation (10). 

Muscle examination methods are used for evaluation of muscle strength (11). Age, gender, 

environmental factors, flexibility play important role on muscle strength. Musicians’ 

musculoskeletal systems are affected negatively for long periods of time outside normal 

position. Therefore, muscle strength evaluation of upper and lower extremities is criteria for 

endurance (12). 

Musicians need to perform  high speed movement in the normal range of motion.The range of 

wrist, deviation of radial and ulnar, metacarpophalangeal, interphalangeal is more important 

formusicians playing string instruments.Inadequate flexibility cause not learning through 

development and  different movements. The development of force, speed and coordination is 

adversely affected because of decreased flexibility.  Joint structure, tendon and ligament, age, 

gender, general body temperature are affect flexibility (13).  

In the studies, ligaments and tendons have positive effects on elasticity in contrast to muscle 

strength.  With age, tissue elasticity, flexibility and physical activity decreases (14).In the 

literature, there was no study to examine  the correlation between muscular strength, 

flexibility, range of motion and pain in musicians playing string instruments. The purpose of 

this study was to evaluatethe correlation of muscle strength, flexibility and range of motion on 

pain in musicians playing string instruments. 

Methods 

This randomized, controlled, clinical trial was performed in compliance with the principles of 

the Declaration of Helsinki.Approval for the study was granted by the Malatya Clinical 

Research Ethics Committee (Approval number: 2017/89, dated: 19/07/2017). Informed 

consent was obtained from all the study participants. 
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The target population of the study consisted of musicians playing string instruments between 

July 2017 and February 2018 at the Department of Conservatory, Inonu University. 

Individuals that met the inclusion criteria were selected from the target population using 

simple randomize sampling.  

With simple random sampling method, individuals were listed by number and thoseto be 

sampled were selected using a random number table. 

The study included 37 musicians playing string instrument (17 males, 20 females) aged 19-41 

years with the aim of determining the effect ofmuscle strength, flexibility and range of motion 

on pain in musicians playing string instruments. Musicians who agreed to participate in the 

study and met the inclusion criteria were selected by a randomized sampling method in the 

relevant phase. The inclusion criteria were being advanced musician or student at Inonu 

University State Conservatory, ability to perform at least one string instrument, aged 19-41 

years, asufficient mental capability to be able to adapt to the training program.  

Exclusion criteria were presence of orthopedic disease and operation and not being musician 

and having the ability to play at least one string instrument. 

The demographic information and clinical characteristics of the musicians were recorded 

including age, gender, height, weight, BMI and dominant side. 

The severity of pain was assessed using a Visual Analog Scale (VAS) ranging from 0 (no 

pain) to 10 (intolerable pain). The VAS scale is recommended for evaluation  

because of highly reliability (15). This scale includes resting, activity and night pain. This 

study evaluated the pain scores of musicians playing string instrument after performance. 

With Manual Medical Research Council Muscle Testing, Muscle strength is often rated on a 

scale of 0/5 to 5/5 as follows; 0/5 means no contraction, 1/5 means muscle flicker, but no 

movement; 2/5 means movement possible, but not against gravity (test the joint in its 

horizontal plane), 3/5 means  that movement possible against gravity, but not against 

resistance by the examiner, 4/5 means that movement possible against some resistance by the 

examiner (this category can be subdivided further into 4–/5, 4/5, and 4+/5), 5/5 means normal 

strength. Manual Muscle Testing used for evaluation of hand and wrist muscle such as 

extensor and flexor  carpi ulnaris&radialis, extensor and flexor digitorum superficialis, thenar 

muscle.  Rough and pinch grip strength scores were measured using with Jamar hand 

dynamometer to measure rough grip strength and a electronic pinch meter to measure the 

pinch finger grip strength (16). 
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Active Range of motion  is used to describe the amount of joint movement. Every joint in the 

body has a "normal" range of motion. Universal goniometer was used for joints' range of 

motion . Stiff joints can cause pain when musicians play string instruments.Ulnar deviation, 

radial deviation, wrist flexion& extension, interphalangeal and metacarpophalangeal joint 

flexion & extension were evaluated in this study (17). 

Beighton Hypermobility Score is used more as a clinical parameters to perform a quick 

assessment for generalized hypermobility. While musicians playing string instrument made 

the palm of the hand and forearm resting on a flat surface with the elbow flexed at 90°, if the 

metacarpal-phalangeal joint of the fifth finger can be hyperextended more than 90° with 

respect to the dorsum of the hand, it was considered positive scoring 1 point. When they arms 

outstretched forward but hand pronated, if the thumb can be moved to touch the ipsilateral 

forearm, it was considered positive scoring 1 point.Their arms outstretched to the side and 

hand supine, if the elbow extends more than 10°, it was considered positive scoring 1 point. 

While they standed, with knees locked in genu recurvatum, if the knee extends more than 10°, 

it was considered positive scoring 1 point. Their knees locked straight and feet together, if the 

patient can bend forward to place the total palm of both hands flat on the floor just in front of 

the feet, it was considered positive scoring 1 point. Low score (0-2 points) means non-

hypermobility. Total score (3-4 points) means normal. Higher score (5-9 points) means joint 

laxity (18). 

Data Analysis 

Analysis of the data was made in SPSS 22 statistical package program.In the power analysis 

performed, assuming that the difference1 unit with α = 0.05 and 1-β (power) = 0.80, at least 

32musicians were required for the sample. The Mann Whitney-U test was used for the 

comparison of the significance of data that meet non-parametric conditions. Correlation 

between parameters was made with Spearman Correlation. A value of p<0.05 was accepted 

as statistically significant. 

Results  

Evaluation was made of 37  participants with musicians playing string instrument, comprising 

17 males and 20 females with a mean age of 24.97±5.52 years (range, 19-41 years). The mean 

body mass index (BMI) of participants was found 21.69±2.46 kg/m2. All participants were 

correlated muscle strength, flexibility, range of motion and the level of pain.The number of 



 

1011 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
female with right-sided dominant was 18; while female with left-sided dominant was 2 

musicians playing string instruments. The number of male with right-sided dominant was 13; 

while male with left-sided dominant was 4 musicians (Table 1). Table 2 presents the median, 

min and max scores of grasping, pinching muscle strength, pain parameters and flexibility 

between male and female musicians. There was a difference between male and female 

musicians in terms of rough grip, pinch grip muscle strength and pain (p<0.05), while there 

was no difference between male and female musicians in terms of flexibility (p>0.05).  

Table 3 presents the correlation of muscle strength, flexibility and range of motion with pain 

in female participating. A weak positive correlation was observed mostly between muscle 

groups (extensor carpi ulnaris&radialis, flexor carpi ulnaris&radialis, flexor &extensor 

digitorum superficialis) and pain in female musicians. 

A weak negative correlation was observed between flexibility and pinch grip muscle strength 

in contrast to rough grip muscle strength in female musicians (Table 3). 

A weak negative correlation was observed between the pinch grip muscle strength and pain 

parameters in contrast to rough grip muscle strength in female musicians (Table 3). 

Table 4 presents that a weak positive correlation was observed between muscle strength 

(extensor carpi ulnaris&radialis, flexor carpi ulnaris&radialis, flexor &extensor digitorum 

superficialis) and pain parameters in male musicians. 

A significantly negative correlation was observed between rough grip, pinch grip muscle 

strength and flexibility in male musicians (Table 4). 

A significantly positive correlation was observed between rough grip, pinch grip muscle 

strength and pain parameters in male musicians (Table 4). 

There was mostly a weak positive correlation between radial & ulnar deviation ROM and pain 

parameters in female musicians (Table 5). 

There was a weak negative correlation between the wrist and metacarpophalangeal joint 

(MCP) flexion&extension ROM and pain parameters in female musicians (Table 5). 

There was a significantly negative correlation between flexibility and pain parameters in male 

musicians (Table 6). 

There was a significantly negative correlation between ulnar ROM and pain parameters in 

male musicians (Table 6). 
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There was a weak negative correlation between radial, wrist, metacarpophalangeal (MCP) 

joints and pain parameters in male musicians (Table 6). 

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the musicians 

n:37 (Female:20, Male:17) Mean±SD Minimum Maximum 

Age 24.97± 5.52 19 41 

Height(m) 1.69 ± 0.07 1.52 1.85 

Weight(kg) 62.78±10.13 45 88 

BMI (kg/m2) 21.69±2.46 17.30 26.37 

 

BMI body mass index, SD Standart deviation 

 

 
Table 2. Comprasion between musicians in terms of muscle strength, pain and flexibility 

 
 

 n Median (min, max) pa 

Rough Grip Right 1:Female 20 38.99(29.00-56.66)  0.001 

2:Male 17 61.00(28.66-98.66)  

 Rough Grip Left 1:Female 20 37.33(22.66-52.66)  0.001 

2:Male 17 64.33(25.33-95.00)  

Pinch GripRight 1:Female 20 5.66(3.00-8.00) <0.001 

2:Male 17 8.00(4.66-14.00)  

Pinch Grip Left 1:Female 20 5.33(4.00-7.00) 0.001 

2:Male 17 7.66(4.33-13.00)  

Resting Pain 1:Female 20 3.50(2.00-6.00) 0.027 

2:Male 17 5.00(2.00-8.00)  

Active Pain 1:Female 20 5.00(3.00-7.00) 0.035 

2:Male 17      6.00(3.00-10.00)  

Night Pain 1:Female 20 3.50(2.00-5.00) 0.008 

2:Male 17 5.00(2.00-8.00)  

Flexibility 1:Female 20 2.00(0.00-6.00)  0.405 

2:Male 17 1.00(0.00-6.00)  

a: Mann-Whitney U test 
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Table 3. The Correlation of Flexibility and Pain with Muscle Strength in Female Participating 

Female (n:20)           Body 

Muscle strength        Side 

Flexibility Resting           

Pain 

Active 

Pain 

Night 

Pain 

Rough grip 

strength 

Right r:0.100 

p:0.676 

r: 0.462 

p:0.040 

r: 0.418 

p:0.067 

r: 0.336 

p:0.147 

Left r: 0.280 

p:0.232 

r: 0.633 

p:0.003 

r: 0.419; 

p:0.066 

r: 0.496 

p:0.026 

Pinch grip 

strength 

Right r:-0.409 

p:0.074 

r:-0.165 

p:0.488 

r:-0.037 

p:0.877 

r:0.433 

p:0.057 

Left r:-0.232 

p:0.325 

r:-0.078 

p:0.745 

r:-0.121 

p:0.610 

r:-0.395 

p:0.085 

Extensor carpi 

ulnaris 

Right r:0.278 

p:0.235 

r:0.024 

p:0.921 

r:-0.152 

p:0.523 

r:-0.071 

p:0.765 

Left r:0.220 

p:0.351 

r:0.171 

p:0.472 

r:0.199 

p:0.400 

r:0.071 

p:0.766 

Extensor carpi 

radialis 

Right r:0.136 

p:0.566 

r:0.111 

p:0.641 

r:0.014 

p:0.952 

r:0.045 

p:0.851 

Left r:0.154 

p:0.516 

r:0.209 

p:0.377 

r:0.260 

p:0.268 

r:0.102 

p:0.851 

Extensor 

digitorum 

superficialis 

Right r:0.246 

p:0.295 

r:0.032 

p:0.894 

r:-0.052 

p:0.827 

r:-0.049 

p:0.837 

Left r:0.154 

p:0.516 

r:0.299 

p:0.200 

r:0.000; 

p:1.000 

r:+0.102 

p:0.667 

Flexor carpi 

radialis 

Right r:0.152 

p:0.522 

r:0.192 

p:0.416 

r:0.074 

p:0.755 

r:-0.054 

p:0.821 

Left r:0.162 

p:0.494 

r:0.379 

p:0.099 

r:0.098 

p:0.680 

r:0.185 

p:0.434 

Flexor carpi 

ulnaris 

Right r:0.257 

p:0.274 

r:0.211 

p:0.371 

r:0.048 

p:0.840 

r:-0.026 

p:0.914 

Left r:0.235 

p:0.319 

r:0.410 

p:0.073 

r:0.101 

p:0.671 

r:0.145 

p:0.542 

Flexor digitorum 

superficialis 

Right r:0.129 

p:0.589 

r:0.015  

p: 0.950 

r:0.218 

p:0.356 

r:-0.152 

p:0.522 

Left r:0.017 

p:0.944 

r:0.137 

p:0.564 

r:0.093 

p:0.698 

r:-0.137 

p:0.564 

Thenar Right r:0.200 

p:0.399 

r:0.066 

p:0.781 

r:0.158 

p:0.507 

r:0.023 

p:0.925 

Left r:0.126 

p:0.597 

r:0.189 

p:0.425 

r:0.188 

p:0.428 

r:-0.005 

p:0.985 
Spearman Correlation test 
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Table 4. The Correlation of Flexibility and Pain with Muscle Strength in Male Participating 

Male (n:17)             Body 

Muscle strength      Side 

Flexibility Resting           

Pain 

Active 

Pain 

Night 

Pain 

Rough grip 

strength 

Right r:-0.543 

p:0.024 

r:0.893 

p:<0.001 

r:0.921 

p:<0.001 

r:0.842 

p:<0.001 

Left r:-0.443 

p:0.075 

r:0.793 

p:<0.001 

r:0.851 

p:<0.001 

r:0.778 

p:<0.001 

Pinch grip 

strength 

Right r:-0.425 

p:0.089 

r:0.634 

p:0.006 

r:0.479 

p:0.052 

r:0.577 

p:0.015 

Left r:-0.467 

p:0.059 

r:0.701 

p:0.002 

r:0.536 

p:0.026 

r:0.667 

p:0.003 

Extensor carpi 

ulnaris 

Right r:-0.199 

p:0.444 

r:0.530 

p:0.029 

r:0.438 

p:0.079 

r:0.293 

p:0.253 

Left r:-0.291 

p:0.256 

r:0.242 

p:0.350 

r:0.248 

p:0.337 

r:0.181 

p:0.487 

Extensor carpi 

radialis 

Right r:-0.192 

p:0.460 

r:0.291 

p:0.258 

r:0.423 

p:0.091 

r:0.244 

p:0.346 

Left r:-0.360 

p:0.156 

r:0.357 

p:0.159 

r:0.453 

p:0.068 

r:0.421 

p:0.092 

Extensor 

digitorum 

superficialis 

Right r:-0.261 

p:0.312 

r:0.079 

p:0.764 

r:0.122 

p:0.642 

r:0.065 

p:0.804 

Left r:-0.409 

p:0.103 

r:0.479 

p:0.052 

r:0.542; 

p:0.025 

r:0.493 

p:0.044 

Flexor carpi 

radialis 

Right r:-0.208 

p:0.423 

r:0.270 

p:0.294 

r:0.240 

p:0.353 

r:0.102 

p:0.697 

Left r:-0.236 

p:0.361 

r:0.427 

p:0.088 

r:0.371 

p:0.142 

r:0.364 

p:0.150 

Flexor carpi 

ulnaris 

Right r:-0.261 

p:0.312 

r:0.213 

p:0.413 

r:0.299 

p:0.244 

r:0.137 

p:0.600 

Left r:-0.204 

p:0.433 

r:0.223 

p:0.390 

r:0.287 

p:0.264 

r:0.277 

p:0.281 

Flexor digitorum 

superficialis 

Right r:-0.227 

p:0.381 

r:0.176 

p:0.498 

r:0.209 

p:0.421 

r:0.052 

p:0.842 

Left r:-0.235 

p:0.364 

r:0.312 

p:0.223 

r:0.280 

p:0.277 

r:0.267 

p:0.301 

Thenar 

 

 

 

Right r:-0.065 

p:0.804 

r:0.078 

p:0.767 

r:0.016 

p:0.952 

r:-0.171 

p:0.512 

Left r:-0.168 

p:0.518 

r:0.293 

p:0.254 

r:0.284 

p:0.270 

r:0.245 

p:0.342 
Spearman Correlation test 
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Table 5. The Correlation of pain and flexibility with Range of Motion (ROM) in Female Participating 

Female (n:20) Resting           

Pain 

Active 

Pain 

Night 

Pain 

Total Flexibility        r:0.012 

p:0.959 

r:-0.188 

p:0.427 

r:0.182 

p:0.443 

Ulnar ROM Right r: 0.083 

p:0.727 

r: 0.104 

p:0.663 

r:-0.091 

p:0.704 

Left r:-0.041 

p:0.862 

r: 0.143 

p:0.862 

r: 0.006 

p:0.978 

Radial ROM Right r:-0.029 

p:0.905 

r:0.105 

p:0.658 

r:0.089 

p:0.708 

Left r:-0.063 

p:0.793 

r:-0.049 

p:0.836 

r:-0.044 

p:0.852 

Wrist flexion 

ROM 

Right r:0.002 

p:0.993 

r:-0.032 

p:0.892 

r:0.175 

p:0.461 

Left r:0.145 

p:0.542 

r:-0.015 

p:0.951 

r:0.150 

p:0.529 

Wrist extension 

ROM 

Right r:0.109 

p:0.647 

r:0.255 

p:0.278 

r:0.066 

p:0.782 

Left r:0.058 

p:0.808 

r:0.080 

p:0.737 

r:0.050 

p:0.836 

MCP flexion 

ROM 

 

Right r:0.155 

p:0.513 

r:0.036 

p:0.882 

r:0.408 

p:0.074 

Left r:0.113 

p:0.634 

r:-0.065 

p:0.785 

r:0.259 

p:0.269 

MCP extension 

ROM 

Right r:-0.166 

p:0.484 

r:0.016 

p:0.948 

r:-0.010 

p:0.966 

Left r:-0.115 

p:0.630 

r:0.056; 

p:0.816 

r:-0.010 

p:0.966 
Spearman Correlation test 

Table 6. The Correlation of pain and flexibility with Range of Motion (ROM) in Male Participating 

Male (n:17) Resting           

Pain 

Active 

Pain 

Night 

Pain 

Total Flexibility r:-0.593 

p:0.012 

r:-0.656 

p:0.004 

r: -0.697 

p: 0.002 

Ulnar ROM Right r:-0.602 r:-0.642 r:-0.736 
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p:0.011 p:0.005 p:0.001 

Left r:-0.403 

p:0.109 

r:-0.513 

p:0.035 

r:-0.591 

p:0.013 

Radial ROM Right r:-0.256 

p:0.322 

r:-0.276 

p:0.283 

r:-0.383 

p:0.129 

Left r:-0.277 

p:0.282 

r:-0.275 

p:0.285 

r:-0.425 

p:0.089 

Wrist flexion 

ROM 

Right r:-0.453 

p:0.068 

r:-0.386 

p:0.126 

r:-0.572 

p:0.016 

Left r:-0.333 

p:0.191 

r:-0.265 

p:0.305 

r:-0.440 

p:0.077 

 

Wrist extension 

ROM 

Right r:-0.487 

p:0.048 

r:-0.464 

p:0.061 

r:-0.565 

p:0.018 

Left r:-0.270 

p:0.295 

r:-0.259 

p:0.315 

r:-0.380 

p:0.132 

MCP flexion 

ROM 

 

Right r:-0.524 

p:0.031 

r:-0.584 

p:0.014 

r:-0.608 

p:0.010 

Left r:-0.415 

p:0.097 

r:-0.410 

p:0.102 

r:-0.435 

p:0.081 

MCP extension 

ROM 

Right r:-0.300 

p:0.242 

r:-0.416 

p:0.097 

r:-0.481 

p:0.051 

Left r:-0.209 

p:0.422 

r:-0.320 

p:0.211 

r:-0.395 

p:0.116 
Spearman Correlation test 

Discussion 

This study investigated the correlation of distal muscle strength, flexibility and range of 

motion and pain according to gender in musicians playing string instruments. The results 

demonstrated that there was a negative correlation between flexibility, range of motion and 

pain. In addition, there was a negative correlation between muscle strength and flexibility.  

In contrast, there was a positive correlation between muscle strength and pain.  To the best 

of our knowledge, this is the first study to correlate muscle strength, flexibility and range of 

motion on pain in musicians playing string instruments. 

According to previous study, the risk of musculoskeletal symptoms (numbness, swelling, 

pain) was highest rate in string players (19). Therefore, this study evaluated the relationship 

muscle strength, flexibility and joint ROM with pain in string players. 

According to previous studies, playing musical instruments requires contrary to the natural 

posture of the body. This position brings about physical tension and pain.Agonist and 

antagonist tension are a muscle contraction accompanied by a contraction of a muscle that is 

its opposite. Stress and physical tension can lead to injuries. It is essential that the tension in 
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the instrument technique is destroyed and musicians need to improve flexibility of body parts 

(20). Normally, in terms of the instrument technique, there is cooperation with the opposing 

muscles because of the tension of agonist, synergist and antagonist. While playing a musical 

instrument in the instrument technique, the other muscle group relaxes at the same time, 

allowing it to extend and move. If the muscle that provides the relaxation remains constantly 

stretched, this situation causes that movement is inhibited and disturbances establish (21).This 

conclusion was similar to the conclusion of the current study in terms of relationship 

flexibility with pain parameters in musicians playing string instruments. 

Robert Schumann found a way to keep the finger as 'extensible' as possible for strengthen his 

middle finger  but this way caused the shortening of the middle finger 'extensors. This 

situation  resulted in serious loss of function in his hands (22).  Overstreching and laxity 

connected with higher risk of musculoskeletal injury and pain (23). This study included 

musicians no having joint laxity. 

According to Lockwood,  overuse syndrome, misuse syndrome, RSI-repetitive strain / stress 

injuries are observed in musicians. Bursitis, lateral and medial epicondylitis, carpal tunnel 

syndrome, trigger finger, and focal dystonia are seen mostly in musicians playing string 

instruments (24). The most common discomforts in musicians are musculoskeletal injuries. 

Previous study have shown that number of years playing, gender were significantly important 

on playing-related pain. This situation can be connected with   high-speed movements in 

static, intensive workload, frequency repetetion affected negatively musculoskeletal system. 

Musicians use their musculoskeletal systems for long periods of time outside the natural range 

(25). Because of lesser muscle mass, hormones (estrogen), women  are normally  more 

flexible than men because this causes affect positively connective tissue laxity. However, this 

study showed that there was no difference between male and female musicians in terms of 

flexibility  but female flexibility  score was higher than male string players. The flexibility 

score of female musicians  was 2.00±1.74, while the flexibility score of male musicians was 

1.64±1.93 .  

According to  biomechanics of the human body models, if there is a problem in the wrist, it 

affects the rough grip, pinch grip and thenar muscle strength (26). The grip position of the 

violin is far out of the normal joint  positions. A professional violinist works for hours at this 

position and performance a long time with same position. The musician has no chance to 

performance the affected area for weeks. The body biomechanics reflects the problem (pain, 
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tension) in a particular region to other regions (27). This study evaluated the correlation of 

grip muscle strength with pain in subjects playing string instruments. 

Limitation 

A limitation of this study was that only ROM, muscle strength of string players’ hand and 

wrist was evaluated. Posture and compensatory mechanism were not observed in this study. 

Also, Flexibility can be measured with specific test for musician playing string instrument. 

 

Conclusion 

In conclusion, according to scores between female and male string players, statistically 

significant differences were noticed in the rough grip, pinch grip muscle strength, pain 

parameters in contrast with flexibility. This situation was no similar with literatür because 

participants were selected Department of Conservatory. However, female string player’ 

flexibility total score was higher than male string player. Negative correlation was observed 

between rough grip, pinch grip muscle strength and flexibility in male musicians in contrast to 

female musicians. Significantly positive correlation was observed between rough grip, pinch 

grip muscle strength and pain parameters in male musicians. This study found flexibility is 

more important than muscle strength of hand and wrist on pain parameters. 
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TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA YORGUNLUK DÜZEYİNİN UYKU KALİTESİ, 

YAŞAM KALİTESİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ 

 

(THE RELATIONSHIP BETWEEN FATIGUE LEVELS and SLEEP QUALıTY, QUALITY of LIFE 

and PHYSICAL ACTIVITY in PATIENTS with TYPE 2 DIABETES) 
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Amaç: Bu çalışma tip 2 diyabetli hastaların yorgunluk düzeylerinin uyku kaliteleri, yaşam 

kaliteleri ve fiziksel aktivite düzeyleri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapıldı. 

Yöntem: Çalışma; çalışmayı kabul eden ve iletişim sorunu olmayan 100 tip 2 diyabetli 

olgunun oluşturduğu bir örneklem üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında 

sosyodemografik ve hastalıkla ilgili bilgilerin sağlanması için soru formu, yorgunluk düzeyini 

belirlemek için Yorgunluk Şiddet Ölçeği, fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için Uluslarası 

Fiziksel Aktivite Anketinin (IPAQ) kısa formu, yaşam kalitesini belirlemek için WHOQOL-

BREF yaşam kalitesi anketi ve uyku kalitesi için Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Tip 2 diyabetli olgularımızın %62’si erkek, %38’i kadın ve yaş ortalamaları 55,01 

± 10,461 yıl olarak belirlenmiştir. Hastaların %37’si (n=37, grup 1)  yorgunluk veya ilişkili 

semptomları yaşamadıklarını, %41’i (n=41, grup 2) orta düzeyde yorgunluk hissettiklerini, 

%22’si (n=22, grup 3) ise kronik olarak yorgunluk sendromu yaşadıklarını bildirmişlerdir. 

Uyku kalitesi skorları yorgunluk düzeyi gruplarına göre karşılaştırıldığında 3. grupta 1 ve 2. 

gruba göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur(p<0,05).  Yaşam kalitesinin alt 

ölçeklerinden genel sağlık puanları gruplar arasında değerlendirildiğinde 1. grupta 2. ve 3. 

gruba göre, 2. grupta da 3. gruba göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yaşam kalitesi 

skorlarının diğer alt ölçeklerinde 1. grup diğer iki gruba göre anlamlı derecede yüksek 

skorlara sahip bulunmuştur(p<0,05). Fiziksel aktivite değerleri açısından gruplar arasında 

farklılık bulunamamıştır(p>0,05). 

mailto:zelihabaskurt@sdu.edu.tr
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Sonuç: Tip 2 diyabetli hastalarda yorgunluk arttıkça yaşam kalitesi azalmakta, uyku kalitesi 

bozulmaktadır. Fiziksel aktivite düzeyi ise tip 2 diyabetli hastalarda yorgunluk düzeyinden 

etkilenmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, yorgunluk, uyku kalitesi, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between fatigue levels and 

sleep quality, quality of life and physical activity in patients with type 2 diabetes. 

Method: The study was conducted on a sample of 100 patients with type 2 diabetes who 

accepted to participate to the study and had no communication problems. Sociodemographic 

and disease-related information, Fatigue Severity Scale to determine the level of fatigue, 

short form of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) to determine the level of 

physical activity, WHOQOL-BREF for quality of life and quality of sleep Pittsburgh Sleep 

Quality İndex was used to collect the datas. 

Results: In our patients with Type 2 diabetes, 62% were male, 38% female and the average 

age is determined as 55.01 ± 10.461 years. 37% of the patients (n = 37, group 1) experienced 

no fatigue or related symptoms, 41% (n = 41, group 2) had moderate fatigue, 22% (n = 22, 

group 3) reported chronic fatigue syndrome. Sleep quality scores compared to the fatigue 

level groups were significantly higher in the 3rd group compared to the 1st and 2nd groups 

(p<0,05). When the overall health scores of the subscales of quality of life were evaluated 

among the groups, it was found to be significantly higher in group 1 than group 2 and group 

3, and group 2 was significantly higher than group 3. In the other subscales of quality of life 

scores, the first group had significantly higher scores than the other two groups (p<0,05). No 

significant difference was found between the groups in terms of physical activity values 

(p>0,05). 

Conclusion: Quality of life decreases and sleep quality deteriorates as fatigue increases in 

patients with type 2 diabetes. The level of physical activity is not affected by fatigue in 

patients with type 2 diabetes. 

Key Words: Type 2 diabetes, fatigue, sleep quality, quality of life, physical activity 
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1.GİRİŞ 

Diyabet; pankreas insülin hormon sekresyonunun ve/veya insülin etkisinin mutlak veya 

göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan, 

hiperglisemi ve glukagon yüksekliği ile karakterize akut metabolik ve kronik dejeneratif 

komplikasyonlara neden olan bir sendromdur (1). 2010 yılında gerçekleştirilen 20 yaş üstü 

bireyleri kapsayan TURDEP II çalışmasının verilerine göre Türkiye’de diyabet prevelansı 

yüzde 16,2 olup ülkemizde 6,5 milyon diyabetli bulunmaktadır (2). 

Yorgunluk; diyabetli bireylerin genel iyilik halini, günlük yaşam aktivitelerini, aile, iş ve 

sosyal yaşantısını olumsuz etkileyen semptomlardan biridir (3). Literatürde birçok farklı 

anlatımı bulunan yorgunluğun nedenlere, göstergelere ve beklentilere göre tanımlaması 

değişmektedir. Yorgunluk; metabolitlerin birikimi, enerji metabolizmasında değişiklik, 

aktivite, uyku ve uyanıklık düzeni, yaşam şekli, hastalıklar, tedavi programı, sosyal, çevresel 

ve psikolojik özellikler gibi birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir (4). Diyabet 

gibi kronik hastalıklarda sıklıkla karşımıza çıkan yorgunluk diyabetlilerde metabolik kontrol 

ve fizyolojik faktörler, psikolojik faktörler, yaşam tarzı modifikasyonu, epidemiyolojik 

faktörler, hastalık süresi ve hastalıkla başa çıkma algısı ve diğer sağlıkla ilgili faktörlerin 

etkisi ile multifaktöryel olduğundan hastalar sıklıkla bu sendromla karşı karşıya kalmaktadır 

(5,6). Yapılan çalışmalarda diyabetli hastaların sıklıkla yorgunluk yaşadığı ve normal 

popülasyona göre yorgunluktan daha fazla yakındıkları gösterilmiştir (7-10). 

Literatürde uyku bozukluğu ile diyabet gelişimi arasındaki ilişkiyi destekleyen birçok çalışma 

ile birlikte diyabetlilerin kötü uyku kalitesine sahip olduğunu saptayan birçok çalışma da 

bulunmaktadır (11-18). Bir çalışmada uyku kalitesinin uzun süreli izleminde diyabetli 

bireylerde uyku kalitesinin önceki yıllara göre bozulduğu da bildirilmiştir (19). Kötü uyku 

kalitesi sonrasında diyabetli bireylerin yorgunluk düzeylerinin de yüksek olduğu 

belirlenmiştir (20). 

Diyabetin yaşam kalitesinin daha önce incelenen birçok boyutu üzerinde olumsuz etkiye sahip 

olduğu bilinmektedir. Epidemiyolojik çalışmalara göre diyabetli hastaların yaşam kaliteleri 

normal popülasyona göre daha kötü ancak diğer kronik hastalığa sahip olanlara göre daha 

yüksek bulunmuştur (11,21). Yaşam kalitesinin yorgunluğa olan etkisinin birebir incelendiği 

az sayıda çalışma olmasına rağmen kronik hastalıkların yorgunluğa neden olduğu ve yaşam 

kalitesini olumsuz etkilediğini bildiren çalışmalar vardır (11). 

Yorulma; anormal tükenme, devam eden görevler ve dikkat gerektiren bir görevi yerine 

getirmek için dayanıklılık eksikliği veya fiziksel aktivite yeteneğinde bir düşüş anlamına 
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gelmektedir (22). Azalmış fiziksel aktivite seviyeleri, tip 2 diyabetli kişilerde yorgunluk ile 

ilişkilendirilmiştir (23). Yorgunluğun, düşük kardiyorespiratuvar uygunluğa, düşük fiziksel 

aktivite düzeylerine bağlı olarak, tip 2 diyabetli bireylerin fonksiyonel kapasitesi üzerinde 

etkisi olabileceği görülmektedir (24). Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivitenin tip 2 

diyabetiklerde maksimum oksijen tüketimi üzerinde klinik ve istatistiksel olarak anlamlı 

etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Metabolik kontrolün fiziksel aktivite ile iyileştirilmesinin 

yorgunluk semptomuna olumlu yönde etkili olacağı düşünülmektedir (4). 

Literatür incelendiğinde diyabetli bireylerin uyku kaliteleri, yaşam kaliteleri, fiziksel aktivite 

düzeyleri ve yorgunluk düzeyleri ile ilgili birçok farklı çalışma yapılmış olmasına rağmen; 

yorgunlukla bu 3 ayrı etkenin ilişkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmadığından çalışmanın 

bu gereksinime yanıt vereceği, ilgili literatüre katkı sağlayacağı ve ileride konu ile ilgili 

yapılacak çalışmalara da temel oluşturacağı düşünülmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda;  

çalışmamız tip 2 diyabetli hastalarda yorgunluğun fiziksel aktivite düzeyi, uyku kalitesi ve 

yaşam kalitesi ile ilişkisini belirlemek amacıyla planlanmıştı 

2.YÖNTEM 

Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi endokrinoloji polikliniğine başvuran tip 2 

diyabet tanısı almış çalışmaya katılmaya gönüllü 100 olgu üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Psikiyatrik bir hastalık nedeni ile tedavi görüyor olan ve kognitif bozukluğu olan hastalar ile 

nörolojik, muskuloskeletal, kardiyak, romatolojik hastalıklar ya da diğer sistemik hastalıklar 

nedeniyle yorgunluk oluşabilecek hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Verilerin 

toplanmasında sosyodemografik ve hastalıkla ilgili bilgilerin sağlanması için soru formu, 

yorgunluk düzeyini belirlemek için Yorgunluk Şiddet Ölçeği, fiziksel aktivite düzeyini 

belirlemek için Uluslarası Fiziksel Aktivite Anketinin (IPAQ) kısa formu, yaşam kalitesini 

belirlemek için WHOQOL-BREF Yaşam Kalitesi Anketi ve uyku kalitesi için Pittsburgh 

Uyku Kalite İndeksi kullanılmıştır. Veriler SPSS 24 ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler; 

aynı fizyoterapist tarafından karşılıklı görüşme yöntemi ile yapılmıştır. 

Veri toplama araçları;  

Bireysel özellikler formunda diyabetlilerin “sosyo-demografik özellikleri” ve “hastalık 

öyküsü” ile ilişkili verilerden oluşan sorular bulunmaktadır.  

Sosyo-demografik Özellikler: Yaş, cinsiyet, medeni durum, kiminle yaşadığı, eğitim düzeyi, 

çalışma saati, gelir durumu ve sigara içme durumuna ilişkin sorulardan oluşmaktadır.  
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Hastalık Öyküsü: Diyabet süresi, komplikasyonlar, hastaneye yatma öyküsü, ailede diyabet 

öyküsü, tedavi şekli, ilaç kullanımı, düzenli fiziksel aktivite/ egzersiz varlığına ilişkin sorular 

bulunmaktadır.  

Yorgunluk Şiddet Ölçeği: Yorgunluk düzeylerinin belirlenmesinde geçerlilik ve güvenilirliği 

kanıtlanmış Yorgunluk Şiddet Ölçeği (fatigue severity scale) kullanılmıştır. Skala yorgunluk 

şiddetini her soruda 1(kesinlikle katılmıyorum) ile 7(kesinlikle katılıyorum) arasında 

skorlayan 9 soru ile değerlendirir. Skor 9 sorunun ortalama değeridir. Yüksek skor artmış 

yorgunluk şiddetini gösterir(25,26)  

Uluslarası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ): Fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesinde 

Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış olan Uluslarası Fiziksel Aktivite Anketinin kısa 

formunun Türkçe versiyonu kullanılmıştır(27). Anket ile son 7 gün içerisinde yapılan şiddetli, 

orta dereceli fiziksel aktivite, yürüyüş ve günlük oturma süresi sorgulanmıştır. Toplam 

fiziksel aktivite skoruna göre hastaların fiziksel aktivite düzeyleri; inaktif, minimum aktif ve 

aktif olarak değerlendirilmiştir(28).  

WHOQOL-BREF Yaşam Kalitesi Anketi: Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşam kalitesi ölçeği 

olarak geliştirilmiş WHOQOL-100 ün kısa formu olarak oluşturulmuş ölçek yaşam kalitesini 

çok boyutlu olarak değerlendirir. 26 soruluk ölçeğin Türkiye sürümünde ulusal soru eklenerek 

27 soru bulunmaktadır. Türkçeye uyarlanması Eser ve arkadaşları (1999) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ölçek genel, fiziksel, psikolojik, sosyal ilişkiler, çevre ve ulusal soru alanı 

olmak üzere 5 alan içermektedir. Ölçek 1 (hiç memnun değilim) ile 5 (çok memnunum) 

puanlar arasında derecelendirilmiştir. Puan arttıkça yaşam kalitesi artmaktadır(29,30) 

Pittsburgh Uyku Kalite Ölçeği: Ölçek uyku kalitesini geçmiş 1 aylık sürede 24 madde ile 

sorgular. Buysse ve arkadaşları (1989) tarafından geliştirilmiştir. Ağargün ve arkadaşları 

(1996) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 19 soru özbildirim sorusu olup 5 soru eş veya oda 

arkadaşı tarafından yanıtlanacak sorulardır; sadece klinik bilgi için sorulmakta puanlamaya 

alınmamaktadır. Toplam puan 0-21 arasında değişir. Toplam puanın 5 ten büyük olması kötü 

uyku kalitesini gösterir. Ölçeğin puanlanan 18 sorusu 0-3 arasında derecelendirilmektedir. 

Değerlendirmede 0-5 puan; iyi uyku kalitesi, 6-10 puan kötü uyku kalitesi, 10 puan ve üzeri 

kronik uyku bozukluğu olarak belirlenmiştir. Ölçek uykusu iyi olanlar ile kötü olanlar 

arasında istenilen düzeyde bir ayrım yapmaktadır. Uyku bozukluğunun varlığını ya da 

yaygınlığını belirlemek için uygulanır(29,30). 

 



 

1026 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
3.BULGULAR 

Tip 2 diyabetli hastaların yorgunluk düzeylerinin uyku kaliteleri, yaşam kaliteleri ve fiziksel 

aktivite düzeyleri ile ilişkisini incelemek amacıyla yaptığımız çalışmamızda tip 2 diyabetli 

olgularımızın %62’si erkek, %38’i kadın ve yaş ortalamaları 55,01 ± 10,461 yıl olup %89’ u 

evli, %28 ‘i üniversite mezunu ve %41’inin tip 2 diyabet ile birlikte başka kronik hastalığa 

sahip olduğu belirlenmiştir. Olgularımızın ortalama beden kütle indeksi değeri 27,79±3,984 

ve %31’ i sigara, %17 ‘si alkol kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 1: Olgunların Sosyo Demografik Özellikleri 

 N % X±SD 

Yaş (yıl)   55,01±10,461 

Boy (cm)   170,24±8,862 

Kilo (kg)   80,79±13,928 

BKI    27,79±3,984 

Cinsiyet  

Kadın 

Erkek 

 

38 

62 

 

38 

62 

 

Medeni Durum 

Evli  

Bekar 

Boşanmış 

Dul 

 

89    

3 

4 

4 

 

89 

3 

4 

4 

 

Eğitim Düzeyi 

Okuryazar 

İlkokul/ortaokul 

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

 

5 

38 

27 

28 

2 

 

5 

38 

27 

28 

2 

 

Diğer Kronik Hastalık 41 41  

Sigara Kullanımı 31 31  

Alkol Kullanımı 17 17  

X:ortalama, SD: standart sapma N:hasta sayısı, %:yüzde 

Olgularımızın %37’si (n=37) yorgunluk veya ilişkili semptomları yaşamadıklarını, %41’i 

(n=41) orta düzeyde yorgunluk hissettiklerini, %22’si (n=22) ise kronik olarak yorgunluk 

sendromu yaşadıklarını bildirmişlerdir(Tablo 2). 

Tablo 2: Olguların Yorgunluk Düzeyleri 
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 Skor N %  

Yorgunluk yok < 2,8 37 37 Grup I 

Yorgunluk var 2,8 - 6,1 41 41 Grup II 

Kronik yorgunluk sendromu > 6,1 22 22 Grup III 

Toplam  100 100  

Skor: Yorgunluk şiddet ölçeği skorları, N:hasta sayısı, %:yüzde 

Araştırmamıza katılan olguların PUKİ ile değerlendirilen uyku kalite skorlarına göre uyku 

skorları ortalaması 6,44±3,55425 olup %47’si (n=47) sağlıklı uykuya, %42’si (n=42) kötü 

uykuya ve  %11’i (n=11) ise uzun dönem uyku rahatsızlığına sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

Yorgunluk skorları 2,8’den az olan olgularımızı grup 1, 2,8 ile 6,1 arasında skorları olan 

olgularımızı grup 2, skorları 6,1’den büyük olan olgularımızı grup 3 olarak belirledik. 

Yorgunluk düzeylerine göre gruplandırdığımız olgularımızın uyku kaliteleri 

karşılaştırıldığında uyku kalitesi skorları kronik yorgunluk semptomu yaşayan (grup 3) grupta 

yorgunluk olan (grup1) ve yorgunluk olmayan (grup 2) gruba göre, 2. grupta da 1. gruba göre 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur(p<0,05). 

Yaşam kalitesini genel sağlık, fiziksel sağlık, psikolojik, çevre ve sosyal ilişkiler olarak beş 

farklı komponent ile değerlendiren WHOQOL-BREF Yaşam Kalitesi Anketinin sonuçlarına 

göre genel sağlık puanları 1. grupta 2. ve 3. gruba göre, 2. grupta da 3. gruba göre anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. Yaşam kalitesi skorları diğer alt ölçeklerde (fiziksel sağlık, 

çevre, psikolojik, sosyal ilişkiler) 1. grupta 2. ve 3. gruba göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur(p<0,05). 

Uluslar Arası Fiziksel Aktivite Anketinin kısa formu ile değerlendirdiğimiz fiziksel aktivite 

düzeyleri için olgularımızın %58’i inaktif, %28’i minimum aktif ve %14’ü de aktif olarak 

belirlenmişlerdir. Gruplar arasında fiziksel aktivite seviyelerine göre fark bulunamamıştır. 

4.TARTIŞMA 

Tip 2 diyabetli bireylerin yorgunluk ve semptomlarıyla, uyku kalitesi, fiziksel aktivite düzeyi 

ve yaşam kalitesi parametrelerinin ilişkisini incelemek amacıyla planladığımız çalışmamızda 

olgularımızın yorgunluk düzeyleri arttıkça yaşam kalitelerinin azaldığını, uyku kalitelerinin 

bozulduğun,. fiziksel aktivite düzeyinin ise yorgunluk düzeyinden etkilenmediğini saptadık.  

Diyabetlilerin yorgunluklarının doğru değerlendirilmesi ve yorgunluk kaynağının 

saptanmasının tedavide önemli olduğu bilinmektedir. Ancak yorgunluğun subjektif bir 

yakınma ve multi etkilenimli olması değerlendirmeleri oldukça etkilemektedir (4,22). Daha 

önce yapılan birçok çalışmada da tip 2 diyabetli hastaların yorgunluk ve semptomlarıyla karşı 
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karşıya kaldığı bildirilmiştir (7,9,22,31). Çalışmamızda da olgularımızın %41’i kronik 

yorgunluk semptomuna, %22’si de yorgunluğa sahip olduklarını bildirmişlerdir.  

Literatürde diyabetli hastaların uyku kaliteleriyle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Cunha 

ve ark.larının yaptığı bir çalışmada tip 2 diyabet hastalarının %50’den fazlasının uyku 

kalitesinin düşük olduğu ve hastalık süresi arttıkça uyku kalitesinin daha da kötüleştiği 

bildirilmiştir (17). Uyku kalitesiyle kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ilişkisini inceleyen 

başka bir tip 2 diyabetli popülasyon çalışmasında hem ortalama yaş ve diyabet süresi arttıkça 

uyku kalitesinin azaldığı hem de uyku kalitesi kötüleştikçe kardiyovasküler hastalık riskinin 

arttığı belirtilmiştir (32). Uyku kalitesindeki azalmanın metabolik fonksiyon ve glikoz 

kontrolünde de bozulmaya sebep olduğu bilinmektedir (4,33). Kötü metabolik kontrol de 

doğrudan yorgunluk semptomuyla ilişkilidir (34). Çalışmamızda, diyabetli bireylerin 

%42’sinin kötü uykuya, %11’inin de uzun dönem uyku bozukluğuna sahip oldukları 

saptanmıştır. Bizim çalışmamızda olgularımızın uyku kaliteleriyle yorgunluk ve semptomları 

arasında negatif bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızın bir kısıtlılığı yorgunluk 

semptomuyla ilişkili olarak olgularımızın Hba1c değerleri ve glikoz kontrolü seviyeleri 

değerlendirilmemesidir. 

Literatürdeki çalışmalara göre de diyabet hastaları sağlıklı bireylere göre daha kötü yaşam 

kalitesine sahiptirler (21,35-37). Uyku bozukluğuyla birleşen yorgunluk semptomunun diğer 

kronik hastalıklarda olduğu gibi diyabetlilerde de yaşam kalitesine olumsuz etkileri 

vardır(11,12,38). Çalışmamızda kullandığımız yaşam kalitesi ölçeğimizin skorlarına göre de 

yorgunluk düzeyi artan tip 2 diyabetli olguların özellikle genel sağlık skorlarında düşüş 

saptanmıştır.  

SONUÇ 

Çalışmamızın bulgularında temel olarak tip 2 diyabetli olguların yorgunluk düzeylerinin 

yüksek, yaşam kalitelerinin ve uyku kalitelerinin ise düşük olduğu saptanmıştır. Olguların 

yorgunlukları arttıkça yaşam kaliteleri azalmakta, uyku kaliteleri bozulmaktadır. Fiziksel 

aktivite düzeyi ile tip 2 diyabetli olguların yorgunluk düzeyleri arasında ilişki bulunamamıştır.  
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ÖZET 

Diyabet; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarında anormallikler ve bunlara eşlik 

eden klinik ve biyokimyasal bulgularla karakterize kronik bir hastalıktır. Diyabetik 

hastalarda birçok muskuloskeletal komplikasyonla birlikte sıklıkla ayak ve ayak bileği de 

etkilenmektedir. Diyabetik ayak sendromu ise diyabetli bireylerin ayaklarında görülen farklı 

ve birbirini tetikleyen lezyonların tamamına verilen isimdir.  

Diyabetik ayakta rastlanan lezyonlar sıklık sırasına göre genellikle enfeksiyonlu veya 

enfeksiyonsuz ülserler, lokalize veya tüm ayağı etkileyen gangren, charcot artropatisi ve 

nöropatik ödemlerdir. Diyabetik ayak sendromunun tedavisi diyabet görülme sıklığının 

artması, ileri yaş ve artan diyabet süresiyle zorlaşır. Sendrom ayak ülserlerinden ekstremite 

amputasyonlarına kadar giden bir sağlık sorunudur.  

Diyabetik hastalarda ayak ülseri gelişimi %15 oranındadır ve diyabetik hastalardaki alt 

ekstremite amputasyonlarının da %50-70’i diyabetik ayak sendromu nedeniyle olmaktadır. 

Bunun yanı sıra ekstremite amputasyonu uygulanan non-travmatik olguların %40-60’ını da 

diyabet hastalarının oluşturduğu belirlenmiştir. Bu sendrom hastanın yaşam kalitesini 

oldukça düşürür, hastanede kalış süresini artırır ve vakaların çoğu amputasyon ile 

sonuçlanır. Bu etkilenimler sebebiyle hem bireye hem de topluma yük olmaktadır. Bu 

sebeplerle sendromun iyi anlaşılması, hastaya doğru ve etkili eğitimin verilmesi önemlidir.  

Diyabetik ayak tanısı veya şüphesi ile gelen hastanın cilt, duyu ve nörolojik, ağrı, dolaşım, 

atrofi, ödem, kemik, eklem ve tendonlar, ayak lezyonları, yürüme ve denge, ayakkabı ve 

çoraplar, önceki ülser/amputasyon/enfeksiyon öyküsü ve diyabetik ayak için diğer risk 

faktörlerinin değerlendirmesi yapılmalıdır. Daha sonra kan akımını artırıcı derin ve yüzeyel 

ısıtıcı ajanlar, doku perfüzyonu için elektrik stimülasyonu, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi, 

laser, magnetik akım gibi modaliteler ile fizyoterapi uygulanmalıdır. Rehabilitasyon 
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programına eklem hareket açıklığı, buerger-allen, germe ve propriosepsiyon, denge ve 

koordinasyon egzersizleri ile birlikte hasta eğitimi, tabanlık ve doğru ayakkabı önerileri de 

dahil edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler; Diyabet, diyabetik ayak, tedavi, fizyoterapi 

ABSTRACT 

Diabetes; is a chronic disease characterized by abnormalities in carbohydrate, fat and 

protein metabolism and accompanying clinical and biochemical findings. With many 

musculoskeletal complications in diabetic patients often the foot and ankle are also affected. 

Diabetic foot syndrome is the name given to all the different and interacting lesions in the feet 

of people with diabetes.  

In diabetic foot  common lesions are in order of frequency infectious or non-infectious ulcers , 

localized or the entire foot affecting gangrene, charcot arthropathy and neuropathic edema. 

The treatment of diabetic foot syndrome becomes more difficult with the increase in the 

incidence of diabetes, advanced age and increased duration of diabetes. The syndrome is a 

health problem ranging from foot ulcers to limb amputations.  

Foot ulcers are 15% in diabetic patients and 50-70% of lower extremity amputations in 

diabetic patients are due to diabetic foot syndrome. In addition, 40-60% of non-traumatic 

cases who underwent limb amputation were found to be composed of diabetic patients. This 

syndrome significantly reduces the patient's quality of life, increases the length of hospital 

stay, and most cases result in amputation. Because of these influences, it is a burden for both 

the individual and the society. For these reasons, it is important to understand the syndrome 

better and to give accurate and effective training to the patient.  

The skin, sensory and neurological, pain, circulation, atrophy, edema, bones, joints and 

tendons, foot lesions, walking and balance, shoes and socks, past ulcer / amputation / history 

of infection and other risk factors of diabetic foot should be evaluated of the patient who came 

with a diagnosis or suspicion of diabetic foot. Then, deep and superficial heating agents to 

increase blood flow, electrical stimulation for tissue perfusion, extracorporeal shock wave 

therapy, laser, modalities such as magnetic flow should be applied with physiotherapy. The 

range of motion, buerger-allen, stretching and proprioception, balance and coordination 

exercises as well as patient training, insoles and proper shoe recommendations should be 

included in the rehabilitation program. 

Key words; Diabetes, diabetic foot, treatment, physiotherapy 
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GİRİŞ 

Diyabet karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarında bozukluk ve bunlara eşlik eden 

klinik ve biyokimyasal bulgularla karakterize, kas-iskelet sistemindeki komplikasyonlar dahil 

olmak üzere geniş bir komplikasyon yelpazesine sahip kronik progresif sistemik bir hastalıktır 

(1,2). 

Diyabetik hastalarda birçok muskuloskeletal komplikasyonla birlikte sıklıkla ayak ve ayak 

bileği de etkilenmektedir (3).Diyabetik ayak sendromu ise diyabetli bireylerin ayaklarında 

görülen farklı ve birbirini tetikleyen lezyonların tamamına verilen isimdir.Bu sendrom artan 

diyabet görülme sıklığına paralel olarak, ileri yaş ve artan diyabet süresiyle tedavisi daha da 

zorlaşan ve uzayan, ayak ülserlerinden ekstremite amputasyonlarına kadar giden problemlerle 

karşımıza çıkan bir sağlık sorunudur. Diyabetik ayakta rastlanan lezyonlar sıklık sırasına göre 

genellikle enfeksiyonlu veya enfeksiyonsuz ülserler, lokalize veya tüm ayağı etkileyen 

gangren, charcot artropatisi ve nöropatik ödemlerdir (4). 

Diyabetik hastalarda ayak ülseri gelişiminin %15 oranında olduğu bilinmekle birlikte alt 

ekstremite amputasyonu uygulanan non travmatik olguların %40-60’ını da diyabet 

hastalarının oluşturduğu belirlenmiştir (5). Diyabetli bireyler, diyabetsiz bireylere göre 25 kat 

daha fazla amputasyon riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanı sıra diyabetik 

hastalardaki alt ekstremite amputasyonlarının da %50-70’i diyabetik ayak sendromu 

nedeniyle olmaktadır (6).  

Bu sendrom hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürmesi, hastanede kalış süresini artırması, 

vakaların çoğunun amputasyon ile sonuçlanmasıyla hem bireye hem de topluma yük 

olmaktadır. Bu sebeplerle sendromun iyi anlaşılması, hastaya doğru ve etkili eğitimin 

verilmesi önemlidir. Altta yatan mekanizma da dahil edilerek ayağın ve hastalığın doğru 

değerlendirilmesi ile birlikte fizyoterapi planlanmalı ve çok yönlü rehabilitasyon programı 

uygulanmalıdır.  

1.DİYABETİK AYAK FİZYOPATOLOJİSİ 

Diyabette kötü metabolik kontrol ve çeşitli immün sistem bozukluları; nöropati, vasküler 

yetersizlik vb. komplikasyonların gelişimine katkıda bulunur. Diyabetik ayak oluşumunda ise 

periferik nöropati ve periferik arter hastalığı altta yatan ana nedenler olup sendrom periferik 

nöropati, periferik arter hastalığı, enfeksiyon, immün sistem bozukluklarının izole veya 

kombine etkileri ile oluşmaktadır (7). Bunların yanında hastada bulunan ayak deformiteleri ve 

kötü ayak bakımı da diyabetik ayak gelişimi için risk faktörleridir. 
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1.1.Periferik Nöropati: Diyabetik ayak sendromu olan bireylerin ayak lezyonlarının yaklaşık 

%50’sinin sorumlusu diyabetik nöropatiler olarak görülmektedir. Nöropati genelolarak sinir 

sisteminin herhangi bir bölümünde tahribat anlamına gelmektedir. Özellikle alt ekstremiteleri 

etkileyen diyabetik nöropatide ayağa gelen duyu, motor ve otonom sinirlerde dejenerasyon 

bulunmaktadır (8).Diyabette nöropati yaygın olarak uyuşma, karıncalanma, alt 

ekstremitelerde ağrı, kas atrofileri ve zayıflık, düşük ayak, gastrointestinal semptomlar, 

postüral hipotansiyon ve bağırsak disfonksiyonu semptomları ile kendini gösterir (9).  

Nöropati etkilenen sinir liflerinin fonksiyonel özelliklerine göre üç grupta incelenir: 

1.1.1.Duyusal Nöropati: Özellikle diz altı ve distalde başlayan paresteziler duyu kaybına 

kadar ilerler. Genel olarak duyusal nöropatide hem yüzeyel hem derin duyuda kayıp vardır. 

Duyu kaybı çorap, eldiven tarzında dağılım gösterirken koruyucu ağrı duyusu kaybı ile 

tekrarlayan travmaların ve yanlış yüklenmelerin hissedilememesi sonucunda ayak; 

deformiteler, ülserler ve gangren gelişimine açık hale gelir (10,11). 

1.1.2.Motor Nöropati: Ayağın intrinsik kaslarında başlayan paralizi ile atrofi oluşur. Fleksör 

ve ekstansör kaslar arasında oluşan dengesizlik sonucu ayak tabanında çukurlaşma artarken 

metatars başlarının da belirginleşmesi ile ayakta pençe ayak veya çekiç parmak deformiteleri 

oluşur. Ayağın bozulan bu anatomik ve fonksiyonel yapısı sonucunda ayaktaki basınç 

noktaları basıya uygun olmayan yerlere doğru yayılım gösterir. Özellikle duyusal nöropatinin 

de görüldüğü durumlarda değişen bu basınç noktalarının da fark edilememesi ile daha hızlı 

kallus (nasır) gelişimi görülür. Cilt ve cilt altındaki bu dokulardaki bozulmalar diyabetik ayak 

riskini artırır (9,10). 

1.1.3.Otonom nöropati: Sempatik sinirlerdeki hasar sonucu ayakta mikrosirkülasyon ve ısı 

düzenlemesinin bozulmasıyla yağ ve ter bezlerinde bozulmalar oluşur. Kuruyan ve incelen 

deride fissürler oluşur. Bu çatlaklar ayağı enfeksiyon girişine açık hale getirir. Duyu kaybıyla 

birlikte ayakta yara oluşumu hızlanır ve diyabetik ayak riski artar (10,12,13). 

1.2.Periferik Arter Hastalığı: Periferik arter hastalığı diyabetik ayak gelişmesine sebep olan 

iki ana nedenden biridir (14).  Diyabetiklerde periferik arter hastalığı lezyonları histolojik 

olarak sağlıklı bireylerden farklı olmamasıyla birlikte sıklıkla dizin altındaki arterlerde ortaya 

çıkarlar. Diyabetli bireylerdeki bu lezyonlar iskemik ülserlerin asıl gelişim sebebini 

oluştururlar. Dolaşım bozukluğuyla birlikte azalan kan akımı sebebiyle ayaklar soğuk, 

bacaklar atrofik ve periferik nabızlar azalmış durumdadır. Özellikle ayak parmakları ve 

topuklar tıkayıcı damar hastalığından en çok etkilenen bölgelerdir. Hastalarda aralıklı 
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topallama, kısa mesafe yürüyüşle tüm bacakta ağrı ve ilerleyen durumlarda istirahatte ağrı ile 

tutulum görülür (5,7,10,11,14). 

Diyabetik ayak gelişiminde bu iki ana mekanizmaya ek olarak; enfeksiyon ve enfeksiyona 

yatkınlık, eklem hareketlerinde kısıtlılık ve ayak deformiteleri (charcot deformitesi, pençe 

ayak, halluks valgus vb.), nasırlaşmaya eğilim, yara iyileşmesindeki sorunlar ve diğer diyabet 

komplikasyonları da risk oluşturmaktadır (5,7,13). 

 

2.DİYABETİK AYAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Diyabetik ayak tanısı veya şüphesi ile gelen hastayı diyabetik ayağa sebep olan veya 

olabileceği düşünülen tablolar ve lezyonlar ile ayrıntılı değerlendirerek doğru tedavi ve 

koruma programı planlanmalıdır. Kliniğe başvuran hastaların; demografik bilgileri 

(yaş,cinsiyet,meslek, medeni durum, eğitim durumu, sosyoekonomik durum, sigara kullanımı, 

günlük yaşam aktiviteleri vb.), hastalıkla ilgili bilgileri (diabet tipi, süresi, eşlik eden 

hastalıklar, insülin kullanımı vb.), önceki ülser/amputasyon/enfeksiyon öyküsü, diyabetik 

ayak için risk faktörleri (diğer komplikasyonlar, deformiteler, enfeksiyon vb.) kayıt 

edilmelidir. 

2.1.Ayak incelemesi; 

• Cilt değerlendirmesi: Ciltte kuruluk, nasır, basınç noktaları, kırmızılık, çatlaklar, ülser ve 

yara varlığı, cilt rengi, cilt sıcaklığı, kıllanma, tırnak anormallikleri değerlendirilmelidir. 

Soğuk, soluk ya da siyanoze ayak dolaşım bozukluğu, sıcak ve kırmızı ayak enfeksiyon 

göstergesidir. Terleme kaybı, aşırı kuruluk ve çatlaklar otonom nöropatiye işaret ederken; 

nasırlar, değişmiş basınç noktaları ve deride kalınlaşma bölgeleri motor nöropatiyi 

düşündürmelidir. Tırnaklardaki atrofik görünüm iskemiyi, kalın ve renk değişikliği ise 

fungal enfeksiyonu düşündürmelidir (4).Tırnak ve parmak aralarında mantar 

enfeksiyonları diyabetik ayakta sıklıkla görülen problemlerdendir varsa kaydedilmelidir 

(15).  

• Duyu değerlendirmesi ve nörolojik muayene: Duyusal nöropati varlığı; Derin ve yüzeyel 

duyu, hafif dokunma, koruyucu duyu, basınç, vibrasyon, sıcak/soğuk, eklem pozisyon 

duyuları,iki nokta diskriminasyonu, pinprick testi ve soğuk-sıcak algılaması 

değerlendirilmelidir. Koruyucu duyu değerlendirmesi için Semmes-Weinstein 

monofilaman testi kullanılabilir. Özellikle 5,07lik monofilaman duyusal nöropati 

muayenesinde daha selektiftir. Vibrasyon algılama eşiği için 128 Hz’lik diapozan 



 

1037 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
kullanılabilir.  Ayak nabızları palpasyonu, achill ve patella refleksi kontrolü yapılmalıdır 

(11,15).  

• Ağrı değerlendirmesi: Nöropati, charcot artropatisi veya diğer deformiteler ağrı sebebi 

olabilirse de diyabetik ayakta ağrının asıl nedeni iskemi/periferik arter hastalığıdır. 

Hastada başlarda kısa mesafe yürümeyle başlayan ağrı doku kanlanması azaldıkça 

istirahatte ağrıya dönüşebilir. Ağrı özellikle diz altında daha belirgindir. İskemik ağrılarda 

hasta uyluk ve baldırda kramp şeklinde ağrı tanımlarken, nöropatik ağrılarda uyuşma, 

karıncalanma, iğnelenme vb. ağrı şekilleri tanımlar (10).Ağrı değerlendirme ölçekleri ve 

nöropatik ağrıya yönelik özel ölçekler de değerlendirmeye katılmalıdır.  

• Dolaşım, atrofi ve ödem değerlendirmesi: Dolaşım bozukluğu durumunda derisoğuk ve 

soluktur. Ayak kıllarında dökülmeler gözlemlenebilir. Palpasyonla değerlendirmede 

periferik nabızlar azalmış veya alınamaz durumdadır(tibialis posterior, tibialis anterior, 

popliteal ve femoral arter nabızları). Ayak bileği-kol indeksi (ankle-brachial index-ABI) el 

doppler cihazı ile değerlendirilir. Ayak bileği seviyesinden tibialis posterior ve dorsalis 

pedis arterleri üzerinden ölçülen basınçlardan büyük olanının brakiyal arter üzerinden 

ölçülen basınca oranlanması ile bulunur. Normal ABI değerleri 0,91 ile 1,30 arasındadır. 

0,90 ve daha altındaki değerlerde obstrüksiyon söz konusudur ve periferik arter hastalığı 

olasılığı yüksektir. Atrofi; motor problemlerin, ödem ise dolaşım sorunları ya da 

enfeksiyon belirtisidir (16). 

• Kemik, eklem ve tendonların değerlendirmesi: Tüm eklem fonksiyonları 

değerlendirilmelidir. Halluks valgus, halluks rigidus, çekiç ve pençe parmak, varus/valgus 

deformiteleri ile transvers ve longitudinal ark, pes kavus/planus, kalkaneal 

inversiyon/eversiyon ve tibiotalar eklem açıklığı değerlendirilmelidir. Ek olarak yürüme 

analizi deformiteler sonucu değişen basınç noktaları için objektif veri kaynağı 

oluşturabilir. Ayrıca her hastada direkt ayak grafisi de değerlendirilmelidir (4,10,11). 

2.2.Ayak lezyonları değerlendirilmesi; Lezyonlar basit yüzeyel hiperemi ile başlayarak 

ülserasyon, enfeksiyonla birlikte osteomyelit, parmak ganrenleri ve ayak amputasyonuna 

kadar ilerleyebilir. Diyabetik olgularda ani darbe veya daha sıklıkla tekrarlayan 

mikrotravmalar sonucu ortaya çıkan ülserler en ciddi ve sık görülen komplikasyonlardandır. 

Ülserler genel olarak nöropatik, iskemik ve nöro-iskemik olarak sınıflandırılırlar. En sık ön 

ayak plantar yüzde, ikinci sıklıkla topuk plantar yüzde gözlenirler. Ülser ve yaraların süresi, 

genişlik ve derinliği, yeri, sınıfı, kokusu ve enfeksiyon varlığı değerlendirilmelidir (13).  

Aterosklerotik lezyonlar, mikroemboliler ve emboliler sonucunda ortaya çıkan parmak 
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gangrenleri de diyabetik ayak sendromlu hastayı amputasyona hızlı götüren lezyonlar olması 

sebebiyle unutulmamalıdır (7,10,11).  

2.3.Charcot artropatisi (nöropatik artropati); Periferik nöropati zemininde motor, otonomik ve 

duyusal nöropatilerin kombine etkileriyle kemik ve eklemlerin yapısını bozan, ilerleyici ve 

harap edici hastalıktır (10,11). Kemik ve eklem harabiyetiyle birlikte ayakta kırık, çıkık veya 

her ikisi birlikte bulunabilir. Patofizyolojisi net olmamakla birlikte nörovasküler ve 

nörotravmatik iki teori üzerinde durulmaktadır. Her iki durumda da erken evrede hasta 

inflamasyonla karakterize şiş, kızarık ve sıcak bir ayakla karşı karşıyadır (5). Akut ve lokalize 

inflamasyon erken evrede kemik ve eklem harabiyetinin en erken belirtisidir. Eklemdeki 

deforme görünüm ayağın çöken medial kemeriyle karakterizedir (10,11).Ayakta tipik ‘rocker 

bottom’ görünümü oluşur. Vakaların %20-30’u bilateraldir. Artropati ağrılı olmasına rağmen 

periferik nöropati sebebiyle hastalar hissetmeyebilir ve bu hastalığı daha da ilerleyici bir hale 

sokar. Charcot deformitesinde en sık tarsal ve tarsometatarsal eklemler etkilenirken özellikle 

ayak tabanında nasırlar ve ülserler gelişebilir (17). 

2.4.Yürüme ve denge değerlendirilmesi; Özellikle nöropatili hastalarda kaybolan koruyucu 

duyu, kas kuvveti ve refleksler dinamik ve statik dengelerde bozulmaya sebep olur. Yapılan 

çalışmalarda diyabetli hastaların yürüme hızı, kadansı ve basamak uzunluğunda sağlıklı 

bireylere göre azalma belirlenmiştir. Azalan periferal duyu girdisiyle birlikte yürüme 

mekanizmasını da etkileyen bozukluklar bozulan patern sonucunda ayağı ülserasyona daha 

açık hale getirir. Denge ve yürüyüşün yanında alt ekstremite proprioseptif ve kinestetik 

duyuların da değerlendirilmesi gereklidir. Denge değerlendirmesi için romberg testi, unipedal 

duruş testi ve dinamik denge için ritmik ağırlık aktarma testleri kullanılabilir.Dinamik 

dengeyi değerlendirmek için ise ritmik ağırlık aktarma testi kullanılabilir (18). 

2.5.Ayakkabı ve çorapların değerlendirilmesi; Özellikle nöropati varlığında progresyonu 

kötüleştiren sebeplerden biri olan yanlış ayakkabı ve çorap kullanımı da detaylı olarak 

incelenmelidir. İç yüzey ve taban düzgünlüğü, yabancı cisim varlığı değerlendirilmelidir. 

Ayakkabının herhangi bir bölgesinde fazla aşınma veya yırtılma varlığı o bölgenin fazla 

basıya maruz kaldığının göstergesi olabilir. Ayakkabının uygun derinlik ve genişliğe sahip 

olup olmadığı, hava sirkülasyonunun yeterli olup olmadığı hem iskemik hem de nöropatik 

olgularda önemlidir. Çorapların dikişiz ve uygun malzemeden kullanılması da 

değerlendirilmelidir (19). 
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3.DİYABETİK AYAKTA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 

Diyabetik ayakta doğru değerlendirme yapıldıktan sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon 

programları planlanmalıdır. Program hasta eğitimi,  fizik tedavi modeliteleri, egzersiz 

tedavisi, yürüme ve denge eğitimi,  propriyosepsiyon eğitimi ve uygun ayakkabı ile çorap 

seçimlerini içermelidir. İdeal fizyoterapi programı hastanın semptomlarına,  deformitelerine, 

varsa yara tipine, önceki tedavilerine ve fizyoterapistin tercihine göre seçilir. 

3.1.Fizik tedavi modaliteleri; Kronik yaraların tedavisinde doku debridmanı,  inflamasyon 

kontrolü, nem dengesi ve yara kenarlarının epitelizasyonu önemlidir (20). Yüzeyel ve derin 

ısıtıcı ajanlar yara, ödem ve ağrı tedavisi için kullanılabilirler. Yüzeyel dokularda sıcaklık 

artışı ile vazodilatasyon ve metabolizma artışı sağlayan infraruj kan akımını arttırarak hem 

iyileşmeyi hem de kollajen dokunun esnekliğini arttırır. Günde 20-30 dk günde bir kez veya 

gün aşırı kullanılabilir (21,22). Derin doku ısıtıcısı olarak bilinen ultrasonun da kronik 

yaraların iyileşmesinde etkinliği bilinmektedir. Bu modalitenin hem yarayı debride ettiği hem 

de hücresel aktiviteyi yükselterek, protein sentezini ve fibrinolizi teşvik ederek iyileşmeyi 

teşvik ettiği düşünülmektedir. Yine doku ısısının yükseltilmesi ile vazodilatasyon sağlayan 

ultrason da hücre metabolizmasını hızlandırarak kollajen doku elastikiyetini arttırır. 

İnterstisyel sıvının akımını artırarak ödemi azaltır (20,21).Ultrason tedavileri sıklık, yoğunluk, 

sürekli uygulama, temaslı veya temassız uygulamalar gibi farklılıklar içerirler. Düşük 

frekanslı uygulamalarda debridman etkisinin daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Haftada 3-4 

kez ve günde 5-10 dk uygulanan özellikle düşük frekanslı (20-60 kHz)temassız ultrasonun 

kronik yaranın iyileşmesine destek olduğu bilinmekle birlikte ağrı tedavisinde de etkili olduğu 

gözlenmiştir (20,22,23). 

3.2.Elektroterapi yöntemleri; Hangi stimülasyon türünün veya akımın kullanılacağı hastanın 

değerlendirme sonuçlarına ve fizyoterapistin seçimine göre belirlenir. Hücre insanda en küçük 

elektriksel birimdir ve elektrik stimülasyonu ile uyarılarak epitel hücre göçü sağlanır. Elektrik 

stimülasyonu vazodilatatör etkiyle kan akımını artırıcı olarak kullanılabilir. Ayrıca 

stimülasyonun doku perfüzyonundada etkili olduğu düşünülmektedir (24). Bu da yara 

iyileşmesinin ilk basamaklarından birini oluşturur. Deri altı oksijenizasyonunun da 

artırılmasıyla daha hızlı yara alanı azalması sağlar. Ayrıca enfeksiyonlu ülserlerde 

kullanıldığında da çeşitli bakteri organizmalarının büyümesi üzerine inhibe edici etkileri 

olduğu belirlenmiştir.  Genellikle diyabetik ayak yaralarında iyileşme ve periferal nöropatide 

ağrı azaltmak için kullanılan yöntemler arasında literatürde özellikle transkutaneöz elektriksel 

sinir stimülasyonu (TENS) kullanımıyla ilgili bilgiler tutarlı bulunmuştur. Yine yüksek 
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voltajlı galvanik akımın da yara iyileşmesini artırdığına yönelik çalışmalar da mevcuttur (24-

26). Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) diyabetik ayak ülserlerinde yara iyileşmesi 

ve ağrı giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır (22,27,28). ESWT cilt ve cilt altındaki derin 

dokulara odaklı yüksek basınçlı şok dalgaları iletir. Bu dalgalar yara bölgesi ve altında 

neovaskülarizasyonu sağlayarak doku iyileşmesini uyarırlar ve savunma hücrelerini artırırlar 

(29).  Enerji yoğunluklarına göre kategorize edilen lazerlerin yüksek güçlü olanları daha çok 

cerrahi yöntemler için kullanılırken düşük güçlü ya da düşük yoğunluklu olarak adlandırılan 

lazerler non invaziv tedavi modalitesi olarak kullanılmaktadır. Temel etki mekanizması net 

olarak bilinmemekle birlikte özellikle yara üzerine fotonların lazer olarak iletilmesinin 

molekül ve atomları uyararak doku stimülasyonu sağladığı, kollajen üretimini artırdığı ve 

özellikle ağrılı diyabetik nöropatide analjezik etki sağladığı belirlenmiştir (22,30,31). 

Diyabetik ayak yaralarında geleneksel tedaviye ek olarak fayda sağladığı ve bunun yanı sıra 

klasik ultrason tedavisine göre de yara iyileşmesinde daha etkili olduğu bildirilmiştir (32,33). 

3.3.Egzersiz tedavisi:  Literatürde diyabetik ayaktaki hem ülserasyon öyküsü hem de nöropati 

ve komplikasyonlarının önlenmesi ve tedavisinde egzersizlerin etkinliği üzerine çalışmalar 

bulunmaktadır. Egzersiz tedavisinde özellikle eklem hareket açıklığı ve germe egzersizleriyle 

ayağa giden kan akışını artırarak doku oksijenizasyonu ile yara iyileşmesi sağlanabilir. 

Aerobik egzersizlerin de periferal nöropatide motor ve duyusal nöromüsküler parametreleri 

değiştirebileceği bildirilmiştir (34).Bunlarla birlikte programa dahil edilen propriyosepsiyon 

egzersizleri de duyu girdisini artırarak hem ülserasyona sebep olabilecek azalan koruyucu 

duyuyu geliştirir hem de denge eğitimine katkıda bulunur. Diyabetik hastalar genel 

popülasyona göre postüral kontrol ve denge açısından daha zayıftır (34,35).Bununla birlikte 

periferik nöropatide hastalarda kas kuvvetlerinde ve reflekslerde kayıpla yürüyüş ve denge 

bozukluklarına yol açmaktadır. Bu bozukluklar da yük dağılımında yaşanan problemlerle 

ayağı ülserasyona açık hale getirmektedir. Bu nedenle diyabetiklerde ve diyabetik ayak 

sendromu bulunan hastalarda denge eğitimi önemlidir (22,36). Statik ve dinamik, gözler açık 

ve kapalı denge eğitimlerinin yanı sıra görsel destekli eğitimler, basamak çıkma, yan ve 

çapraz yürüme, dinamik zeminler kullanılabilir (27,67).  

Bu tedavilerin yanı sıra diyabetik ayak ülseri olan hastalarda osteopatik manuel terapinin de 

faydalı olduğu bildirilmiştir. Bu teknikte temel amaç parasempatik fonksiyonu ve bağ 

dokusundaki refleksleri uyarmaktır. Refleksler sonucunda vazodilatasyon ve periferik 

ekstremitlerde dolaşımın artması sağlanmıştır. Plantarda enfekte olmayan diyabetik ayak 
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ülserinde alt ekstremite revaskülarizasyonu sağlanarak osteopatik manuplasyonun da 

geleneksel tedaviyle birlikte yara iyileşmesinde etkili olduğu belirlenmiştir (37). 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Diyabette hasta eğitimi ve rutin uygulanan ayak muayenesi ile amputasyonlar önlenebilir ve 

sağlık masrafları azaltılabilir. Periferik dolaşım bozukluğunun ve periferik nöropatinin erken 

teşhisi ve doğru değerlendirilmesi, doğru modalitelerin kullanılması ve egzersizlerle 

desteklenmesi ile hem ülserasyonlar hem de muskuloskeletal problemler tedavi edilebilir. 

Bunların yanı sıra primer tedavi yöntemi olarak kullanılmasada iyileşen bölgelerin korunması, 

yük dağılımının doğru sağlanması ve özellikle duyu bozukluğu olan hastalarda yeni yaraların 

gelişmesini önlemek adına ortopedik ayakkabılar ve tabanlıklar önerilmelidir (10,19). 
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BOND STRENGTH TEST METHODS USED IN DENTISTRY: A REVIEW OF THE 

LITERATURE 

 

Ebru Sümer Ekin, Yalçın Değer, Zeynep Başağaoğlu Demirekin, Tahir Karaman, 

Veysel Eratilla, 

INTRODUCTION 

 Adhesive materials have been increasingly used in operative and restorative dentistry. 

Currently, a large number of materials are being produced and marketed. The most common 

aim of these materials is to provide an effective adhesion to the dental tissues (1). 

 Since long-term clinical follow-ups are time-consuming, expensive and difficult to 

conduct as a standard, laboratory bond strength tests are commonly used to assess the 

adhesive materials and the techniques (2). In other words, bond strength tests are frequently 

used to obtain preliminary information on the effectiveness of restorative systems and clinical 

performance of the adhesive systems (1,3).  

 What is bond strength? 

 Bond strength denotes the minimum force required per unit area to separate two 

adhered structures from each other. Based on this, the bond strength tests may also be 

regarded as separation tests. The bond strength depends on the size of the bonding area, and 

therefore it is crucially important to standardize the measurement of this area and know its 

size in order to estimate the bond strength (4).  

         Dental adhesives’ bond strength to enamel and dentine is currently of vital importance 

(2,5). Bond strength tests are specifically used for adhesive restorative materials and it is 

believed that a high level of bond strength is a measure of better clinical performance (6).              

        Although the in-vitro test procedures are similar between the studies performed so far, 

the results of these studies present significant differences. This causes an uncertainty in the 

results and delays in development of new materials (7-11). Finger reported that it may be 

misleading for researchers to compare the results of their own studies with the bond strength 

values reported at different resources in the literature, and such data should only provide a 

general overview but should not be certainly associated with other in-vitro studies (12). It is 

not possible to compare the test data obtained from different studies, and reach to accurate 

conclusions  (3). There are some variables that influence the test outcome. These variables are 

specimen properties, preparation techniques, test methodology, storage conditions etc. (13). 
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 In 1994, the ISO (International Organization for Standardization) issued a document 

entitled ‘’Testing adhesion to tooth structure’’ (No. 11405, first edition 1994, second edition 

2003) on the standardization of different test methods. This document was updated in 2003. It 

provides guidance on substrate selection, storage and handling essential characteristic of 

different test methods. Some important parameters listed in the document are: - Defined and 

limited bonding area - 6-month water storage before testing - Weibull statistics with a 

minimum of 15 specimens per group - Tensile bond strength: 90◦ angle alignment of the 

tensile forces acting on the specimen - If the coefficient of variation is above 50%, a thorough 

inspection of each process is recommended (14). Because no internationally recognized 

standardized test protocol for the testing of adhesive systems is yet available (15).  

           ISO/TS 11405:2015 gives guidance on substrate selection, storage, and handling as 

well as essential characteristics of different test methods for quality testing of the adhesive 

bond between restorative dental materials and tooth structure. ISO/TS 11405:2015 does not 

include requirements for adhesive materials and their performance (16). 

            Oilo reported that the bond strengths between restorative materials and dental tissues 

could be standardized even if the tests were performed at different laboratories by different 

researchers and the results obtained in this manner should eliminate relevant doubts (4). 

Types of Bond Strength Tests 

            In-vitro tests can be categorized into two main groups: physical property 

measurements and simulations of clinical behavior. Into the first group fall standardized tests 

of bond strength, fracture toughness, hardness, thermal expansion etc. Simulations attempt to 

create conditions of physical and chemical challenge that are believed to be encountered 

orally including loading, thermal variations and wear often using clinically realistic specimens 

(17). 

           Tests that measure the bond strengths of adhesive materials are easy and practical tests. 

Bond strength tests are generally performed by measuring the pulling and dissociation tests of 

the composites that are bonded to the enamel and the dentine (18). In principle, the stresses 

that develop at the tooth-restoration interface can be defined as shear or tensile stresses based 

on their direction, i.e. parallel or vertical. Therefore the test methods that mimic shear and 

tensile stresses are commonly used (4,19).  

           The bond strength can be measured using a macro- or micro-test, basically depending 

upon the size of the bonding area (20). Also, these bond strength tests can be categorized into 

static or dynamic tests (21). 
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Table 1. Types of Bond Strength Tests 

Static bond strength tests Dynamic bond strength tests 

Macro-bond strength 

tests 

Micro-bond strength 

tests 

Macro-fatigue tests Micro-fatigue tests 

Macro-shear Micro-shear Macro-push-out fatigue Micro-rotary fatigue 

Macro-tensile Micro-tensile Macro-shear fatigue Micro-tensile fatigue 

Pull-out or diametral 

pulling 

Micro-push-out  Micro-shear fatigue 

Push-out    

 

Static Tests 

         In static bond strength tests, load is applied until fracture when the specimen is in fixed 

state, on the contrary dynamic bond strength tests are conducted when the specimen is in 

dynamic state (20). 

Macro Bond Strength Tests 

        Macro bond strength tests are performed in specimens with large bonded areas (usually 

3-6 mm in diameter) (22). 

Macro-shear Test 

 The macro-shear or conventional shear test is used in almost 26 % of the studies 

performed on bond strength (20). Samples with a diameter of 3-6 mm and surface area of 7-12 

mm2 are examined in the conventional bond strength tests (1,5). A systematic review 

published in 2008 showed that the shear bond test was the most common type of test (used by 

46% of the studies reviewed)  (23). 

 In a shear test, the bonded specimen is subjected by a shearing force that moves 

parallel to the adhesive interface. The samples are fixed within the test device using a special 

piece and they are broken by the shear crosshead that moves parallel to the tooth surface at a 

specific speed (22). Shearing force can be applied with wide variety of configurations 

including loops, points and knife edges. Different configurations of load application will lead 

to different stress distributions (6).This method has an easy test procedure and it is easy to 

perform (24).  

 Stress concentration at the samples that undergo the shear test is higher when 

compared to the tensile test (20,25,26). 
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 It has been shown that there are clear differences between shear bond strength values 

obtained using different sample configurations despite the use of similar geometric design and 

bonding surfaces, and the shear bond strength tests are inadequate to evaluate the quality of 

the adhesive bond strength of the resin composite to the ceramic (27).  

           It is believed that the shear stresses are crucial for the in-vivo failures of the restorative 

materials, in other words, shear stresses better fit to mimic the clinical picture (28). 

 

Macro-tensile Test 

 After short or long term specimen storage with or without thermal cycling the bonded 

specimen is placed in a universal test machine and subjected to tensile force perpendicular to 

the adhesive interface (6). The most important point that should be observed during this test is 

to avoid incorrect surface angling while luting the samples to the device (29). 

 The tensile test has been developed by Kemper and Kilian (30). This method is useful 

in the assessment of the retention of the posts that are cemented to the root dentine (31-33).  

 The reasons to prefer the macro shear and tensile bond strength tests include that they 

are easy to perform, and they require minimal equipment and sample preparation (22). 

   

Pull-out or Diametral Pulling Test 

            Bond strength has been measured through the macro-tensile test on external root 

dentin or on the endodontic surface with the pull-out and the push-out methods. The push-out 

test has the benefit of more closely simulating the clinical condition (32). 

It has been concluded that the diametral pulling test is not an effective method to 

evaluate the effects of surface procedures that are applied to fiber posts, on the bond strength 

of resin cements (34).  

Push-out (Pushing) Test 

 The push-out test was first defined in dentistry in 1970. This test involves pushing the 

composite cylinders out through the dentine disks. The force applied in the push-out test is 

parallel to the dentine bonding surface, as in the shear test; therefore, this test is more reliable 

than the macro- shear test in determining the bond strength (35,36). This test method is useful 

to measure bond strength of root canal sealers and retention of posts luted in root canals (32). 

 

    Micro Bond Strength Tests 

 Despite the development of adhesives, 80 % of the fractures in the shear and tensile 

bond strength tests result from the cohesive failure (13,37). This, in turn, shows that the actual 
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bond strength between the adhesive and the dentine cannot be measured. Irregular stress 

distribution should be eliminated in order to avoid the cohesive fractures that may occur 

during the test (37-39). 

 Researchers have shown that the conventional or macro bond strength test methods 

create high regional stress areas and the fractures occur within these areas, therefore the 

adhesion at the adhesive-dentine interface cannot be realistically detected (13,22). They also 

emphasize that in order to examine the bond strengths of the adhesive systems in a more 

reliable manner, the surface area should be designated as 1 mm2 or 2 mm2 under (39). Based 

on these opinions, initially the micro-tensile and then the micro-shear test methods have been 

developed (24,40,41).  

 

Micro-tensile Test 

 In 1994, Sano et al. introduced the micro-tensile bond strength (µ-TBS) test to 

dentistry to measure the tensile strength and elasticity module of the mineralized and 

demineralized dentine (40). Sano et al. reported that the micro-tensile bond strength test 

represents an alternative to the macro-shear test method (40,42-44). This test provides 

versatility that cannot be achieved with the conventional (macro) bond strength tests and 

allows additional study designs that are not possible with the conventional tests (45). 

Currently, 60 % of the studies performed on bond strength test methods employ this test 

method (20). The micro-tensile bond strength test can allow the measurement of the stress at 

samples sized 0.25 to 1 mm2. During the micro-tensile test method, multiple serial sections of 

1 mm2 can be obtained from a single tooth using a diamond saw that operates at a low speed. 

In this way, multiple samples can be prepared from a single tooth that is prepared under the 

same conditions (1,46,47). Additionally, uniform stress distribution can be achieved with this 

method by decreasing the interface bonding surfaces and preparing samples with smaller 

areas, different from the conventional test methods and more adhesive and less cohesive 

failures are encountered in the samples during the test (13,41).  

 Micro-tensile bond strength tests result in higher bond strength values and very low 

variation coefficient compared to the conventional shear and tensile tests. This is believed to 

provide more reliable results (48,49).  

 The samples that are used in the micro-tensile bond strength tests can be prepared as 

trimmed or untrimmed. Untrimmed stick-shaped samples can be easily prepared in a short 

time; whereas, with the technique involving trimming, the samples should be prepared in the 
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shape of an hourglass in order to reduce the stress concentration at the interface. Interface 

defects may easily develop if trimming is not performed carefully and cracks can be seen at 

an early phase when the samples are exposed to pulling loads (20,50). 

         Since it is quite difficult to find a high number of sound premolar and molar teeth for 

the in vitro studies at once, multiple sample sticks can be obtained from a single tooth in the 

micro-tensile test method (42). Since the micro-tensile test method has various advantages 

over the conventional test methods, this method is more commonly preferred to measure the 

bond strengths of adhesives (46). According to a meta-analytic review of parameters involved 

in dentin bonding; the microtensile test discriminates more effectively between different 

adhesive systems than the macroshear bond test (51). 

       Table 2. Advantages of the micro-tensile bond strength tests 

Advantages of the micro-tensile bond strength tests 

   More adhesive failure and less cohesive failure are encountered in the specimens (13,52). 

The mean and variance coefficient can be calculated for each tooth (13). 

The samples can be observed using SEM and the mode of failure can be detected (13,45). 

It enables the assessment of the bond strengths of the substrates at different regions and 

depths (13,45). 

Additional study designs can be performed and different structures of the tooth can be 

assessed (45). 

The effects of shearing can be minimized (45). 

Mechanical, morphological, and chemical studies can be carried out on the same sample 

(53). 

 

Table 3. Disadvantages of the micro-tensile bond strength tests  
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Micro-shear Test 

 The micro-shear bond strength test has been introduced to the dentistry in 2002 

(54,55). Similar to the micro-tensile test, this test also allows obtaining multiple samples from 

a single tooth, testing of smaller surface areas (approximately 1 mm2), and performing 

measurements at different regions and depths of different tooth tissues (5,45). It may be noted 

that stress distribution is more uniform than in the macro-shear test (20). 

          The micro-shear bond strength test involves the application of a loading force by means 

of a universal testing machine to a resin composite cylinder bonded to a substrate disc (24).  

There are not sectioning procedures to obtain sticks or trimming to get dumbbell or hourglass 

shaped specimens in the micro-shear test (5). So, preparation of specimens for the micro-shear 

bond test is much simplier than the micro-tensile bond strength test (56).  

           A significant advantage over the micro-tensile test method is that the micro-shear 

specimen is pre-stressed prior to testing only by mold removal. Similar to macro-shear test 

methods; however, the use of the mold for resin bonded composite placement can lead to the 

introduction of flaws and different stress concentrations upon shear loading (57). 

          The micro-shear test has not been adopted very well, since only 7 % of bond strength 

studies have used this protocol (20). According to a study comparing the micro-shear and 

micro-tensile bond strength test methods, micro-shear test values are at 1/3 of the µ-TBS test 

values and the analysis of failures do not represent any difference (58). 

 The micro-shear bond strength test is a useful method to investigate the substrates with 

glass ionomer or enamel characteristics, since substrates such as glass ionomer or enamel can 

become damaged under the sample preparation and test conditions used in the micro-tensile 

test (45).  

Micro-push-out Test 

              This test is a modification of push-out test where the specimen thickness is less than 

or equal to 1 mm2. µ-TBS test method is not appropriate for use with intracanal filling 

materials because of the high percentage of pretest fractures and large variation in test results 

Disadvantages of the micro-tensile bond strength tests 

It is difficult to perform the test and it requires sensitive techniques and special equipments 

(13,52). 

It is difficult to measure very low (<5 MPa) bond strength values (13). 

The samples can be easily dehydrated, damaged or disappear before the test (13,52). 

Fabrication of the specimens at the same geometric characteristics is difficult (45). 
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(31). The micro-push-out test is a more appropriate methodology for the evaluation of glass 

fiber posts bonded to intraradiculer dentin (31,32). 

        

Dynamic Bond Strength Test Methods 

          Under the clinical circumstances, the adhesive interface of a restoration is hardly 

submitted to acute tensile stresses; it is rather exposed to cyclic, sub-critical loadings 

produced during chewing (3). It is necessary to supplement the static bond strength data with 

dynamic fatigue data in better simulation of clinical functioning (59). In dynamic fatigue tests, 

the force loads that are applied before the fracture tests and that mimic chewing forces may 

decrease the bond strengths (25,60). 

         In literature, different fatigue tests have been reported on; 

1. Macro-push-out fatigue test (61,62) 

2. Macro-shear fatigue test (63-65) 

3. Micro-rotary fatigue test (66) 

4. Micro-shear fatigue test (59) 

5. Micro-4-point-bend fatigue test (67,68) 

6. Micro-tensile fatigue test (21) 

          Frankenberger et al. reported that in-vitro fatigue test methods can elucidate the clinical 

potential of dentin adhesives (63). However, the fatigue test methods are more labour-

intensive and time consuming than the static bond strength tests (20,21).  

 

      Characteristics that should be present in an ideal bond strength test 

1. Universally accepted terminology and definitions should be adopted (45). 

2. Sample obtaining and fabrication should be standardized (45). 

3. Positive and negative controls during the test should be included in the study (45). 

4. The experiment and test devices should be standard (20,45) and the bond strength devices 

should be designed in a way to transfer maximum stress along the adhesive interface and 

allow the load to progress through the weakest points in the bonding agent, resin 

composite, and dentine tissue to cause fractures (57).  

5. All data should be accessible (45). 
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CONCLUSIONS 

         In-vitro bond strength tests help researchers to predict clinical adhesive performance of 

different adhesive and restorative materials. Clinical trials are most acceptable to investigate 

dental materials, but the product under investigation may no longer be on the market by the 

time useful results are available (63). While the bonding efficacies of the adhesives are 

evaluated in-vitro, the preferred test method should be aimed to predict the clinical 

performance of the adhesives at the long-term (21). 

        Compared to clinical trials, laboratory tests are faster, easier and reliable when 

performed under ideal conditions; however, there are many factors affecting the results of 

such tests (13,69). Factors such as the tooth tissues used, type of the composite, sample 

volume and geometry, storage conditions of the teeth, and the test protocol play important 

roles in the variability between the study results (3,25,43,56). Van Noort et al. have shown 

that the tensile and shear strengths substantially depend on the geometry of the test method, 

the material used and the test conditions (57). 

       Although the micro-tensile tests have become increasingly popular and the conventional 

shear or tensile test methods have been argued, the literature shows that the majority of the 

current data on dental adhesives were obtained using the conventional bond strength tests 

(26,45).  

           The ultimate aim is to define how a strong bond can be achieved and to reveal the 

weaknesses of the system. The detection and elimination of such weaknesses will lead the 

innovations (70). There is no international consensus on which is the most appropriate 

approach and what should be adequate parameters to evaluate the bond strength (71). 

            In conclusion, the bond strength tests should be improved by application of 

standardized protocols in test methodology and supplementing with microleakage tests, 

dynamic fatigue tests, microscopic analysis and clinical trials. 

 

REFERENCES 

1. Tanumiharja M, Burrow MF, Tyas MJ. Microtensile bond strengths of seven dentin adhesive 

systems. Dental Materials 2000;16:180-187 

2. Van Noort R, Noroozi S, Howard IC, Cardew G. A critique of bond strength measurements. J Dent 

1989;17:61-7.  



 

1053 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
3. De Munck J, Van Landuyt K, Peumans M, Poitevin A, Lambrechts P, Braem M, Van Meerbeek. A 

critical review of the durability of adhesion to tooth tissue: methods and results. J Dent Res 

2005;84(2):118-132. 

4. Oilo G: Bond Strength Testing- What does it mean?. Int Dent J 1993;43:492-8. 

5. Placido E, Meira JBC, Lima RG, Muench A, de Souza RM, Ballester RY. Shear versus micro-shear 

bond strength test: A finite element 1053tres analysis. Dental Materials 2007;23:1086-1092. 

6. Sudsangiam S, Van Noort R. Do dentin bond strength tests serve a useful purpose? J Adhes Dent 

1999;1:57-67. 

7. Yamaguchi K, Miyazaki M, Takamizawa T, Tsubota K, Rikuta A. Influence of crosshead speed on 

micro-tensile bond strength of two-step adhesive systems. Dental Materials 2006; 22:420-425. 

8. Doukoudakis S, Doukoudakis A, Rasmussen S, Abrams BL: A shear test evaluation of a new, 

modified, unfilled resin. J Prost Dent 1985;53:586-91. 

9. Almuammar MJ, Schulman A, Salama FS: Shear bond strength of six restorative materials. J Clin 

Pediatr Dent 2001;25:221-5. 

10. Fortin D, Swift EJ, Denehy GE, Reinhart JW: Bond strength and microleakage of current dentin 

adhesives. Dent Mater 1994;10:253-8. 

11. Hosoya Y, Kawashita Y, Yoshitda M, Suefuji C, Marshall Jr GW: Floridated light- activated 

bonding resin adhesion to enamel and dentin: primary vs. permanent. Pediatr Dent 2000;22:101-6. 

12. FingerWJ. Dentin bonding agents. Relevance of in-vitro investigations. Am J Dent 1988;1:184-88. 

13. Pashley DH, Sano H, Ciucchi B, Yoshiyama M, Carvalho RM. Adhesion testing of dentin bonding 

agents: a review. Dent Mater 1995;11:117-25. 

14. Technical specification ISO/TS 11405. Dental materials- testing of adhesion to tooth structure. 

Switzerland;2003.  

15. Heintze SD. Clinical relevance of tests on bond strength, microleakage and marginal adaptation. 

Dent Mater 2013;29:59-84. 

16. Technical specification ISO/TS 11405. Dental materials- testing of adhesion to tooth structure.2015. 

17. Kelly JR, Benetti P, Rungruanganunt P, Della Bona A. The slippery slope-Critical perspectives on 

in vitro research methodologies. Dent Mater 2012;28:41-51. 

18. Van Meerbeek B, De Munck J, Yoshida Y, Inoue S, Vargas M.et al. Adhesion to enamel and dentin: 

current status and future challenges. Oper Dent 2003; 28:215-235. 

19. Barkmeier WW, Cooley RL. Laboratory evaluation of adhesive systems. Oper Dent Suppl. 

1992;5:50-61. 

20. Van Meerbeek B, Peumans M, Poitevin A,  Mine A, Van Ende A,  Neves A, De Munck J. 

Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes. Dental Materials 2010;26:100-121. 

21. Poitevin A, De Munck J, Cardoso MV, Mine A, Peumans M, Lambrechts P, Van Meerbeek. 

Dynamic versus static bond strength testing of adhesive interfaces. Dental Materials 2010;26:1068-

1076. 

22. Braga RR, Meira JBC, Boara LCC, Xavier TA. Adhesion to tooth structure: a critical review of 

‘macro’ test methods. Dental Materials 2010; 26:38-49.  



 

1054 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
23. Burke FJ, Hussain A, Nolan L, Fleming GJ. Methods used in dentine bonding tests: an analysis of 

102 investigations on bond strength. European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry 

2008;16:158–65. 

24. McDonough WG, Antonucci JM, He J, Shimada Y, Chiang MY, Schumacher GE, et al. A 

microshear test to measure bond strengths of dentin-polymer interfaces. Biomaterials 

2002;23(17):3603-8. 

25. Cardoso PE, Meloncini MA, Placido E, Lima JO, Tavares AU: Influence of the substrate and load 

application method on the shear bond strength of two adhesive systems. Oper Dent 2003;28:388-

394. 

26. Tagamia J, Nikaidoa T,  Nakajimaa M,  Shimadaa T. Relationship between bond strength tests and 

other in vitro phenomena. Dental Materials 2010;26:94-99. 

27. Della Bona A, Van Noort R. Shear vs. Tensile Bond Strength of Resin Composite Bonded to 

Ceramic. J Dent Res 1995;74:1591-1596. 

28. Cardoso PE, Braga RR, Carillho MRO. Evaluation of micro-tensile, shear and tensile tests 

detremining the bond strength of three adhesive systems. Dent Mater 1998;14:394-398. 

29. Güven G, Altun C. Restoratif dişhekimliğinde bağlanma kuvveti testleri. Türk Dişhekimliği Dergisi 

2007;67:4-8. 

30. Kemper K, Kilian R: New test system of tensile bond strength testing. J Dent Res 55: Spec Iss B: 

1976 Abstr.308. 

31. Soares CJ, Santana FR, Castro CG, Santos-Filho PCF, Soares PV,  Qian F,  Armstrong SR. Finite 

element analysis and bond strength of a glass post to intraradicular dentin: Comparison between 

microtensile and push-out tests. Dental Materials 2008 ;24:1405-1411. 

32. Goracci C, Tavares AU, Fabianelli A, Monticelli F, Raffaelli O, Cardoso PC, et al. The adhesion 

between fiber posts and root canal walls: comparison between microtensile and push-out bond 

strength measurements. Eur J Oral Sci 2004;112:353-61.  

33. Zicari F, Couthino E, De Munck J, Poitevin A, Scotti R, Naert I, et al. Bonding effectiveness and 

sealing ability of fiber-post bonding. Dent Mater 2008;24:967–77.  

34. Sahafi, A., Peutzfeldt, A., Asmussen, E., Gotfredsen, K.(2004). Effect of surface treatment of 

prefabticated posts on bonding of resin cement. Operative Dentistry 2004;1:60-68. 

35. Perdigao J, Gomes G, Augusto V. The effect of dowel space on the bond strengths of fiber posts. 

Journal of Prosthodontics 2007;16(3):154-64. 

36. Perdigao J, Gomes G, Lee IK. The effect of silane on the bond strengths of fiber posts. Dental 

Materials 2006;22:752-758. 

37. Versluis A. Tantbirojn D. Douglas WH. Why do shear bond tests pull out dentin? J Dent Res 

1997;76:1298-1307. 

38. Tantbirojn D, Cheng Y-S, Versluis A, Hodges JS, Douglas WH. Nominal shear or fracture 

mechanics in the assessment of composite-dentin adhesion. J Dent Res 2000;79(1):41–8. 

39. Phrukkanon S, Burrow MF, Tyas MJ. Effect of cross-sectional surface area on bond strengths 

between resin and dentin. Dent Mater 1998;14(2):120–8. 



 

1055 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
40. Sano H, Shono T, Sonoda H, Takatsu T, Ciucchi B, Carvalho R, et al. Relationship between surface 

area for adhesion and tensile bond strength – evaluation of a micro-tensile bond test. Dent Mater 

1994;10:236-40. 

41. Bouillaguet S, Gysi P, Wataha JC, et al. Bond strength of composite to dentin using conventional, 

one-step, and self-etching adhesive systems. Dent Mater 2001; 29:55-61. 

42. Pashley DH, Carvalho RM, Sano H, Nakajima M, Yoshiyama M, Shono Y, et al. The microtensile 

bond test: a review. J Adhes Dent 1999;1(4):299-309. 

43. Phrukkanon S, Burrow MF, Tyas MJ. The influence of cross-sectional shape and surface area on the 

microtensile bond test. Dent Mater 1998;14(3):212-21. 

44. Sano H, Ciucchi B, Mattews WG, Pashley DH. Tensile properties of mineralized and demineralized 

human and bovine dentin. J Dent Res 1994;73(6):1205-11. 

45. Armstrong S, Geraldeli S, Maia R, Raposo LHA, Soares CJ, Yamagawa J. Adhesion to tooth 

structure: a critical review of ‘’micro’’ bond strength test methods. Dental Materials 2010;26:50-62. 

46. Shono Y, Ogawa T, Terashita M, Carvalho RM, Pashley EL, Pashley DH. Regional measurement of 

resin-dentin bonding as an array. J Dent Res 1999;78(2): 699-705. 

47. Goracci C, Sadek FT, Monticelli F,Cardoso PEC, Ferrari M. Influence of substrate, shape and 

thickness on microtensile specimens’ structural integrity and their measured bond strengths. Dental 

Materials 2004;20:643-654. 

48. Sevimay M, Özyeşil AG, Uludamar A. Microtensile bond strengths of composite to dentin treated 

with different desensitizers. SÜ Dişhek Fak Derg 2009;18:154-160. 

49. Nakornchai S, Harnirattisai C, Surarit R, Thiradilok S.Microtensile bond strength of a total-etching 

versus self-etching adhesive to caries-affected and intact dentin in primary teeth. J Am Dent Assoc 

2005;136:477-483 

50. Sadek FT, Monticelli F, Muench A, Ferrari M, Cardoso PE. A novel method to obtain microtensile 

specimens minimizing cut flaws. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2006;78:7-14. 

51. De Munck J, Mine A, Poitevin A, Van Ende A, Cardoso MV, Van Landuyt KL, et al. Meta-

analytical review of parameters involved in dentin bonding. Journal of Dental Research 

2012;91:351-7. 

52. Craig RG. Testing of dental materials and biomechanics. In: Restorative Dental Materials. 13th 

Edition. St. Louis: Mosby; 2012. p.83-107. 

53. Hashimoto M, De Munck J, Ito S, Sano H, Kaga M, Oguchi H, et al. In vitro effect of nanoleakage 

expression on resin-dentin bond strengths analyzed by microtensile bond test, SEM/EDX and TEM. 

Biomaterials 2004;25:5565-74. 

54. Shimada Y, Yamaguchi S, Tagami J. Micro-shear bond strength of dual-cured resin cement to glass 

ceramics. Dent Mater 2002;18:380-8. 

55. Shimada Y, Senawongse P, Harnirattisai C, Burrow MF, Nakaoki Y, Tagami J. Bond strength of 

two adhesive systems to primary and permanent enamel. Oper Dent 2002;27:403-9. 

56. El Zohairy AA, de Gee AJ, de Jager N, van Ruijven LJ, Feilzer AJ. The influence of specimen 

attachment and dimension on microtensile strength. J Dent Res 2004;83:420–4. 



 

1056 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
57. Van Noort R, Cardew GE, Howard IC, Noroozi S. The effect of local interfacial geometry on the 

measurement of the tensile bond strength to dentin. J Dent Res 1991;70:889–93.  

58. Yildirim S, Tosun G, Koyutürk AE, Sener Y, Sengün A, Ozer F, et al. Microtensile and microshear 

bond strength of an antibacterial self-etching system to primary tooth dentin. Eur J Dent 2008;2:11-

7. 

59. Braem M. Microshear fatigue testing of tooth/adhesive interfaces. J Adhes Dent 2007;9:249-53. 

60. Bedran-de-Castro AK, Cardoso PE, Ambrosano GM, Pimenta LA: Thermal and mechanical load 

cycling on microleakage and shear bond strength to dentin. Oper Dent. 2004;29:42-8. 

61. Frankenberger R, Kramer N, Petschelt A. Fatigue behaviour of different dentin adhesives. Clin Oral 

Investig 1999;3:11-7. 

62. Drummond JL, Sakaguchi RL, Racean DC, Wozny J, Steinberg AD. Testing mode and surface 

treatment effects on dentin bonding. J Biomed Mater Res 1996;32:533-41. 

63. Frankenberger R, Strobel WO, Kramer N,  Lohbauer U, Winterscheidt J, Winterscheidt B,  Petschelt 

A. Evaluation of the fatigue behavior of the resin-dentin bond with the use of different methods. J 

Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater 2003;67B: 712-721. 

64. Erickson RL, De Gee AJ, Feilzer AJ. Fatigue testing of enamel bonds with self-etch and total-etch 

adhesive systems. Dent Mater 2006;22:981-7. 

65. Erickson RL, De Gee AJ, Feilzer AJ. Effect of pre-etching enamel on fatigue of self-etch adhesive 

bonds. Dent Mater 2008;24:117-23. 

66. De Munck J, Braem M,Wevers M, Yoshida Y, Inoue S, Suzuki K, et al. Micro-rotary fatigue of 

tooth-biomaterial interfaces. Biomaterials 2005;26:1145-53. 

67. Staninec M, Kim P, Marshall GW, Ritchie RO, Marshall SJ. Fatigue of dentin-composite interfaces 

with four-point bend. Dent Mater 2008;24:799-803. 

68. Staninec M, Nguyen H, Kim P, Marshall GW, Ritchie RO, Marshall SJ. Four-point bending 

evaluation of dentin-composite interfaces with various stresses. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 

2008;13(1):E81-4. 

69. Reis AF, Giannini M, Kavaguchi A, SoaresCJ, Line SR. Comparison of microtensile bond strength 

to enamel and dentin of human, bovine and porcine teeth. J Adhes Dent 2004;6:117-121. 

70. Burrow MF, Thomas D, Swain MV,  Tyas MJ. Analysis of tensile bond strengths using Weibull 

statistics.  Biomaterials 2004;25(20):5031-5. 

71. Heintze SD, Thunpithayakul C, Armstrong SR, Rousson V. Correlation between microtensile bond 

strength data and clinical outcome of class V restorations. Dent Mater 2011;27(2):114-25. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heintze%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thunpithayakul%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Armstrong%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rousson%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20947156


 

1057 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE 

SEDANTER DAVRANIŞIN VE DEPRESYONUN OTURMA POSTÜRÜ 

FARKINDALIĞI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

(Investigation Of The Relationship Between Sedentary Behavior And Depression With 

Sitting Posture In Students Of Physiotherapy And Rehabilitation Department) 
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1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye. 

bkara@biruni.edu.tr, akurt@biruni.edu.tr, aozdincler@biruni.edu.tr 

 

Amaç: Çalışmamızın amacı depresyon düzeyinin, sedanter geçirilen sürenin öğrencilerin 

kendi oturma postürü farkındalıklarına ve analizlerine etkisini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

(FTR) eğitiminin ikinci yılından itibaren alana özgü konularda bilgi kazanan 2. sınıflarla 1. 

sınıfları karşılaştırarak incelemekti. 

Yöntem: Çalışmaya FTR’de lisansına devam eden 1. sınıflar (K:23, E:11, ort yaş:20,00±1,28 

yıl) ve 2. sınıflar (K:22, E:19, ort yaş:21,02±1,06 yıl) dahil edildi. Demografik bilgiler 

toplandı, sedanter geçirilen süreler hafta içi ve hafta sonu olarak saat cinsinden Sedanter 

Davranış Anketiyle (SDA-Hİ/HS), depresyon Beck Depresyon Ölçeğiyle (BDÖ), postür 

farkındalığı ve analizi hazırladığımız görsel anketle değerlendirildi. Ankette öğrenciler 1. 

soruda kendi rahat oturma postürüne, 2. soruda otururlarken çekilen fotoğraflarına uygun 

postür görselini seçerken, değerlendiren fizyoterapist de doğru görseli kaydetti. Verilerin 

analizinde SPSS 24.0 kullanıldı, p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: 1. sınıfların %6’sının, 2. sınıfların %20’sinin doğru postürde oturduğu, 1. 

sınıflarda %47’sinin, 2. sınıflarda ise %54’ünün postürünü doğru analiz edebildiği tespit 

edildi. Ortalama BDÖ, SDA-Hİ, SDA-HS skorları sırasıyla 1. sınıfta 13,88±9,26, 13,08±6,59, 

13,55±5,83; 2. sınıfta 13,73±10,83, 9,80±4,26, 11,78±5,42 olarak bulundu. 1. sınıfta doğru 

oturma postürüyle hafta içi-sonu sedanter geçirilen süreler arasında negatif korelasyon 

görülürken (sırasıyla p=0,042, r=-0,351, p=0,026, r=-0,382), 2. sınıfta BDÖ ile postür 

analizi arasında negatif korelasyon vardı (p=0,015, r=-0,379). 

Tartışma ve Sonuç: Sedanter geçirilen sürenin ve depresyonun öğrencilerin oturma 

postürlerini ve mesleki becerilerini olumsuz etkileyebildiği ancak FTR eğitimiyle sedanter 

davranış eğilimlerinin azalabildiği görüldü. Öğrencilerin sedanter geçirilen sürelerini ve 

depresyon düzeylerini azaltmak adına akademik eğitime ek olarak, aktif yaşam tarzının 

benimsenmesine yönelik müdahalelerin arttırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, Beden Farkındalığı, Depresyon, Sedanter Davranış 
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Abstract  

Purpose: The aim of study is to examine the effect of depression, sedentary time on students' 

awareness of their sitting posture and analysis by comparing 2nd and 1st grade students of 

Physiotherapy and Rehabilitation Department. 

Method: 1st (F:23, M:11, mean age:20,00±1,28 years) and 2nd (K:22,E:19,mean 

age:21,02±1.06 years) grade students are included. Demographic data collected, sedentary 

time measured by Sedentary Behavior Questionnaire (SBQ-WD/WE) as hours in 

weekdays/weekends, depression evaluated with Beck Depression Scale (BDS), sitting 

awareness evaluated with a visual questionnaire. In the questionnaire, at 1st question 

students selected the posture image according to their comfortable sitting posture, at 2nd they 

choosed appropriate posture image for the photographs taken while sitting, evaluating 

physiotherapist also recorded the correct visual. SPSS 24.0 was used for data analysis, 

p<0.05 was considered statistically significant. 

Results: 6% of 1st grade, 20% of 2nd grade students were sitting in correct posture, 47% of 

1st grade and 54% of 2nd grade were able to analyze posture correctly. Mean BDS, SBQ-

WD, SBQ-WE scores were 13.88±9.26, 13.08±6.59, 13.55±5.83 at 1st grade, 13,73±10,83, 

9,80±4,26, 11,78±5,42, at 2nd grade, respectively. There was negative correlation between 

the correct sitting posture and SBQ-WD/WE scores in 1st grade (p=0.042,r=-

0.351,p=0.026,r=-0.382, respectively), there was negative correlation between BDS and 

posture analysis in 2nd grade ( p=0.015, r=-0.379). 

Discussion and Conclusion: Sedentary time and depression may effect students' sitting 

postures and professional skill negatively, but education can decrease sedentary time. In 

addition to academic training, interventions for active lifestyle need to be increased for 

reducing sedentary time and depression levels of students. 

Keywords: Physiotherapy, Body Awareness, Depression, Sedentary Behavior 

 

1. Giriş 

Sedanter davranış uyanık haldeyken çok az enerji harcayacak şekilde oturmak ya da uzanmak 

olarak bilinir (1).  Modern toplumun gelişimiyle birlikte bireylerin oturarak geçirdiği süre 

uzamıştır. Günümüzde yetişkin bir Amerikan’ın günde yaklaşık 8 saatini oturarak geçirdiği 

belirtilmiştir (2). İngiltere’de yapılan bir araştırma ise üniversite öğrencilerinin ders çalışmak, 
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televizyon izlemek, oyun oynamak, bilgisayar etkinlikleri, oturmak ve konuşmak, alışveriş 

yapmak gibi hareketsiz etkinliklere günde sekiz saat harcadıklarını ortaya koymuştur (3). Çek 

Cumhuriyeti’nde üniversite öğrencilerinin sadece %9’unun günlük 10.000 adımı tamamladığı 

bildirilmiştir (4).  

Sedanter davranış şekli, öğrencilerin genel sağlık durumu üzerinde etkilidir (5). 

Kardiyovasküler, pulmoner ve kas-iskelet sistemlerini olumsuz etkileyerek çeşitli fiziksel 

hastalıklara sebep olabileceği gibi depresyon gibi mental bozukluklara sebep olabilir (6, 7, 8). 

Sedanter davranışın özellikle uzun oturma süresiyle kendini gösterdiği göz önüne alındığında, 

bireylerin oturma postürlerinin önemi ortaya çıkar. Oturmanın, ayakta durmaya kıyasla göğüs 

ve abdominal bölge hareketliliğini kısıtladığı görülmüştür (9). Bunula birlikte, oturma 

postüründeki ufak değişiklikler bile göğüs mobilitesini ve tidal hacmi etkilemektedir (10). 

Ayrıca, oturma postürünün servikal ve lombel bölgede artmış kas gerginliği, tendonitis, sinir 

basıları gibi bozukluklar oluşmasında etkisi bulunmaktadır ( 8).  Fiziksel bozukluklar dışında; 

araştırmalar, uzun oturma sürelerine neden olan televizyon izleme (11), bilgisayar kullanımı 

(12) gibi sedanter aktivitelerin depresyon gibi mental bozuklukların oluşmasında etkili 

olduğunu da göstermektedir. Günlük yaşamlarında sedanter davranış gösteren gençlerin, ileri 

dönemde bahsedilen fiziksel ve mental problemlerden korunması adına sedanter davranış 

düzeylerinin değerlendirilmesi önemlidir. Bununla birlikte, genç yaşta başlayan uzun oturma 

sürelerinin ileri dönemde oluşturabileceği zararlardan kaçınmak adına oturma postürünün de 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir.   

Sedanter davranışın özellikle beyaz yakalılar olmak üzere çeşitli meslek grupları üzerine 

etkisi literatürde araştırılmıştır, bununla birlikte öğrencilerin sedanter davranış biçimleri 

yeterince incelenmemiştir. Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin, diğer alanlarda eğitim 

gören öğrencilere göre aldıkları eğitim nedeniyle ders içeriklerinde sağlıklı yaşam tarzına dair 

daha çok bilgi bulunmaktadır. Sağlık alanında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (FTR) 

öğrencileri, 1. sınıfta temel tıp bilimlerine yönelik, 2. sınıfta ise FTR alan bilgisine yönelik 

dersler almaktadırlar. 2. sınıfın güz döneminde alınan FTR’de Temel Ölçme ve 

Değerlendirme dersi de postür analizi, antropometrik ve gonyometrik ölçümler, kas testi vb. 

genel fizyoterapi değerlendirmelerini içermesi yönüyle diğer derslerden ayrılır. Öğrencilerin 

okul hayatlarında öğrendikleri bu bilgileri kendi üzerlerinde kullanma ve aldıkları eğitimin 

sedanter davranış ve oturma postürlerini düzeltme üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar 

yetersizdir. Bu bağlamda, çalışmamızın amacı depresyon düzeyinin, sedanter geçirilen 

sürenin öğrencilerin kendi oturma postürü farkındalıklarına ve analizlerine etkisini 
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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) eğitiminin ikinci yılından itibaren alana özgü konularda 

bilgi kazanan 2. sınıflarla 1. sınıfları karşılaştırarak incelemektir. 

2.Yöntemler 

Çalışmaya, 4-14 Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversitede Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü’nde lisansına devam eden 1. sınıflar (K:23, E:11, ort yaş:20,00±1,28 yıl) ve 2. sınıflar 

(K:22, E:19, ort yaş:21,02±1,06 yıl) davet edildi. Doğru postürde oturmayı engelleyebilecek 

nörolojik, ortopedik, romatolojik hastalığı olan; gönüllü olmayan öğrenciler çalışma dışı 

bırakıldı.  

Öğrencilerin yaş, cinsiyet, boy, kilo, kaçıncı sınıf oldukları gibi bilgileri kaydedildi. Beden 

farkındalığı araştırmacılar tarafından oluşturulan 2 soruluk görsel anketle değerlendirildi. 

Ankette katılımcılar 1. soruda seçeneklerde gösterilen farklı oturma postürleri arasından kendi 

rahat oturma postürüne uygun postürü seçti. 2. soru için önce öğrencinin sırt desteksiz bir 

taburede otururken fotoğrafı çekildi. Ardından gösterilen farklı oturma postürleri arasından 

fotoğraftakine uygun olanı seçmesi istendi, değerlendiren fizyoterapist de fotoğraftaki 

postürle aynı olan postürü kaydetti. Öğrencinin seçimi fizyoterapistin seçimi ile aynı ise 

oturma farkındalığı yüksek, farklı ise oturma farkındalığı düşük olarak değerlendirildi. 

Öğrencilerin sedanter olarak geçirdikleri süreler Sedanter Davranış Anketi ile (SDA-Hİ/HS) 

değerlendirildi. Anket, hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde çeşitli aktivitelere gün içinde 

ayrılan süreye dair sorular içermektedir. Rosenberg ve ark. tarafından geliştirilen anketin 

Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (13,14).  

Depresyon düzeyini belirlemek amacıyla, Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılmış olan dörtlü 

likert tipindeki 21 soruluk Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır (15). Yüksek skor depresyon 

düzeyinin yüksekliğini gösterir. 

Çalışmamızda öğrencilerden anketleri eş zamanlı doldurmaları istendi, ardından fizyoterapist 

tarafından postür farkındalığına yönelik değerlendirme yapıldı. 

İstatistiksel analiz için SPSS 24.0 (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, Illinois, 

United States) paket bilgisayar programı kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edildi. 

Tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle ortalama, yüzdelik dağılım ve standart sapma değerleri 

hesaplandı. 1. ve 2. sınıfların sonuçları nonparametrik testlerden Mann Whitney U Testi ile, 

öğrencilerin depresyon düzeyleri ve sedanter davranış süreleri ile oturma postürü farkındalığı 

ilişkisi Spearman korelasyon analiziyle incelendi.  
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3. Bulgular 

Çalışmamıza katılan 75 öğrenciden 34’ü 1. sınıf ve 41’i 2. sınıf öğrencisiydi. 1. Sınıf 

öğrencilerinin 23’ü kız, 11’i erkek iken yaş ortalamaları 20,00±1,28 yıldı. 22’si kız, 19’u 

erkek olan 2. sınıf öğrencilerinin yaş ortalamaları ise 21,02±1,06 yıldı. 

Oturma postürü anketine verilen cevaplar incelendiğinde 1. sınıfların %6’sı (n=2), 2. sınıfların 

%20’si (n=8) rutinde doğru postürde oturuyordu, 1. sınıfların %47’si (n=16), 2. sınıfların 

%54’ü (n=22) çekilen fotoğraflarına göre oturma postürlerini doğru analiz etti (Tablo 1). 

SDA’ya göre 1. sınıfta öğrenciler hafta içi 13,08±6,59 saat, hafta sonu 13,55±5,83 saat, 2. 

sınıftakiler ise hafta içi 9,80±4,26 saat, hafta sonu 11,78±5,42 saat sedanter süreye sahiptiler, 

Her iki sınıftaki öğrencilerin hafta içi süreleri arasında anlamlı fark vardı (p=0,016). 

Öğrencilerin ortalama BDÖ skorları 1. sınıfta 13,88±9,26, 2. sınıfta 13,73±10,8 idi ve anlamlı 

fark yoktu (p<0,05)(Tablo 2). Depresyon düzeyleri ve sedanter davranış süreleri ile doğru 

oturma postürü ve farkındalığı ilişkisi Spearman korelasyon analiziyle incelendi. 1. sınıfların 

doğru oturma postürleriyle SDA-Hİ ve HS süreleri arasında negatif korelasyon bulunurken 

(sırasıyla p=0,042, r=-0,351, p=0,026, r=-0,382), 2. sınıfların doğru oturma postürü analizi 

becerileriyle BDÖ skorları arasında negatif korelasyon tespit edildi (p=0,015, r=-0,379) 

(Tablo 3). 

Tablo 1. Öğrencilerin postür farkındalığı düzeyleri 

 

1. Sınıf n=34 2. Sınıf n=41 

Doğru Cevap  

            %                          n 

Doğru Cevap  

%                          n 

Doğru Oturma 

Postürü 
6  2 20 8 

Oturma Postürü 

Farkındalığı 
47 16 54 22 

 

Tablo 2. Öğrencilerin ortalama BDÖ, SDA-Hİ ve HS skorları ve karşılaştırılması 

 BDÖ SDA-Hİ SDA-HS 

1. Sınıf 13,88±9,26 13,08±6,59 13,55±5,83 

2. Sınıf 13,73±10,8 9,80±4,26 11,78±5,42 
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 p=0,810 p=0,016* p=0,124 

BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, SDA-Hİ: Sedanter Davranış Anketi Hafta İçi, SDA-HS: 

Sedanter Davranış Anketi Hafta Sonu, *p<0.05, Mann Whitney U Testi. 

 

Tablo 3. Oturma postürüyle ilişkili faktörlerin analizi 

 SDA-Hİ SDA-HS 

1. Sınıf 

n= 34 

Doğru Oturma 

Postürü 

r=-0,351 

p=0.042* 

r=-0,382 

 p=0.026* 

 BDÖ 

2. Sınıf 

n= 41 

Doğru Oturma 

Postürü Analizi 

r=-0,379 

p=0.015* 

SDA-Hİ: Sedanter Davranış Anketi Hafta İçi, SDA-HS: Sedanter Davranış Anketi Hafta 

Sonu, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, *p<0.05, Spearman’ın korelasyon analizi. 

 

4. Tartışma, Sonuç 

İş ve okul hayatındaki uzun oturma süreleri bireylerin hareketsiz ve sedanter yaşam tarzını 

benimsemesine neden olmaktadır. Uzun oturma süreleri postüre bağlı fiziksel ve mental 

problemlere neden olabilmektedir. Bu problemlerden kaçınmak için doğru oturma postürü 

önemlidir.  

Günün büyük bölümünde sınıfta veya ders çalışırken oturan FTR öğrencilerinde yaptığımız 

çalışmada doğru oturma oranı, görsel geri bildirimle oturma postürüne dair farkındalık ve 

analiz yeteneği 2. sınıf öğrencilerinde 1. sınıftakilere oranla yüzdesel olarak daha yüksekti. Bu 

durum 2. sınıf öğrencilerinin almış oldukları postür analizi, antropometrik ve gonyometrik 

ölçümler, kas testi vb. genel fizyoterapi değerlendirmelerini içeren FTR’de Temel Ölçme ve 

Değerlendirme dersinden kaynaklanıyor olabilir. Çalışmamızda depresyon düzeylerinin 

öğrencilerin postür farkındalığı üzerinde etkili olmadığı, yalnızca 2. sınıfların analiz becerisini 

etkilediği görülmüştür. Çalışmamızdan farklı olarak, El Ansari ve arkadaşları üniversite 

öğrencilerinde yaptıkları çalışmada fiziksel aktivite düzeylerinin ve emosyonel durumun 

beden farkındalığı üzerinde etkili olduğunu bildirmişlerdir (16). Bu farklılığın, çalışmamızda 
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sorgulamadığımız öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinden kaynaklanabileceği 

düşüncesindeyiz. 

Sonuç olarak sedanter geçirilen sürenin ve depresyonun öğrencilerin oturma postürlerini ve 

mesleki becerilerini olumsuz etkileyebildiği ancak FTR eğitimiyle sedanter davranış 

eğilimlerinin azalabildiği görüldü. Verilen akademik eğitimlerin klinik deneyimler ile 

desteklenmesiyle doğru oturma postürünün ve postüre dair farkındalığın arttırılabileceği 

görüşündeyiz. Öğrencilerin sedanter geçirilen sürelerini ve depresyon düzeylerini azaltmak 

adına akademik eğitime ek olarak, aktif yaşam tarzının benimsenmesine yönelik 

müdahalelerin arttırılması gerekmektedir. 

5. Kaynakça 

1) Sedentary, B. R. N. (2012). Letter to the editor: standardized use of the terms" sedentary" and" sedentary 

behaviours". Applied physiology, nutrition, and metabolism= Physiologie appliquee, nutrition et 

metabolisme, 37(3), 540. 

2) Schuna, J. M., Johnson, W. D., ve Tudor-Locke, C. (2013). Adult self-reported and objectively monitored 

physical activity and sedentary behavior: NHANES 2005–2006. International Journal of Behavioral Nutrition 

and Physical Activity, 10(1), 126. 

3) Rouse, P. C., Biddle, S. J. (2010). An ecological momentary assessment of the physical activity and sedentary 

behaviour patterns of university students. Health Education Journal, 69(1), 116-125. 

4) Sigmundová, D., ChmelÍk, F., Sigmund, E., Feltlová, D., ve Frömel, K. (2013). Physical activity in the 

lifestyle of Czech university students: Meeting health recommendations. European Journal of Sport Science, 

13(6), 744-750. 

5) Keating, X. D., Guan, J., Piñero, J. C., ve Bridges, D. M. (2005). A meta-analysis of college students' physical 

activity behaviors. Journal of American college health, 54(2), 116-126. 

6) Biswas, A., Oh, P. I., Faulkner, G. E., Bajaj, R. R., Silver, M. A., Mitchell, M. S., ve Alter, D. A. (2015). 

Sedentary time and its association with risk for disease incidence, mortality, and hospitalization in adults: a 

systematic review and meta-analysis. Annals of internal medicine, 162(2), 123-132. 

7) Ekelund, U., Steene-Johannessen, J., Brown, W. J., Fagerland, M. W., Owen, N., Powell, K. E., Bauman A., 

Lee I.M. ve Lancet Sedentary Behaviour Working Group. (2016). Does physical activity attenuate, or even 

eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from 

more than 1 million men and women. The Lancet, 388(10051), 1302-1310. 

8) Szczygieł, E., Zielonka, K., Mętel, S., ve Golec, J. (2017). Musculo-skeletal and pulmonary effects of sitting 

position–a systematic review. Ann Agric Environ Med, 24(1), 8-12. 

9) Kaneko, H.,, Horie, J. (2012). Breathing movements of the chest and abdominal wall in healthy subjects. 

Respiratory care, 57(9), 1442-1451. 

10) Lee, L. J., Chang, A. T., Coppieters, M. W., ve Hodges, P. W. (2010). Changes in sitting posture induce 

multiplanar changes in chest wall shape and motion with breathing. Respiratory physiology & neurobiology, 

170(3), 236-245. 



 

1064 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
11) Dittmar, M. L. (1994). Relations among depression, gender, and television viewing of college students. 

Journal of Social Behavior and Personality, 9(2), 317. 

12) Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., ve Scherlis, W. (1998). Internet 

paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?. American 

psychologist, 53(9), 1017. 

13) Rosenberg, D. E., Norman, G. J., Wagner, N., Patrick, K., Calfas, K. J., Sallis, J. F. (2010). Reliability and 

validity of the Sedentary Behavior Questionnaire (SBQ) for adults. Journal of Physical Activity and Health, 7(6), 

697-705. 

14) Bakar, Y., Tugral, A., Ozel, A., Altuntas, Y. D., & Yakut, Y. (2018). Reliability and Validity of Sedentary 

Behavior Questionnaire in Turkish Population: Evaluation of Psychometric Properties. Middle East Journal of 

Rehabilitation and Health, 5(2). 

15) Hisli, N. (1989). Beck depresyon envanterinin üniversite ogrencileri icin gecerliligi, guvenilirligi.(A 

reliability and validity study of Beck Depression Inventory in a university student sample). J. Psychol., 7, 3-13. 

16) El Ansari W, Stock C, Phillips C, Mabhala A, Stoate M, Adetunji H, et al. Does the association between 

depressive symptomatology and physical activity depend on body image perception? A survey of students from 

seven universities in the UK. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2011;8(2):281-

99. 

  



 

1065 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
İGUANA 

 

IGUANA 

1Büşra Nur KILIÇ YILDIZ, 2Şima ŞAHİNDURAN 

 

1Health Sciences Institute, Department of Internal Medicine, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur- 

Turkey 

2Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Burdur- Turkey 

Özet 

Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde egzotik hayvana olan ilgi artmaktadır. Bu hayvanlar 

arasında iguana önemli bir yer kaplamaktadır. Yeşil iguanalar, Iguanidae familyasına ait bir 

kertenkele türüdür. İyi huylu, kolay bakılabilen hayvanlar olduğu için çok fazla tercih 

edilmektedir. Otçul olan bu hayvanların diyetinde yapraklar, meyveler, sebzeler 

bulunmaktadır. Doğal yaşam alanları tropikal ormanlar olan iguanalar için bulundukları 

çevrenin ısısı ve nemi oldukça önemlidir. Bulundukları alanın ısısı 20-35°C arasında 

olmalıdır. Ortalama yaşam süreleri 15-20 yıl arasındadır. Kemik gelişimi için yeterli güneş 

ışığı almaları ya da yaşadıkları teraryum içerisine geniş spektrumlu ultraviyole ışını 

konulmalıdır. Bacak yapılarından kaynaklı oldukça iyi yüzücülerdir.  Yeşil iguanalar 

evcilleştirilmeye başladığından beri birçok hastalığa yakalanma olasılıkları da artmıştır. 

İguanalarda sıklıkla bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlar, böbrek hastalıkları, eklem 

rahatsızlıkları meydana gelmektedir. İguanalardan insanlara geçen zoonoz hastalıklar 

mevcuttur.  İguanalar ile temastan sonra dezenfeksiyona oldukça dikkat edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Egzotik, İguana, Hastalık 

Abstract 

In recent years, interest in exotic animals has been increasing all over the world and in our 

country. Among these animals, iguana occupies an important place. Green iguanas are a 

species of lizard belonging to the family Iguanidae. Because they are good-looking, easy-to-

care animals, they are much preferred. These herbs are herbivorous, with leaves, fruits and 

vegetables. The heat and humidity of their environment is very important for the iguanas, 

whose natural habitats are tropical forests. The temperature of the area should be between 

20-35 ° C. The average life expectancy is between 15-20 years. A wide spectrum of ultraviolet 

rays should be placed in the terrarium to get enough sunlight for the development of the bone. 

They are quite good swimmers from leg structures. Since the green iguanas began to be 

tamed, the possibility of getting many diseases has increased. In the iguanas, bacterial and 

parasitic infections, kidney diseases and joint disorders occur frequently. There are zoonotic 

diseases passing from iguanas to humans. After contact with iguanas, disinfection should be 

paid attention. 

Keywords: Exotic, Iguana, Disease  
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Giriş 

Yeşil iguanalar, Orta ve Güney Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşamaktadırlar. İguanalar 

ağaçta yaşarlar ve gündüz gezen hayvanlardır. Otçul olan bu hayvanlar yaprak, çiçek, 

meyvelerin yaprakları gibi diyet gıdalar tüketmektedir. Yeşil iguanalarda hindgut 

fermantasyonu için uygun olan genişlemiş bir cecum vardır. Bu bilgi özellikle ılıman 

iklimlerde esaret altında tutulan iguanaların diyet yönetiminin temelini oluşturmaktadır. 1992 

yılında, İngiltere’de Dünya Koruma İzleme Merkezi’ne göre dünyada en çok ilgi gören ikinci 

omurgalı türü yeşil iguanalar olmuştur. Veteriner hekimlikte en çok karşılaşılan sürüngen türü 

olarak iguanalar örnek verilebilmektedir (1). Yeşil iguanalar diğer iguana türlerine göre daha 

iyi huylu olmaları, ucuz ve evde beslemek için daha küçük boyutlarda olması sebebiyle tercih 

edilmektedir (2). Fakat bu hayvanlar özellikle sahiplerinin uygun bakım ve besleme 

konusunda bilgi eksikliğinden dolayı sindirim bozukluklarına sık sık yakalanma 

eğilimindedirler (3). Akvaryum, kafes, ev ortamı fark etmeksizin esaret altında olan 

iguanaların sağlıklı olabilmeleri için optimum bir sıcaklık ve nem gereklidir. Genel olarak 

bakıldığında yeşil iguanalar doğal yaşam alanları olan tropik ormanlar gibi ısı ve nemi tercih 

etmektedirler. Fakat bu sıcak ve nem içinde belli bir üst sınır vardır (1). Kapalı bir alanda 

bakılacaksa eğer 25-30 santigrat derecede tutulabilirler, ısıtma bir mahfazanın içinde olmalıdır 

böylece sıcaklık gradyanı olur ve iguanalar kendilerine uygun yeri daha kolay seçebilirler. 

Açık bir alanda bakılması düşünülüyorsa içerisinde ısı lambası olan boş bir kütüğe sahip 

olabilirler böylelikle soğuk zamanlarda kütüğün içerisinde ısınabilirler. İguanaların bir diğer 

özelliği de dilleri ile çevrelerinde bulunan nesneleri yalamalarıdır. Bu davranışlarının sebebi 

bulunduğu çevre hakkında bilgi toplamak ve analiz etmelerini sağlamak içindir. Bu 

davranışları göz önünde bulundurulursa yaşam alanlarında odun talaşı, kum vb. substratlar 

uygun değildir. Bu tip malzemeler sindirim kanalında tıkanıklara sebep olabilmektedir. 

Toksik olmayan gazete, kağıt havlu, yosun parçaları yaşam alanlarında kullanılması tavsiye 

edilmektedir (4). 

Ektoparaziter Enfestasyonlar 

Yeşil iguanalarda cilt lezyonlarının sebeplerine bakıldığında ektoparazitler önemli bir yer 

almaktadır (5). Ektoparazitler içerisinde ise en çok akarlar dikkat çekmektedir (6). Akarlar 

genellikle kılsız deri bölgeleri olarak adlandırılan göz çevresi, koltuk altı, bacak, kuyruk, 

derinin kıvrımlı bölgelerine yerleşmektedir. Yeşil iguanalarda meydana gelen uyuz 

enfestasyonları çoğunlukla deride siyahlaşmaya neden olmaktadır ve siyah deri hastalığı 



 

1067 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
olarak adlandırılmaktadır. Klinik bulgulara bakıldığında kaşıntı, deride döküntüler, ülser, 

eritem, şişkinlik deride gözlenen bulgulardır. Bununla birlikte sekonder enfeksiyonlarda 

gözlenmektedir. Ayrıca iştah kaybı, durgunluk, genel durum bozukluğu da görülen 

belirtilerdendir (2,7). Yapılan bir çalışmada özel bir kliniğe gelen iguanadan mikroskop 

incelemesi için alınan deri kazıntısında Hirstiella spp. Adlı akara rastlanılmıştır. Klinik 

bulguların vaka ile uyuşmasıyla tanı konulmuştur (8). Tedavi için  ivermektin 5mg/L dozunda 

su ile karıştırılarak elde edilen solüsyon deride uyuzlu alanlara pamuk ile sürülerek 4 günde 

bir iki hafta süresince tedaviye devam edildi (6). Ayrıca ivermektin püskürtme yöntemiyle 

kafese uygulanması gerekmektedir. İguananın bulunduğu ortamın ısısı arttırıldı. Tedavinin 3. 

Haftasında iguanada belirgin bir iyileşme gözlenmiştir (8). 

Böbrek hastalıkları 

Yeşil iguanaların yaşam süreleri arttıkça böbrek hastalıklarına yakalanma olasılıkları 

artmaktadır. Böbrek hastalıkları yaşlı iguanaların ölüm sebeplerinde önde gelmektedir. 

Beslenmelerinde kullanılan aşırı protein, mineral, vitamin takviyesi, bulundukları çevrede 

nemin ya da ultraviyole ışığın yetersizliği böbrek hastalıklarının oluşmasında önemli 

etiyolojik faktörlerdendir. Klinik bulgular arasında ilk olarak iştahsızlık, uyuşukluk, 

anoreksiya dikkat çekmektedir. Hastalıkta genişlemiş böbreklerin kolonu sıkıştırması sonucu 

kabızlık gözlenmektedir. Böyle bir durumda rektal palpasyon yapılmalıdır. Fiziksel 

muayenede tükürüğün viskozitesinin  artmış olması dehidrasyonu ortaya çıkarmaktadır (9). 

Deride renk değişikliği, sık idrara çıkma gözlenecek diğer klinik bulgulardandır (10). Kandaki 

ürik asit konsantrasyonu böbreklerin durumu hakkında kesin bilgi vermektedir. Ürik asit 

seviyeleri nadiren 6.0-7.0 mg / dl'nin (356.0-416.0 mmol / L) üstüne yükselir. Ürik asitteki bu 

belirgin artış böbreklerde bir sıkıntı olduğunu işaret etmektedir. Sekonder bir enfeksiyon 

varlığında lökositoz gözlenmektedir. Dehidrasyon sonucunda  total proteinde artış 

gözlenecektir.Ayrıca Kreatin fosfokinazda (CPK) belirgin bir artış gözlenir. Aspartat 

aminotransferaz (AST) gözlenen artış karaciğerden ziyade böbrek parçalanmasından 

kaynaklanmaktadır (9). Belirtilerin ortaya çıktıktan 1-2 gün içerisinde iguanalarda ölüm 

gözlenebilmektedir. Tedavi için en önemlisi sıvı takviyesidir. Oral ya da derialtı enjeksiyon 

yoluyla olabilir. Fosfat bağlayıcılar ile kan fosfat seviyesi azaltılmalıdır. Kalsiyum takviyesi 

ile kan kalsiyum seviyesi yükseltilmelidir (4). Tedavi hastalığın asıl sebebine göre 

yapılmalıdır. Özellikle hematolojik ve biyokimyasal anormallikler normal düzeye getirilmeye 

çalışılmalıdır. Eğer karşılaşılan vakada enfeksiyon mevcut ise antimikrobiyal tedaviye 



 

1068 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
başlanmalıdır. Yüksek protein içerikli gıdalardan kaçınılmalıdır. Vitamin ve mineral 

takviyeleri yapılmalıdır. Ultraviyole ışınların yeteri kadar alınması da tedaviye yardımcı 

olmaktadır (9).  

Cryptosporidiozis 

Yeşil iguanalar gastrointestinal ve boşaltım sistemi hastalıklarına sık sık yakalandıkları için 

veteriner kliniklerine başvurmaktadır (11). Cryptosporidia, diğer parazitlere oranla iguanalar 

için oldukça tehlikelidir. Bazı durumlarda ötenazi için bile geçerli bir sebep olabilmektedir 

(12,13). Oositler çevresel faktörlere karşı oldukça dirençlidir. Oositler çoğunlukla doğrudan 

temas, dışkı, su, gıda yoluyla bulaşır. Genç ve immun sistemi baskılanmış olan iguanalar daha 

çok duyarlıdır (14). Cryptosporidiozis enfeksiyonları sürüngenlerde yaygın olarak 

görülmektedir (12,15). Cryptosporidiozis homoxenöz parazitlerdendir. İguanalarda 

cryptosporidiozis için belli bir tedavi protokolü bulunmamaktadır (16). Yapılan bir çalışmada 

kronik ishalli sekiz iguana incelenmiştir. Dışkılarında sindirilmemiş gıdalar ve bir süre sonra 

kan gözlenmiştir. Hayvanlarda anoreksi, kusma, dehidrasyon, uyuşukluk, kas atrofisi 

gözlenmiştir. Parazitolojik muayeneler sonucunda cryptosporidiozis tespit edilmiştir. Bu 

iguanalardan tedavi sırasında ölenlere nekropsi yapılmıştır. Ölenlere yapılan nekropsi 

sonucunda gastrointestinal sistemde mukozal ekimoz, hepatomegali, karaciğer tıkanıklığı, 

genişlemiş böbrekler, sistitis, böbrek ödemi ve tıkanıklığı gözlenmiştir. Yine bu çalışmada 

tedavide her hayvan ayrı teraryumlarda tutulmuştur. Diyet olarak taze bitkilerin yaprak, 

meyve ve sebze kısımları verilmiştir. Bu hastalar daha önce amoksisilin ve klavulanik asit ile 

tedavi edilmiş fakat ishal daha da şiddetlenmiştir. Bakteriyolojik muayenede patojen 

bakteriyel suşlar ile karşılaşılmamıştır. Tedavide halofuginon, sülfadiazin ve trimetoprim, 

spiramisin ve metronidazol kullanılmıştır. Tedavide değişik yöntemler denenmiştir. Bu 

amaçla halofuginon 5 hafta boyunca haftada bir kez 110 mg\kg kullanılabilir. Ayrıca 5 hafta 

boyunca 5 günde bir 75 mg\kg dozunda sülfadiazin ve trimetoprim ve 200 mg\kg spiramisin 

ve metronidazol seçenekler içindedir. Dezenfeksiyon olarak teraryumlar %10’luk amonyak ile 

dezenfekte edilebilir. Destekleyici olarak kalsiyum ve D3 vitamini takviyesi yapılabilmektedir 

(17).  

 Gut hastalığı 

Eklemlerin iltihaplanması ve sertleşmesi durumudur. İguanalarda ağrılı ve şişkin eklemler, 

göz çevresinde şişkinlik, uyuşukluk, cildin sağlıksız ve solgun görünümü gözlenen klinik  
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bulguların başında gelmektedir. Hastalığın sebebine bakılacak olursa diyette çok fazla protein 

olması, ürik asit birikmesine sebep olmaktadır. Ürik asit kristalleri eklemlerde, akciğer, 

karaciğer ve böbreklerde birikir. Gut hastalığı kalıcı ağrı ve sakatlığa sebep olabilmektedir. 

Şiddetli seyreden vakalarda ölüme bile sebep olabilir. Gut hastalığı tedavi edilemeyeceği için 

cerrahi müdahale gerektirebilmektedir. Gut hastalığının önlenmesi için en önemlisi doğru 

diyet uygulamalarıdır (4).  

Salmonellozis 

Salmonellozis dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Zoonoz olarak kabul edilen 

hastalıklar içerisinde bulunmaktadır (18). Salmonella enterobacteriaceae familyasına ait gram 

negatif  fakültatif bir anaerobdur. Bilinen türlerin çoğu patojendir (19). Yeşil iguanaların 

normal bağırsak florasında salmonella bulunur ve herhangi bir klinik belirti göstermez. Çok 

nadir olarak kabuklu, veziküler dermatit gözlenebilmektedir (20). S. choleraesuis ve S. 

enteritidis en sık gastroenterititise sebep olan salmonella türleridir. Salmonella’nın spesifik bir 

bulgusu olmadığı için tespit edilmesi oldukça zordur (4). Birçok salmonella türleri 

sürüngenlerde kommensal organizma olmasına rağmen, özellikle immun sistemi çökmüş olan 

iguanalarda hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir (21). İguanalar 

arasında bulaşma sağlıklı hayvanın hasta hayvanın dışkısı ile temasından kaynaklıdır (4). 

Tedavi olarak Seftazidim 20 mg\kg intramuskuler (IM) ya da subcutan (SC) 72 saatte bir, 

Kloramfenikol 40 mg\kg Peros (PO), IM, SC 24 saatte bir, Klortetrasiklin 200 mg\kg (PO) 24 

saatte bir, Doksisilin 5-10 mg\kg (PO) 24 saatte bir 10-45 gün süreyle uygulanabilmektedir 

(22). İguanaların dışkısı ile doğrudan ya da dolaylı yoldan temasta bulunan insanlar 

salmonella enfeksiyonuna yakalanabilirler. Bazı ülkelerde iguana eti yasa dışı olmasına 

rağmen Batı Hint Adalarında insanlar tarafından tüketilir (23). İnsanlar iguanalarla direkt ya 

da onlara ait su, yiyecek kapları, dışkısı ile temasta bulunduğunda ellerini mutlaka yıkamalıdır 

(4). Küçük çocukların ve immun sistemi baskılanmış kişilerin iguanalarla temastan kaçınması 

gerekmektedir. İguanalara mutfak ve banyolarda serbestçe gezmelerine izin verilmemelidir 

(24). 
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Özet 

Alternatif tıp bilinen klasik tıp yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren ve 

klasik tıbba göre çok daha farklı yöntemlerde tedaviyi devam ettiren bir olgudur. Klasik tıpta 

genellikle ameliyat, ilaç tedavisi gibi işlemler yapılırken alternatif tıpta bu gibi işlemler yerine 

psikolojik etmenler,  hipnoz,  ses gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Hiçbir zaman medikal 

veteriner tıbbın yerini almamalıdırlar ve isimlendirilirken; destekleyici tıp, destekleyici tedavi 

yöntemleri olarak kullanılmasında fayda vardır.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif tıp, veteriner, hekimlik 

Summary 

Alternative medicine is a phenomenon that continues to be used in different methods of 

classical medicine when classical medical methods are inadequate. In classical medicine, 

operations such as surgery, medication are used, while in alternative medicine such methods 

can be used instead of psychological factors, hypnosis and voice. They should never replace 

medical veterinary medicine and have been named; Supporting medicine is useful in the use 

of supportive treatment methods. 

Keywords: Alternative medical, veterinary medicine 
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Giriş 

Alternatif tıpın genel yaklaşımı,  en az yan etki ile,  vücudun kendi kendini onarımasına 

yardımcı olmaktır. 

Alternatif veteriner tıp yöntemleri çok geniş bir yelpazeye sahip oldukları için burada bazı 

kullanım yöntemlerine değinilecektir: 

Moxibustion ( Isı Terapisi ) 

Kriopratik (Chiropracticasaj) 

Akupunktur 

Işın tedavisi ( Laser ) 

Tıbbi sülük tedavisi (Hirudoterapi) 

Rekonstrüktif Cerrahi 

Magot Terapi (Maggot Therapy) 

Aromatherapy 

Schüssler Salts (Doku Tuzları) 

Duyma eşiğinin ötesinde ses dalgaları ile tedavi (Ultra-Sound ) 

 

Isı Terapisi (Moxibustion) 

Isı terapisi, geleneksel Çin tıbbında, yanan bir pelin otundan (Artemesia vulgaris) yapılma bir 

sap ya da koninin vücuttaki iltihaplı ya da hasta bölge üzerine yerleştirilmesine dayalı bir 

tekniktir. Koni bir akupunktur noktası üzerine yerleştirilip yakılır. Koni cildi yakmadan önce 

yerleştirildiği yerden alınır. Amaç vücuttaki kan ve yaşam enerjisini uyarmak ve 

güçlendirmektir. 

   

   Moxibustion uygulamalarında ise hem otlar hem de iğneler kullanılmaktadır.  

 

Kriopratik (Chiropracticasaj)  

Antik Yunan’dan kalma bir tedavi yöntemi, antik çağa ait bulgular içinde de benzer 

uygulamaların olduğunu göstermektedir. Elle yapılan masajın kas-iskelet sistemi ve omurga 
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üzerinde olumlu etkileri vardır. Osteopati’den uygulama prensibi olarak ayrılır. Kedi, köpek, 

atlar, kuşlar ve yılanlara uygulanır. 

 

Akupunktur 

Hastalığa neden olan ağrı ve fonksiyon bozukluğunu ortadan kaldırmak amacıyla deri 

üzerindeki belirli noktalara çok ince altın, çelik veya gümüş iğneler batırılarak yapılan tedavi 

şeklidir. Bu yöntemle kas iskelet sistemi problemleri, deri problemleri, sinir sistemi 

hastalıkları, solunum sistemi problemleri,  sindirim sistemi problemleri ve özellikle kedi ve 

köpeklerdeki astım ve alerjik bronşit problemleri tedavi edilebilmektedir. 

 

Işın tedavisi (Laser) 

En uygun frekans ve dalga boyunda kızıl ötesi ışınlar ile yapılan tedavi yöntemidir. 

Laser tedavisi bütün hayvan türlerinde kullanılmak üzere özellikle pet hayvanların açık 

yaralarında, yaralanmalarında, eklem kopuklarında, kas yırtılmalarında, kemik zarındaki 

sıyrılmaların birleştirilmesinde, deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.  

Özellikle kedi ve köpeklerde açık yaraların birleştirilmesinde dikiş atmaya iyi bir alternatif 

olup ağrısız, acısızdır. 

 

Tıbbi sülük tedavisi (Hirudoterapi) 

Sülükle tedavi anlamına gelen Hirudoterapi,antik çağlardan beri hekimler tarafından tedavi 

aracı olarak kullanılmaktadır.  Gözleri ve işitme organları olmayan sülükler, 104 farklı 

biyoaktif madde sayesinde, vücuttaki pis kanı emerek toksinlerin atılmasını sağlıyor.  

Kanın pıhtılaşmasını önler, oluşmuş pıhtıların çözülmesini sağlar. 

Hipoksi ‘yi düzenler ve kan’daki oksijen miktarını arttırır 

Düşük tansiyonu normale çevirir ve yüksek tansiyonu düzenler. Enfekte yaraların tedavi 

sürecini hızlandırır. 

 

Rekonstrüktif Cerrahi 
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Gagren gelişmekte olan kopuk organ tamirlerinde de tüm dünyada yaygın biçimde 

kullanılmaktadır. 

  

Magot Terapi (Maggot Therapy) 

Maggot Therapy veya larva tedavisi, canlı dokuya zarar vermeden ölü doku ve iltihabı 

temizleme yeteneği olan sinek larvalarının (Lucilia sericata) enfekte deri yaralarının 

tedavisinde kullanılmasıdır.  

Magot terapide, Lucilia sericata larvaları kullanılmaktadır. Aslında sinek lârvaları insan ve 

hayvanlarda “miyazis “ hastalığına sebep olabilmekte, hattâ çok tehlikeli durumlar ortaya 

çıkarabilmektedir. Sineğin larvaları ölü dokuları yerler ve ortamda ölü doku varken sağlam 

dokulara zarar vermezler.  

Ancak, larvalar ölü dokuları beslenmek maksadıyla yediğinden, ortamda ölü doku kalmayınca 

hayatta kalabilmek için sağlam dokuları da yiyebilirle ve böyle durumlarda zararlı olabilirler.  

Bundan dolayı, tedavi sürecinde lârvaları yarada kalma sürelerini buna göre ayarlamak 

gerekir.. 

Magot Sağaltımının Endikasyonları 

Nekrotik, irinli, akıntılı, gangrenli yaralar ile kan dolaşımının yetersiz olduğu ve 

antibakteriyel ilaçların erişiminin sınırlı olduğu derin yaralarda magot sağaltımı tercih 

edilebilir. 

Magot sağaltımına, aylarca antibiyotik tedavisine cevap vermeyen ve başarısız tedavi 

girişimlerle ilerleyici doku tahribi durdurulamadığı durumlarda başvurulabilir. 

 

Aromatherapy 

Kokulu ve aromatik bitkilerin uçucu maddelerinin ekstrakte edilmesiyle hazırlanan ilaçların 

kullanılmasıdır ve bitki tedavisinden hem hazırlanış hem de etkileri açısından farklıdır. Eski 

Mısır’da papirüslerde yer alan bu tedavi yönteminde okaliptüs, sarımsak, bergamot, nane, 

lavanta gibi kokulu bitkiler kullanılır. 

 

Aromaterapi’de Kullanılan Bazı Bitkiler 
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Limon: Kalbi ve zihni yatıştırır, tazeler. C vitamini kaynağıdır ve düşüncelere berraklık 

sağlar. 

 

Mercanköşk: Derin ruhsal travmaların tedavisinde seçilebilen bir bitkidir. Ayrıca endişe, 

hiperaktivite, gerilim durumlarında zihni yatıştırır ve uykusuzluk vakalarında uyku 

düzenleyici olarak kullanılabilir.  

Nane: Etkileyici ve uyarıcı yağı olan nane, zihinsel yorgunluk ve depresyon durumlarında 

enerji ve dinçlik verir. Sinirsel güçsüzlükte ve sinirsel nedenli titremelerde faydalıdır. 

Nanenin etkileyici kokusu, şok ve histeri durumunda yatıştırıcı etkisi vardır. 

Fesleğen: Güçlendirici, uyarıcı yağı olan fesleğen sinirsel koordinasyon bozukluklarında 

faydalıdır. Düzenleyici olarak depresyon, korku ve ruhsal yorgunluk tedavisinde 

kullanılabilir. 

 

Schüssler Salts (Doku Tuzları)  

Temelini 1800’lü yıllarının son çeyreğinde William H.Schuessler adında Alman bir doktor 

tarafından tanındı ve kategorize edildi. Buna göre, homeopatik sulandırma yöntemleri 

kullanılarak hazırlanan biyokimyasal doku tuzlarının vücuda verilmesinden ibaret tedavi 

yöntemidir. Bu yönteme göre vücudun ihtiyaç duyduğu bazı önemli minerallerin, kendi 

hücrelerinin tümünde uygun bir denge halindedir. Herhangi bir dengesizlik veya minerallerin 

herhangi birinde bir eksiklik olduğunda, dokularda hastalık meydana gelecektir. Bu yöntemde 

kullanılan mineral ve iz elementlere birkaç örnek verecek olursak çinko, kobalt, bakır, 

molibden, iyot, manganez, kükürt ve selenyumu sayabiliriz. 

 

 Duyma eşiğinin ötesinde ses dalgaları ile tedavi (Ultra-Sound ) 

Aşırı yüksek frekanstaki ses dalgaları kullanılarak eklem bağları, kasların kemik dokulara ve 

birbirlerine bağlanma yerlerindeki dokuları iyileştirmeye, yenilenmelerini sağlamaya yönelik, 

doğal iyileşme sürecinden daha hızlı sonuç alınmasını sağlayan bir yöntemdir.  

Yüksek frekanstaki ses dalgalarının hedef noktada oluşturdukları titreşimler, belirli 

sıcaklıktaki bir ısınmaya yol açarlar. Bu lokal ısınma hasarlı dokunun onarılmasında etkilidir.  
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Puerperal Tetani- Hipokalsemi 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur- Turkey 

 

Özet 

Eklampsi gebelik veya laktasyon döneminde görülen vücudun kalsiyum rezervlerinin azalması 

sonucunda ortaya çıkan bir metebolizma hastalığıdır. Hastalık her yaş ve ırk köpekte 

görülebilsede küçük ırk ve iri yavruya sahip köpeklerde görülme olasılığı daha yüksektir. 

Hastalık akut seyirli olup yaşamı tehdit edebilen metabolik bir hastalıktır. Hastalık vücut 

kalsiyum seviyesinin 7 mg/dl altına düşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Hastalığın nedenleri 

arasında yanlış beslenme, düşük kan albümin seviyeleri, aşırı süt üretimi ve paratiroid bez 

hastalıkları bulunmaktadır. Genellikle süt üretiminin pik yaptığı doğum sonrası ilk 3 haftaya 

kadar ortaya çıkmaktadır. Postpartum 40. günden sonra ise görülme riski ortadan 

kalkmaktadır. Anne köpek her ne kadar etkilense de üretilen sütte kalsiyum miktarı normal 

olup yavrular hastalıktan etkilenmemektedir. Klinik belirtiler arasında huzursuzluk, hızlı 

soluma, agresif davranışlar, salivasyonda artış, ateşin yükselmesi titreme kas spazmları, 

tetaniler ve ritm bozuklukları görülebilmektedir. Tedaviye hızlı karar verilmeli, laboratuar 

sonuçları beklenmeden semptomlara bakarak tedaviye başlamak gerekmektedir. Tedavide 

vücudun normal kalsiyum fosfor oranını (1,2-1) dengelemesi gerekmektedir. İv. kalsiyum 

takviyesi yapılmalıdır. Ateşin düşürülmesi için köpeklere ılık duş yaptırılması gerekmektedir. 

Uzun süre ateşin yüksek kalması geri dönüşümü olmayan serabral ödemlere neden 

olabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Köpek, eklampsi, tetani, kalsiyum,   

 

Abtract 

Eclampsia is a metabolic disease that occurs as a result of decreased body calcium reserves 

during pregnancy or lactation. Although the disease can be seen in every age and race dog, it 

is more likely to be seen in dogs with small breeds and large puppies. It is a metabolic disease 

which is life-threatening. It is caused by the decrease in body calcium level below 7 mg / dl. 
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Causes of the disease, poor nutrition, low blood levels of albumen, excessive milk production 

and disease of the parathyroid glands. The disease usually occurs in the first 3 weeks after the 

postpartum of the milk production peak. Postpartum 40 day after the risk of disease is 

eliminated. Clinical symptoms may include restlessness, rapid breathing, aggressive 

behavior, increased salivation, increased fever, increased muscle spasms, tetanis and rhythm 

disturbances. Therapy should be decided fast and treatment should be started by looking for 

symptoms without waiting for laboratory results. In treatment, the body needs to stabilize the 

normal calcium phosphorus (1,2-1). Iv. calcium supplementation should be performed. A long 

period of high fever may cause non-recyclable ocular edema. 

Key words: Dog, eclampsia, tetani, calcium 

 

Giriş 

Genellikle küçük boy köpek ırklarında görülmektedir. Hastalık serum kalsiyum 

seviyesinin normal değerler altına düşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Akut seyirli ve yaşamı 

tehdit eden metabolik bir hastalıktır. Tek başına görülebildiği gibi bazen hipokalsemi, 

hipomagnezemi ve hipoglisemi ile kombine olarak da ortaya çıkabilmektedir (1,2). Süt 

üretiminin pik yaptığı, doğum sonrası ilk 1-3. haftalarda sık olarak görülmektedir. Ayrıca 

gebeliğin 45. gününden sonrada da şekillenebilmektedir (1, 3).  Yavru sayısının arttığı veya iri 

yavruların olduğu gebeliklerde görülme olasılığı daha yüksektir (4). Postpartumun 40. günde 

ise eklampsia riski ortadan kalkmaktadır. Yavrular hastalıktan etkilenmemektedir. Köpekler 

her ne kadar etkilense de üretilen sütte kalsiyum seviyeleri normaldir. Özellikle laktasyondaki 

köpekler süt üretiminden dolayı kandaki kalsiyum tüketimine karşı duyarlı hale 

gelmektedirler. Puerperal tetanili köpekler vücutlarının ihtiyacı olan kalsiyumu karşılamadan, 

bu minerali süte vermektedirler (3). 

Etiyoloji 

1. Yanlış Beslenme: Çoğunlukla hayvan sahiplerinin köpeklerinin besin ihtiyaçlarının 

farklında olmayabilirler. Dolayısıyla beslenmede ihtiyaçları olan besin maddelerini eksik veya 

fazla alınması söz konusu olabilir. Ev yemekleri ile beslenme bu hastalık için predispoze 

faktör oluşturabilmektedir. Hayvan sahipleri fazla proteinin hayvan için yararlı olabileceğini 

düşünerekten köpeklerin besinlerinde et miktarını arttırabilmektedirler. Bu durum gıdalarla 

alınan kullanılabilir kalsiyum oranını azalttığı için vücudun normal kalsiyum fosfor oranını 
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bozmaktadır. Köpek için ideal bir diyette kalsiyum fosfor oranı 1,2 - 1 olmalıdır. Karaciğer 

gibi birçok organın 1/15 arasında kalsiyum/fosfor oranına sahiptir. Karaciğer köpekler için iyi 

bir besin maddesidir. Ancak beslenmenin büyük bir bölümünü içeriyorsa, diyetin kalsiyum / 

fosfor oranı uygun görülmemektedir (3). 

2. Düşük Kan Albümin Seviyeleri: Diyette protein eksikliği olması veya vücuttan aşırı 

miktarda albümin kaybı kalsiyum seviyelerinin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca bu 

durum bazı böbrek hastalıklarında da meydana gelmektedir (3). 

3. Aşırı Süt Üretimi: Doğumdan sonra yavrular büyüdükçe gerekli olan süt miktarı 

artmaktadır. Böylece daha fazla süt üreten anne köpeğin kan dolaşımındaki kalsiyum seviyesi 

düşmektedir. Kalsiyum miktarı dolaşımdaki kandan önce süt üretiminde kullanılmaktadır. 

Kandaki kalsiyum iyonları sinir iletimi ve kas kasılması üzerinde dinamik bir etkiye sahiptir. 

Kandaki kalsiyum seviyesi çok düşükse, her türlü fizyolojik işlev bozukluğu ortaya 

çıkabilmektedir (3,5). 

4. Paratiroid Bezleri Hastalığı: Köpeklerde ve kedilerde paratiroid bezi hastalıklarının 

hipokalsemiye neden olduğu düşünülmektedir. Ancak bu durum oldukça nadir görülmektedir 

(3). 

Patofizyoloji 

Özellikle laktasyon döneminde üretilen süt miktarı ile yüksek oranda kalsiyum 

tüketilmektedir. Tüketilen kalsiyumun diyetlerle alınmaması, yetersiz alınması veya aşırı 

alınması puerperal tetaninin patogenezinde önemli bir faktör olarak görünmektedir (6). 

Laktasyonun pik olduğu (doğum sonrası 1-3. hafta) dönemlerde şiddetli hipokalsemi ve 

sıklıkla hipofosfatemi şekillenmektedir. Bunun nedeni ise muhtemelen vücuda alınan 

kalsiyum miktarı süt ile atılan miktardan az olmasından kaynaklanmaktadır (7). 

Diyetlere aşırı kalsiyum eklenmesi veya kalsiyumun fazla alınması, paratiroid bezler 

tarafından kontrol edilen parathormon metabolizmasının bozulmasına neden olmaktadır. 

Plazma kalsiyum miktarı azalması paratiroid hormon sekresyonunu uyarırken, plazma 

kalsiyum artışı ise paratiroid hormon sekresyonunu inhibe etmektedir.  Böylece hem vücudun 

kalsiyum depoları olan kemikten mobilize etme kabiliyetinin azalmasına, hem de bağırsaktan 

kalsiyum emiliminin artmasına neden olmaktadır. Laktasyonda ani kalsiyum ihtiyacı olduğu 

durumlarda, vücudun düzenleyici mekanizmaları kalsiyum kaybına yeterince hızlı bir şekilde 
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adapte olamamaktadır. Kalsiyum süt üretimi için kullanılır ve kan kalsiyum seviyesi düşer. 

Sonuç olarak, iskelet kaynaklarından kalsiyumun azalması ve bağırsak kalsiyum emilimine 

daha fazla artmasına neden olur (3,6). 

Semptomlar 

Eklampsi çok ciddi bir hastalıktır ancak belirtileri, özellikle gebeliğin ileri olması ve 

süt üretimi ile birleştiğinde teşhisi oldukça kolaydır. İlk belirti olarak köpekte huzursuzluk ve 

gerginlik vardır. Bu belirtiler hayvan sahibinin gözünden kaçabilir. Hastalık ilerledikçe 

köpekte yürüyüş bozuklukları, agresif davranışlar ve titremeler görülmektedir. Sonraki 

aşamada köpeğin bacakları kaskatı kesilerek yürüme ortadan kalkar ve hayvan yattığı yerden 

kalkamaz. Genaralize tremorlar, göz seyirmeleri, nefes alıp vermede güçlük ve koordinasyon 

bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Ateş 41-42 °C’ye yükselmekte taşikardi ve pupillalarda 

genişleme şekillenmektedir. Sıcaklık artışı muhtemel kas kontraksiyonları ile ilişkili 

olabilmektedir. Hastalığın klinik seyri çok hızlı olup, köpekte, huzursuzluk, solunum güçlüğü 

ve gerginlik gibi semptomlarla başlar, ataksi, titreme, kas spazmları ve konvülsif nöbetlere 

kadar 12 saat içinde ilerleyebilmektedir. Solunum sayısının da arttığı aşamada tedavi 

yapılmazsa epileptik form gelişir ve bilinç kaybı şekillenebilmektedir. Bu aşamada serebral 

ödem oluşmakta ve hastanın ölümüne yol açabilmektedir (1,3,6,7,8,9). 

Teşhis 

Teşhis anamnez, hastanın geçmişi, dikkatli gözlem, klinik belirtilerle ilişki kurulup 

tedaviye yanıtın verilmesi ile konulmaktadır. Tedaviye başlamak için mümkün olduğunca 

hızlı olunmalıdır. Laboratuar ile kalsiyum seviyelerinin ölçülüp değerlendirilmesi her ne 

kadar kesin teşhise götürse de tedaviye geç kalınmaya neden olabileceği unutulmamalıdır 

(1,10). Doğum yapmadan 1-2 hafta öncesinde köpeklerde huzursuzluk ve tedirginlik olabilir. 

Solunum hızlanması, tetaniler görülebilir ve hayvan yattığı yerden kalkamayabilir. Serum 

kalsiyum, fosfor ve kan şekeri seviyelerinin ölçülerek eklampsianın tanısı yapılabilir. 

Normalde 100 ml serumda 8 mg olan kalsiyum seviyesi 7 mg / dl altına düşmüş durumdadır. 

Tetanilerin başlaması ile aktif iyonize kalsiyum seviyeleri 0,8 mmol/L olarak görülmektedir 

(1,3,4). Ayrıca serum fosfor seviyelerinde azalma ve tetanilerden dolayı kan şekeri seviyesi 

hafif derecede düşmüş durumdadır. Hastalık genellikle proteinüri ile seyreder (11). 
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Tedavi 

Hastalığın tedavisinde temel amaç serum kalsiyum miktarının normal seviyeye 

ulaştırmaktır. Genellikle, 5-10 ml %10’luk kalsiyum solüsyonunu (glukonat, boroglukonat, 

gluseptat) yavaş bir şekilde iv. uygulama olarak, beş ile on kg ağırlığındaki bir köpek için 

yeterli olmaktadır. Ventriküler fibrilasyonu ve kalp durmasını önlemek için kalsiyum yavaşça 

uygulanmalıdır. Yalnışlıkla perivasküler dokuya verildiğinde meydana gelecek hasarın en az 

olması için kalsiyum glukonatın seçilmesi iyi bir seçenektir. Hastanın kalp atımı ve kan 

basıncını kaydetmek için EKG veya başka bir cihaz aracılığıyla izlenmesi gerekmektedir. 

Genellikle tedaviye ilk 15 dakika içerisinde yanıt alınmaktadır. Tedavi sırasında bradikardi 

veya aritmi görülürse tedaviye ara verilmelidir (1,6,10,12). 

Birkaç dakika süren nöbetler esnasında hastanın vücut ısı tehlike yaratacak kadar 

yükselebilir. Vücut ısısının yüksek değerlere ulaşması kesinlikle geri dönüşü olmayan beyin 

hasarına yol açmaktadır. Bu gibi durumlarda, vücut sıcaklığını normale düşürmek için ılık su 

ile banyo yaptırılmalıdır. Birkaç dakikalık kas spazmları hayvanın yorulmasına ve karaciğerde 

biriken glikojenin hızlı bir şekilde tükenmesine neden olmaktadır. Kan glikoz seviyesinin 

düşmesi ise nöbet oluşumunu tetikleyecektir. Bu nedenle hipoglisemi tablosuna karşı 

kalsiyum takviyesine ilaveten %5‘lik dekstroz uygulaması önerilmektedir. Titremeler şiddetli 

ise iv. diazepam (1-5 mg) veya gerek görülürse pentobarbital verilmesi önerilmektedir 

(1,3,10). 

Nörolojik belirtiler ortadan kalktıktan sonra, tedavide kullanılan doz kadar kalsiyum 

glukonat serum fizyolojik ile % 50 oranında sulandırıldıktan sonra deri altına verilmeli ve 

hayvanın durumu tamamen düzelene kadar 6-8 saatte bir tekrarlanmalıdır. Ayrıca diyete 

kalsiyum ve D vitamini eklenmesi, tedaviden sonra hastalığın nüks etmesini önlemektedir 

(3,13). 

Korunma 

Eklamsiden korunmak için gebeliğin son dönemlerinde veya laktasyonun erken 

dönemlerinde kalsiyum verilmesi hala tartışma konusudur (1). Yüksek kalsiyum vermek 

yerine gebelikte uygun kalsiyum fosfor oranı ile dengeli bir diyet sağlanmalıdır. Gebelik 

öncesi dönemde hipokalsemiye neden olabilecek yüksek kalsiyum içerikli gıdalardan 

kaçınılmalıdır. Gebelik döneminde diyet uygulanmalı, diyette dengeli miktarda kalsiyum, 
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fosfor ve D vitamini verilmelidir. Kalsiyum fosfor oranının 1,2 ile 1 olduğu unutulmamalıdır. 

Doğum öncesi kortizol uygulanması eklampsinin önlenmesine yardımcı olabilmektedir. Daha 

önce eklampsi geçirmiş köpek ve iri yavrulara sahip olan köpeklerde nükslerin engellenmesi 

için yavruların yapay beslenmesi ve sütten kesilmesi gerekmektedir (1,3,12). 
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ÖZET 

Giriş: Düzenli fiziksel aktivite, fiziksel ve emosyonel sağlıkla ilgili birçok problemin 

önlenmesinde veya iyileştirilmesinde önemli yere sahiptir. Teknolojik gelişmelerin insanları 

sedanter bir hayat tarzına yönlendirdiği düşünüldüğünde bireylerin fiziksel aktiviteye 

yönlendirilmesi daha da önem kazanmaktadır.  

Amaç: Çalışmamızda diş hekimliği öğrencilerinde egzersiz değişim basamaklarına göre 

fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim 

gören 177 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Egzersiz 

Davranışı Değişim Basamakları Anketi ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme 

Anketi Kısa Formu ile toplanmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların 101’i kadın 76’sı erkektir ve yaş ortalamaları 22,25±1,67 yıldır. 

Katılımcıların Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi puan ortalaması 

1598,92±1712,84 MET-dk/hafta olarak belirlenmiştir. Katılımcıların egzersiz yapma niyetleri 

ve egzersize katılma alışkanlıkları değerlendirildiğinde 35 kişinin (%19,8) eğilim öncesi, 32 

kişinin (%18,1) ise devamlılık davranış basamağında olduğu belirlenmiştir. Tek yönlü 

ANOVA testi sonucuna göre egzersiz değişim basamağı yükseldikçe fiziksel aktivite puanının 

da istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı görülmüştür (p<0,05).   

Sonuç: Sonuç olarak çalışmaya katılan diş hekimliği öğrencilerinde fiziksel aktivite 

düzeylerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Diş hekimliği öğrencilerinde egzersiz davranışı 

değişim basamakları ile fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Öğrencilerin egzersiz davranışlarının belirlenmesi, düzenli olarak fiziksel aktivitelere 

katılmalarını teşvik etmek açısından önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: Fiziksel Aktivite, Egzersiz Değişim Basamağı, Diş Hekimliği Öğrencileri 

   ABSTRACT 

Introduction: Regular physical activity has an important role in preventing or improving 

many problems related to physical and emotional health. As technological developments are 

thought to lead people to a sedentary lifestyle, it becomes more important to direct 

individuals to physical activity.  

Purpose: The aim of this study was to determine physical activity levels in dentistry students 

according to the exercise stages of change. 

Method: This study was carried out on 177 students attending to the Faculty of Dentistry in 

2018-2019 academic year. The data of the study were collected by using the Personal 

Information Form, Exercise Stages of Change Questionnaire (ESOGQ) and International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ) Short Form. 

Results: Among the participants, 101 were female and 76 were male and the mean age was 

22,25±1,67 years. The mean IPAQ score of the participants was 1598.92±1712.84 MET-

min/week. When the participants' exercise intention and exercise habits were evaluated, it 

was determined that 35 people (19.8%) were pre-contemplation and 32 people (18.1%) were 

in maintenance behavior stage. According to the one-way ANOVA test, physical activity score 

increased significantly with the increase of the exercise stages of change (p<0.05). 

Conclusion: As a conclusion physical activity level of dental students participated in this 

study was found to be insufficient. A significant relationship between exercise stage of change 

and physical activity was seen among the dental students. Determining students' exercise 

behavior is important in order to encourage them to participate in physical activities 

regularly. 

Key Words: Physical Activity, Exercise Stage of Change, Dentistry Students 

 

1. GİRİŞ 

Fiziksel aktivite iskelet kasları kullanılarak gerçekleştirilen, dinlenme halinden daha fazla 

enerji harcanmasını sağlayan vücut hareketleri olarak tanımlanmaktadır (1,2). Egzersiz ise; 

düzenli ve planlı olarak yapılan ve fiziksel uygunluğun bir ya da daha fazla bileşenini 

korumayı veya geliştirmeyi amaçlayan tekrarlayan fiziksel aktivitelerdir (1). Düzenli yapılan 

egzersizler kalp hastalıkları, hipertansiyon, obezite, diabet ve kas-iskelet hastalıklarının 

oluşma riskini azaltmakta ve bu hastalıkların ilerlemesini engellemektedir (3). 

Pek çok ülkede fiziksel aktivite düzenli ve yeterli düzeyde yapılmamaktadır (4). Teknolojik 

gelişmeler ve yaşam şartları insanları hareketsiz bir yaşam tarzına yönlendirmektedir. Bunun 

sonucunda ise hareketsizliğe bağlı olarak gelişen hastalıklarda, stres, kaygı durumu, 
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psikolojik bozukluklar ve depresyon gibi hayatı olumsuz etkileyen durumlarda artış meydana 

gelmektedir. Düzenli fiziksel aktivite tüm yaş grupları için gerekli olmakla birlikte, özellikle 

gençlik döneminde yapılan fiziksel aktivitelerin hayat boyu yaşam kalitesinin ve sağlığın 

sürdürülmesi için daha önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, farklı popülasyonların ve 

yaş gruplarının fiziksel aktivite davranış seviyelerinin değerlendirilmesi ve anlaşılması 

önemlidir (5). 

Üniversite öğrencileri genç yetişkin nüfusun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

egzersiz davranış basamaklarını belirlemek, onları düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirirken 

istenilen davranışa yönelik tutumu belirlemede karşılaşılan zorlukları ortadan kaldıracak ve 

elde edilecek bilgiler kişiye yönelik nitelikli çözümler üretilmesine katkı sağlayacaktır (4). 

Çalışmamızda diş hekimliği öğrencilerinde egzersiz değişim basamaklarına göre fiziksel 

aktivite düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM 

Çalışmamız 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören ve 

çalışmaya katılmaya gönüllü olan 177 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma için Isparta 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı 

alınmıştır (19.02.2019 tarih ve 77 sayılı karar). Çalışmaya katılan bireylere çalışmanın amaç 

ve prosedürleri açıklanmış ve onamları alınmıştır. 

2.1. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları 

Anketi”, “Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi Kısa Formu” kullanılarak 

toplanmıştır.  

Literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” 

öğrencilerin yaş, cinsiyet ve kaçıncı sınıf öğrencisi olduğu gibi sosyo-demografik özelliklerini 

belirlemeye yöneliktir. 

Katılımcıların egzersiz davranışı basamaklarını belirlemek için Marcus ve Lewis (6) 

tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Cengiz ve ark. (3) tarafından 

yapılan “Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketi” (EDDBA) kullanılmıştır. 

Katılımcılar ankette bulunan altı maddeye evet/hayır şeklinde cevap vererek egzersiz 

yapmaya yönelik isteklerini belirtmektedir. Bireylerin egzersiz yapma niyetleri ve egzersize 

katılma alışkanlıkları, maddelere verdikleri yanıtlara göre beş ayrı egzersiz davranışı 

basamağına (Eğilim Öncesi, Eğilim, Hazırlık, Hareket ve Devamlılık) ayrılmaktadır. 
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Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (IPAQ), kişilerin kendilerinin bildirdiği 

günlük yapılan fiziksel aktivite düzeyleri hakkında geçerli ve karşılaştırılabilir bilgi elde 

etmek amacıyla geliştirilmiştir ve 7 sorudan oluşmaktadır. Fiziksel aktivite düzeyleri; fiziksel 

olarak aktif olmayan (<600 MET-dk/hafta), düşük fiziksel aktivite düzeyi (600-3000 ME- 

dk/hafta) ve yeterli fiziksel aktivite düzeyi (>3000 MET-dk/hafta) şeklinde sınıflandırılmıştır 

(2,7). 

 

2.2. İstatistiksel Analiz 

Katılımcılardan elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizleri IBM SPSS Statistics versiyon 

20.0 programı ile yapılmıştır. Kişisel bilgiler, EDDBA ve IPAQ puanlarının dağılımı için 

tanımlayıcı istatistikler, egzersiz değişim basamakları ile IPAQ puan ortalamalarının 

arasındaki ilişki için tek yönlü ANOVA testi ve cinsiyete göre IPAQ puan ortalaması 

karşılaştırması için bağımsız gruplarda t-testi, egzersiz değişim basamakları ile cinsiyet 

değişkeni arasındaki ilişki için Ki-Kare testi uygulanmıştır. 

3. BULGULAR 

Çalışmaya 101 (%57,1) kadın, 76 (%42,9) erkek olmak üzere toplam 177 öğrenci katılmıştır. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 22,25±1,67 yıl’dır. 59 kişi (%33,3) 3. sınıf, 75 kişi (%42,4) 4. 

sınıf, 43 kişi (%24,3) 5. sınıf öğrencisidir.  

Katılımcıların IPAQ puan ortalaması 1598,92±1712,84 MET-dk/hafta’dır. Kadınların IPAQ 

puanı ortalaması 1251,59±1398,81 MET-dk/hafta, erkeklerin IPAQ puanı ortalaması 

2060,51±1974,19 MET-dk/hafta olarak belirlenmiştir. Katılımcıların cinsiyete göre fiziksel 

aktivite düzeylerinin dağılımı Tablo 1’de belirtilmiştir.  

 

       Tablo 1. Katılımcıların cinsiyete göre fiziksel aktivite düzeylerinin dağılımı 

 

 Fiziksel Aktivite Düzeyi N % 

Kadın 

Fiziksel olarak aktif olmayan 40 39,6 

Düşük fiziksel aktivite düzeyi 51 50,5 

Yeterli fiziksel aktivite düzeyi 10 9,9 

Total 101 100,0 
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Erkek 

Fiziksel olarak aktif olmayan 26 34,2 

Düşük fiziksel aktivite düzeyi 31 40,8 

Yeterli fiziksel aktivite düzeyi 19 25,0 

Total 76 100,0 

            Total 

              Fiziksel olarak aktif olmayan           66 37,3 

              Düşük fiziksel aktivite düzeyi  82 46,3 

              Yeterli fiziksel aktivite düzeyi  29 16,4 

Total 177 100,0 

 

Katılımcıların egzersiz yapma niyetleri ve egzersize katılma alışkanlıkları 

değerlendirildiğinde 35 kişinin (%19,8) eğilim öncesi, 57 kişinin (%32,2) eğilim, 28 kişinin 

(%15,8) hazırlık, 25 kişinin (%14,1) hareket ve 32 kişinin (%18,1) ise devamlılık davranış 

basamağında olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları 

Anketi sonuçlarının dağılımı ise Tablo 2’de gösterilmiştir. 

         Tablo 2. Cinsiyete göre Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketi sonuçlarının 

dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyet 

Egzersiz Davranışı 

Basamakları N % 

Kız 

Eğilim Öncesi 20 19,8 

Eğilim 34 33,7 

Hazırlık 18 17,8 

Hareket 15 14,8 

Devamlılık 14 13,9 

Total 101 100,0 

Erkek 

Eğilim Öncesi 15 19,7 

Eğilim 23 30,2 

Hazırlık 10 13,2 

Hareket 10 13,2 

Devamlılık 18 23,7 

Total 76 100,0 
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IPAQ puan ortalamaları karşılaştırıldığında erkeklerin fiziksel aktivite düzeyinin kadınlara 

göre istatistiksel olarak önemli şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05) (Tablo 3). 

 

       Tablo 3. Cinsiyete göre IPAQ puan ortalaması karşılaştırması 

 

 Cinsiye

t 

N X SD p 

IPAQ 

Kız 101 1251,5941 1398,81 0,002 

Erkek 76 2060,5197 1974,19 

X: Ortalama, SD: Standart Sapma 

 

Egzersiz değişim basamakları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı görülmüştür (p>0,05) (Tablo 4). 

Tablo 4. Egzersiz değişim basamakları ile cinsiyet değişkeni arasındaki ilişki 

 

Egzersiz Değişim 

Basamakları 
Kadın Erkek 

p 

 

Eğilim öncesi         20 15 

0,532 

Eğilim         34 23 

Hazırlık 18 10 

Hareket 15 10 

Devamlılık 14 18 

          Total 101 76  

 

Hareket ve devamlılık basamaklarında bulunan kişilerin fiziksel aktivite puanları, eğilim 

öncesi, eğilim ve hazırlık basamaklarındaki kişilerden istatistiksel olarak önemli şekilde daha 

yüksektir (p<0,05) (Tablo 5). 
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 Tablo 5. Egzersiz değişim basamakları ile IPAQ puan ortalamaları arasındaki ilişki 

 N X SD p 

Eğilim öncesi 35 1033,55ade 1768,86 

<0,05 

Eğilim 57 1221,06bde 1224,06 

Hazırlık 28 1280,71cde 1394,99 

Hareket 25 2510,68d 1800,59 

Devamlılık 32 2456,51e 2041,76 

Total 177 1598,92 1712,84 

X: Ortalama, SD: Standart Sapma 

Her bir özellikte aynı harfi taşıyan gruplar istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. 

 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı diş hekimliği öğrencilerinde egzersiz değişim basamaklarına göre 

fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesidir. Katılımcıların IPAQ puan ortalaması 

1598,92±1712,84 MET-dk/hafta olarak belirlenmiştir. Çalışmamızın sonucunda kız 

öğrencilerin %90,1’inin, erkek öğrencilerin ise %75’inin ve toplamda öğrencilerin 

%83,6’sının aktif olmadığı veya yetersiz aktivite düzeyine sahip olduğu ve sadece 

%16,4’ünün yeterli fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu görülmektedir.  Savcı ve ark. (8) 

yaptıkları çalışmada, üniversite öğrencilerinin IPAQ puan ortalamasını 1958±1588 MET-dk/ 

hafta olarak belirlemiş ve öğrencilerin %18’inde fiziksel aktivite düzeyini yeterli 

bulmuşlardır. Ayrıca erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini kız öğrencilerden anlamlı 

olarak daha fazla bulmuşlardır. Ölçücü ve ark. (9) yaptıkları çalışmada erkek öğrencilerin 

%51,5’inin, kız öğrencilerin %73,4’ünün ve toplamda öğrencilerin %64’ünün aktif olmayan 

veya yetersiz aktivite düzeyine sahip olduğunu, kız öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin 

erkek öğrencilerden daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Demirtürk ve ark. (2) yaptıkları 

çalışmanın sonucunda sağlık bilimleri öğrencilerinin %80,3’ünün sağlık için önerilen aktivite 

düzeyinin (>3000 MET-dk/hafta) altında aktivite düzeyine sahip olduğunu ve erkek 

öğrencilerin toplam fiziksel aktivite düzeylerinin kız öğrencilerden daha yüksek olduğu 

belirtmişlerdir. Leslie ve ark. (10) yaptıkları çalışmada kız öğrencilerin %47’sinin, erkek 

öğrencilerin ise %32’sinin fiziksel olarak aktif olmadığını saptamışlardır. Çalışmamızın 

sonucu yukarıdaki çalışmalarla paralellik göstermekte, üniversite öğrencilerinin fiziksel 
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aktivite düzeylerinin yetersiz olduğu sonucunu doğrulamaktadır. Benzer şekilde bizim 

çalışmamızda da IPAQ puan ortalamaları karşılaştırıldığında erkek öğrencilerin fiziksel 

aktivite düzeyinin kadın öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Literatür incelendiğinde kız öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin erkek 

öğrencilerden daha düşük olmasının nedeni kültürel normlar, alışkanlıklar ve kadınların 

toplumdaki sosyal rolleri nedeniyle fiziksel aktiviteye yeterinde vakit ayıramamaları olarak 

belirtilmiştir (9,11).  

Katılımcıların egzersiz yapma niyetleri ve egzersize katılma alışkanlıkları 

değerlendirildiğinde 35 kişinin (%19,8) eğilim öncesi, 57 kişinin (%32,2) eğilim, 28 kişinin 

(%15,8) hazırlık, 25 kişinin (%14,1) hareket ve 32 kişinin (%18,1) ise devamlılık davranış 

basamağında olduğu belirlenmiştir. Hem kız öğrencilerin hem de erkek öğrencilerin diğer 

basamaklardan daha yüksek oranlarda eğilim basamağında olduğu görülmektedir. Eğilim 

basamağında kişi fiziksel olarak aktif değildir ancak gelecek 6 ayda aktif olmayı 

planlamaktadır. Bu basamaktaki öğrencilere fiziksel aktivitelerin sağlığımız için önemini, 

fiziksel aktiviteyi günlük rutinimiz haline getirmemiz gerektiğini ve hangi aktivitelerin 

sağlığımızı olumlu etkileyebileceği anlatılmalıdır.  

Çalışmamızın sonuçlarına göre hareket ve devamlılık basamaklarında bulunan kişilerin 

fiziksel aktivite puanları, eğilim öncesi, eğilim ve hazırlık basamaklarındaki kişilerden 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızın sonuçlarına 

benzer şekilde Cengiz ve ark. (3) çalışmalarında fiziksel aktivite düzeyinin kişinin bulunduğu 

egzersiz değişim basamağı ile ilişkili olduğunu ve egzersiz davranışı değişim basamağı ile 

birlikte fiziksel aktivite düzeyinin benzer şekilde arttığını belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak; üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun fiziksel aktivite düzeyleri 

yetersizdir. Üniversite öğrencilerinin düzenli fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili 

farkındalıklarının arttırılması ve bu konuda gerekli yönlendirmelerin yapılması 

gerekmektedir. Öğrencilerin egzersiz davranışları belirlenerek fiziksel aktivitelere düzenli 

olarak katılmaları sağlanmalıdır.  

5. KAYNAKÇA 

1. Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 940, 

Anıl Matbaa Ankara, 2014. 

2. Demirtürk, F., Günal, A., Alparslan, Ö. (2017). Sağlık bilimleri öğrencilerinin fiziksel aktivite 

düzeyinin tanımlanması. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(3),169-178.  



 

1092 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
3. Cengiz, C., Aşçı, F.H., İnce, M.L. (2010). “Egzersiz davranışı değişim basamakları anketi”: 

Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 32-37. 

4. Oral, C., Aktop, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin egzersiz öz yeterlik düzeyleri ve egzersiz 

davranış değişim basamaklarının incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, SI 

(2), 287-300.  

5. Leenders, N.Y.J.M., Silver, L.W., White, S.L., Buckworth, J., Sherman, W. M. (2002). Assessment 

of physical activity, exercise self-efficacy, and stages of change in college students using a street-

based survey method. American Journal of Health Education, 33(4), 199-205. 

6. Marcus, B.H. & Lewis, B.A. (2003). Physical activity and the stages of motivational readiness for 

change model. Research Digest, President’s Council on Physical Fitness and Sports, 4(1), 1-8. 

7. Vardar-Yağlı, N., Sağlam, M., İnal-İnce, D., Çalık, E., Arıkan, H., Savcı, S., Kaya, E.B., 

Tokgözoğlu, L. (2013). Akut koroner sendromlu olgularda fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve 

psikososyal fonksiyon arasındaki ilişki. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 24(2), 151-155.  

8. Savcı, S.,
 
Öztürk, M., Arıkan, H., İnal-İnce D, Tokgözoğlu L. (2006). Üniversite öğrencilerinin 

fiziksel aktivite düzeyleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 34(3), 166-172. 

9. Ölçücü, B., Vatansever, Ş., Özcan, G., Çelik, A., Paktaş, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinde 

fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon ve anksiyete ilişkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri 

Dergisi, 3(4), 294-303. 

10. Leslie, E., Owen, N., Salmon, J., Bauman, A., Sallis, J.F., Lo, S.K. (1999). Insufficiently active 

Australian college students: perceived personal, social, and environmental influences. Preventive 

Medicine, 28, 20-27.  

11. Cengiz, C., İnce, M.L., Çiçek, Ş. (2009). Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve 

fiziksel aktivite tercihleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 23-32. 

  



 

1093 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
ÇOCUKLARDA PROBİYOTİKLERİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

(THE EFFECTS OF PROBIOTICS ON ORAL AND DENTAL HEALTH IN CHILDREN) 

 

Prof. Dr. Zuhal Kırzıoğlu1, Dt. Hande Tekin1, Prof. Dr. Merih Kıvanç2 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye, 

zuhalkirzioglu@sdu.edu.tr, dthandetekin@hotmail.com  

2Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, 

mkivanc@eskisehir.edu.tr 

 

ÖZET 

Probiyotikler; patojenik bakterilerle rekabet eden, sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olan 

mikroorganizmalardır. Antibiyotik direnci dünyada yaygın bir problem haline gelince, faydalı 

bakterilerin sağlığa yararlı etkileri araştırılmaya başlanmış olup, günümüzde bu konuda 

yapılan çalışmalar devam etmektedir. Probiyotiklerin; ağız sağlığındaki olumlu etkilerini 

gösterebilmesi için oral dokulara bağlanabilmesi, düşük pH değerlerini tolere edebilmesi, 

patojenik bakterilerin yerini alarak antimikrobiyal maddeleri üretebilmesi ve oral biyofilmin 

bir parçası olabilmesi gerekmektedir. Probiyotikler, oral kavitede baskın hale gelerek 

mukozal geçirgenliğin düzenlenmesinde etkili olmakta ve patojenik bakterilerin daha az 

yerleşmesini sağlamaktadır. Ancak probiyotik ürünlerin kısa süreli tüketimi sonucunda oral 

kavitede daimi kolonizasyonunun sağlanamadığı; sürekli etki için, günlük ve sürekli alınması 

gerekmektedir. Çocuklarda yaygın olarak görülen başta diş çürükleri olmak üzere oral 

problemlerin çözümü için kullanılmakta olan florür ürünlerinin, ksilitol içeren sakızların ve 

çeşitli kimyasal içerikli gargaraların, alerjik ve yan/toksik etkili olabileceği ve dirençli 

bakteri gelişimine neden olabileceği bilinmektedir. Bu sebeplerden dolayı günümüzde 

probiyotiklerin, çocuk ağız ve diş sağlığına olan etkilerinin detaylı olarak incelenmesi, yeni ve 

önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır ve probiyotikler alternatif tedavi 

olarak görülmeye başlanmıştır. Bu derlemede, çocukların ağız ve diş sağlığı üzerinde, 

probiyotiklerin etkisinin ne olduğu konusunda güncel bilgiler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Probiyotikler, çocuk diş hekimliği, bakteriyoterapi. 
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GİRİŞ 

Probiyotikler; patojenik bakterilerle rekabet eden ve sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olan 

mikroorganizmalardır. “Pro” ve “biota” olarak iki kısımdan oluşan bu terim “yaşam için” anlamını ifade 

etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre probiyotikler, canlı mikroorganizmalar olup yarar sağlayabilmeleri için 

yeterli miktarda uygulanmaları gerekmektedir. Antibiyotik direnci dünyada yaygın bir problem haline gelince, 

zararsız bakterilerin sağlığa yararlı etkileri araştırılmaya başlanmış ve günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar 

hızla devam etmektedir. 

Probiyotiklerin, çocukların sağlığı üzerindeki olumlu etkileri araştırıldığında; enfeksiyona olan yatkınlığı 

azalttığı, alerjik reaksiyonları ve egzama belirtilerini hafiflettiği, kan basıncı/serum kolesterol seviyelerini 

düzenlediği ve vitamin/mineral emilimini kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir (1-3). Probiyotikler; gastrointestinal 

sistem üzerinde laktoz sindirimini desteklemekte, laktoz intolerans semptomlarını azaltmakta, bağırsak pH'sını 

düzenlemekte, B vitamini (folik asit) üretmekte ve diyet kalsiyumunu arttırmaktadır. 

Probiyotiklerin bu etkilerinin görülmesiyle diş hekimliği alanında da kullanılabilirliği 

gündeme gelmiştir. Diş hekimliği alanında sıklıkla kullanılan oral probiyotikler arasında, 

tükürük örneklerinden izole edilen Lactobacillus paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus, L. 

salivarius, L. reuteri, L. acidophilus ve L. fermentum gibi türler yer almaktadır (4,5). L. 

rhamnosus GG, sükrozu fermente edemediği için karyojenik olarak değerlendirilememektedir 

(15). Probiyotikler tarafından salgılanan laktik asit, sitoplazmada ayrışmadan önce hücre 

zarından kolayca geçerek hücre içi pH'sını düşürmekte ve patojenlerin öldürücü olan 

fonksiyonlarını engellemektedir (6). Yapılan bir çalışmada normal oral floradan elde edilen L. 

rhamnosus GG’nin, S. mutans üzerinde güçlü bir inhibisyon etkisi olduğu görülmüştür (7). 

Karyojenik Streptococcus suşları üzerinde inhibitör etkilerinin görülmesi sonucunda bu 

bakteri, üzerinde en çok çalışılan probiyotik haline gelmiştir. (8).  

Bir ürünün probiyotik olarak tüketilmesinden önce farklı çevresel koşullarda stabil olması, 

hedef dokulara tutunabilmesi, insan tüketimi için güvenilir olması, yararlı fizyolojik 

etkilerinin bilimsel olarak kanıtlanması ve klinik çalışmalara tabi tutulmuş olması 

gerekmektedir (9). İçeceklerin içine konsantre kültür olarak da eklenebilen probiyotikler; 

derin dondurucuda tutulan gıda maddelerine eklenebilmekte ve probiyotiklerin gelişmesini 

sağlayan prebiyotiklerin aşılanması ile gıda katkı maddesi olarak kullanılabilmektedir (10, 

11).  

Günümüzde probiyotiklerin, çocuk ağız ve diş sağlığına olan etkilerinin incelenmesi, yeni ve 

önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların gelişimi için gerekli 

temel besin maddelerini içeren süt ve süt ürünlerine de eklenebilen probiyotik ürünlerin etkili 

olabilmesi için kullanım şekli de önemli olmaktadır. Bu ürünlerin kısa süreli tüketimi 
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sonucunda oral kavitede daimi kolonizasyonunun sağlanamadığı; sürekli etki için, her gün ve 

uzun süreli alınmasının gerekli olduğu bildirilmiştir (7, 12). 

Probiyotiklerin Oral Mikrobiotadaki Mekanizması 

Oral kavitedeki probiyotiklerin mekanizmasının, gastrointestinal bölgede gözlenen 

mekanizmaya paralel olduğu düşünülmektedir. Probiyotikler için adezyon, pıhtılaşma, 

yarışmalı inhibisyon, organik asitlerin üretimi, düşük pH’ı sağlama, H2O2, CO2 ve bakteriosin 

benzeri bileşikler üretimi gibi çeşitli lokal ve sistemik bağışıklık mekanizmaları gösterilmiştir 

(13-15). 

Probiyotiklerin, ağız sağlığı üzerinde olumlu etkilerini gösterebilmesi için oral dokulara 

bağlanabilmesi ve uzun süre canlılığını koruyabilmesi, oral kavitenin pH değerini 

düşürmemesi, düşük pH değerlerini tolere edebilmesi, patojenik bakterilerin yerini alarak 

antimikrobiyal maddeleri üretebilmesi ve oral biyofilmin bir parçası olabilmesi gerekmektedir 

(16, 17). Böylece probiyotikler, oral kavitede baskın hale gelerek mukozal geçirgenliğin 

düzenlenmesinde etkili olmakta ve patojenik bakterilerin daha az yerleşmesini sağlamaktadır. 

Probiyotik özelliği olan bifidobakteriler, bağırsaklarda doğal olarak bulunan zorunlu 

anaerobik ve gram (+); laktobasiller ise fakültatif anaerob ve gram (+) grubunda yer 

almaktadır. Bifidobacterium DN-173 010, gastrointestinal sistemde T hücreleri ve interferon 

sayısını arttırarak makrofaj aktivitesini ve mukozal immun cevabı arttırmakta böylece zararlı 

mikroorganizmalara karşı mücadele etmektedir (18, 19). Oral kavitede ise bifidobakteriler 

başlangıç mine çürüğünden çok derin dentin çürüklerinden sorumlu tutulmakta ve çürüğün 

ilerlemesinde etkili olmaktadır (20, 21). Laktobasiller, sükrozu fermente ederek asit 

oluşumuna ve diş sert dokularında demineralizasyona sebep olmakla birlikte, başlangıç 

çürüklerinden daha çok ilerlemiş olan çürüklerden sorumlu tutulmaktadır (22). Probiyotik 

olan bifidobakteri ve laktobasillerin oral mikrobiotaya olumlu etkileri, yapılan çalışmalarla 

desteklenmiştir (23). 

Probiyotiklerin adezyonunda; tükürükle kaplı hidroksiapatiti ve protein/diğer maddeler ile 

kaplı hidroksiapatiti kullanan iki farklı yol vardır (24). Lactobacillus’un Bifidobacteria’dan 

daha iyi bir adezyon gösterdiği, tükürükle kaplı hidroksiapatit üzerinde aynı bağlanma bölgesi 

için patojen bakteri olan F. nucleatum ile yarışabildiği ve oral biyofilm oluşumunu 

etkileyebildiği rapor edilmiştir (25, 26). Probiyotik L. rhamnosus GG’nin laktoz ve sükrozu 

fermente edemediği (27) ve oral kavitede geçici olarak (en fazla 2 hafta) kolonize olabildiği 

bildirilmiştir (28). 
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Probiyotiklerin Diş Çürüğü Üzerine Etkisi  

Çocuklarda yaygın olarak görülen diş çürükleri, önemli bir problem olarak devam etmektedir. 

Çürük, mikroorganizmaların etkileri sonucu oluşan enfeksiyöz bir hastalık olarak kabul 

edildiğinden dolayı, neden olan bakterilerin büyümesini ve yayılmasını önlemek için 

girişimlerde bulunulmuştur, Ayrıca, çürük oluşumuna karşı koruyucu olarak kullanılmakta 

olan florür ürünleri, ksilitollü sakız vb. kimyasal ajanların, çocuklarda alerjik/toksik etkili 

olabileceği ve dirençli bakteri gelişimine neden olabileceği bilinmektedir. Geniş 

antimikrobiyal etki spektrumuna sahip olduğu bilinen klorheksidin de, dişlerde renklenme ve 

diştaşı oluşumu, oral mukozada mantar enfeksiyonları ve tat duyusunun bozulması gibi 

istenmeyen etkilere neden olabilmektedir (29, 30). Bu sebeplerden dolayı, son yıllarda ağız ve 

diş sağlığının korunmasında probiyotikler oldukça önemli bir role sahip olmuşlardır.  

Probiyotik mikroorganizmalar araştırıldığında; çalışmalarda sıkça kullanılan ve sağlıklı insan 

dışkısından izole edilen L.rhamnosus GG (LGG)’nin patojenler üzerinde inhibitör etkili 

madde ürettiği gözlemlenmiştir (15). LGG, ürettiği piroglutamik asit ile karyojenik bakterilere 

karşı etkili olabilmektedir. Ayrıca LGG, laktozu fermente edememekle birlikte sakkarozu 

yavaş bir şekilde fermente etmekte ve ortam pH’ını yavaş bir şekilde düşürmektedir. (31). Bir 

grup ilkokul öğrencisine laktik asit bakterisi içeren gargaranın verildiği çalışmada, 

öğrencilerin oral florasında çürük oluşumuna yol açan S. mutans miktarında büyük ölçüde 

azalma görüldüğü rapor edilmiştir (15). Okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde yapılan 

çalışmalarda, düzenli olarak L. rhamnosus GG ve L. paracasei SD1 içeren süt tüketimi ile, 

hem tükürük streptokok miktarında hem de yeni çürük oluşma riskinde azalma görüldüğü 

rapor edilmiştir (31, 32). L. Paracasei SD1'in küçük çocuklarda çürük önleme için alternatif 

bir yol olabileceği ifade edilmiştir (33). L. casei içeren bir içeceğin (Yakult) tüketimi 

sonucunda, çocuklarda oral kavitenin pH değerinde ciddi bir artış olması nedeniyle ağız ve diş 

sağlığı üzerinde bu ürünün faydalı olabileceği ancak, çalışmalarla desteklenmesi gerektiği 

vurgunlamıştır (33). Hillman ve arkadaşları (1994), doğal insan oral florasından izole edilmiş 

bir S. mutans bakteri suşunun, diğer S. mutans suşları üzerinde öldürücü bir etkiye sahip olan 

bakteriyosin mutacin 1140'ı ürettiğini göstermiştir. Bu mikroorganizmanın replasman 

tedavisinde diş çürüğüne karşı etkili olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (34). Bir grup 

öğrenciye Lactobacillus ve Bifidobacterium içeren yoğurt verilmiş ve 4 hafta boyunca bu 

yoğurdun tüketimi ile tükürükteki S. mutans sayısında düşüş olduğu gözlemlenmiştir (35). 

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarla, probiyotiklerin ağız ve diş 

sağlığı üzerindeki yararlı etkileri ortaya konulmuştur. Farelerin oral sürüntü örneklerinden 
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elde edilen L. rhamnosus probiyotiği ile solüsyon hazırlanmış ve bu solüsyonun uygulandığı 

gruptaki farelerin dişlerinde, S. mutans sayısının ve düz yüzey çürük oranının daha az olduğu 

görülmüştür (7). Yapılan başka bir çalışmada, probiyotik olan Lactobacillus’un, farelerin oral 

kavitesindeki antibakteriyel etkisi incelenmiş ve uygulama sonrasında diş üzerindeki S. 

mutans sayısının azalmış olduğu gözlemlenmiştir (36). 

Probiyotiklerin Periodontal Hastalıklar Üzerindeki Etkisi 

Oral kavitede patojen bakterilerin varlığı sonucu aktive edilmiş immun yanıt ile inflamatuar 

sitokinlerin salgılanması sonucu, yumuşak doku ve alveol kemiğinin tahrip olması ile 

gingivitis ve periodontitis gibi hastalıklar meydana gelmektedir. Alveolar kemiği içeren, diş 

destek dokularının tamamını etkileyebilen ilerleyici ve yıkıcı bir hastalık olan periodontitis ile 

ilişkili gösterilen en dikkat çeken patojenik mikroorganizmalar; Prevotella gingivalis, 

Treponema denticola, Taneerella forsthia ve Actinobacillus actinomycetemcomitans’tır (37). 

Sağlıklı bireylerin tükürüğünde, periodontitisli kişilerin tükürüğünden daha yüksek düzeyde 

Lactobacillus'un varlığı, bu mikroorganizmaların, subgingival periodontopatojenlerin 

gelişmesinde inhibe edici etkisini göstermektedir (14, 38, 39). Periodontal tedavi sırasında, 

antibiyotiklerin ve antiseptiklerin, uzun dönem kullanımının tercih edilmemesi sebebiyle 

bakteriyoterapi ile tedavi üzerine araştırmalar daha yoğun yapılmaya başlanmıştır (40).  

Probiyotiklerin periodontal hastalıklarda uygulanması ile çocuklarda dişeti kanamasının 

azaldığı görülmüş ve anaerobik olan Bifidobacterium türlerinin, gingival ve periodontal 

enflamasyonu azalttığı bildirilmiştir (41, 42).  

Probiyotiklerin Oral Candida Enfeksiyonları Üzerindeki Etkisi 

Candida albicans, oral kavitede bulunan yaygın enfeksiyon ajanları arasında yer almaktadır. 

Çocuklarda süt dişlerinin erken çekilmesi sonrasında kullanılan protez ve yer tutucular, ağız 

kuruluğuna yol açan sık kullanılan geniş spektrumlu antibiyotikler Candida enfeksiyonlarına 

sebep olabilmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar ve immünosüpresif 

ilaçlar, hormon sistemindeki sorunlar, kemik iliği depresyonu, malignite, beslenme sorunları 

ve radyasyon tedavisi de mantar enfeksiyonlarına yol açabilmektedir. 

Bazı Laktobasillerin probiyotik türlerinin bakteriyosin üretimi, immünomodülatör etkileri 

veya adezyon reseptörlerinin mekanik etkileri yolu ile C. albicans’ları inhibe ettiği ifade 

edilmiştir (43). Sağlıklı çocuklarda uygulanan probiyotik takviyelerin, oral kavite içerisinde 

Candida kolonizasyonunu ve hiposalivasyon riskini azalttığı ve bu nedenle alternatif olarak 

kullanılabileceği bildirilmiştir (44).  



 

1098 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
L. rhamnosus LGG ve Propionibacterium freudenreichii içeren peynir tüketiminin, C. 

albicans enfeksiyon riskini azalttığı, ancak mukozal lezyonlarda değişikliğe sebep olmadığı 

görülmüştür (45).  

Probiyotiklerin Ağız Kokusu (Halitosis) Üzerindeki Etkileri 

Gıdalarla alınan veya tükürükte bulunan proteinlerin, gram negatif anerobik patojenlerin etkisi 

ile parçalanması sonucunda uçucu sülfür bileşenleri oluşmakta ve kötü ağız kokusu meydana 

gelmektedir. Bu durum oldukça yaygın görülmekte ve sosyal hayatın kötü etkilenmesine 

sebep olmaktadır. Kötü ağız kokusu görülen çocuklarda öncelikle bu durumun hangi sebeple 

ortaya çıktığı araştırılmalı, sistemik bir hastalık varsa, bu hastalığa yönelik tedavi planlaması 

tercih edilmelidir. Çocuklarda, %14.5-40.9 oranında halitosis görüldüğü belirtilmektedir (46). 

Probiyotiklerin oral kavitedeki etkileri araştırıldığında, probiyotik olarak tanımlanan 

Weissella 

cibaria’nın, laktik asit bakterilerinin üretmiş olduğu laktik asitin ve S. salivarius K12 suşunun 

üretmiş olduğu bakteriyosinin, sülfür üreten bakterilerin gelişimini engelleyerek ağız 

kokusunu engeleyebildiği bildirilmiştir (47, 48). 

Anaokulu öğrencileri ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerinden toplanan tükürük 

örneklerinde, Fusobacterium nucleatum ve uçucu sülfit bileşiklerinin, probiyotik olan W. 

cibaria CMU tarafından inhibe edildiği rapor edilmiştir (48). 

SONUÇ 

Son yıllarda ağız ve diş sağlığı üzerinde görülen problemlerde, kimyasal ajanların 

kullanımının ortaya çıkarttığı problemlere karşılık yeni alternatif tedavilerin araştırıldığı 

çalışmalar oldukça hız kazanmıştır. Çocuk ağız ve diş sağlığı üzerinde birçok yararlı etkileri 

olduğu görülen probiyotikler, alternatif tedavi olarak görülmeye başlanmıştır. Probiyotik 

içerikli süt ve süt ürünlerinin uzun dönemde tüketiminin, erken çocukluk çağı çürüklerini 

önleyen bir tedavi seçeneği olabileceği düşünülmektedir.  

Ağız içerisinden izole edilen bakterilerden elde edilen probiyotiklerin, ağız ve diş sağlığı 

konusunda etkili olabileceği düşünülmekte ve bu konuda yapılan çalışmaların devam etmesi 

gerekmektedir. 
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Özet 

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), organizmanın gen diziliminin değiştirilmesi ya da 

gen aktarımı ile kendi doğasında bulunmayan bir özellik kazandırılmasıyla oluşan ürünlere 

GDO’lu ürünler denir. Bu ürünlere ayrıca transgenik ürünler, bu teknolojiye rekombinant 

DNA teknolojisi denir. Frankeştayn Gıda olarak da nitelenen GDO’lar bugün;  

kolera bakterisi geni taşıyan yonca, akrep geni taşıyan pamuk, tavuk genli patates, balık genli 

domates gibi gıdalar şeklinde karşımıza çıkabilir. 

Anahtar kelimeler: GDO, hayvan, etki 

Summary 

Genetically modified organisms (GMOs) are products that are formed by the modification of 

the gene sequence of the organism or by giving a non-inherent property by gene transfer. 

These products are also called transgenic products, recombinant DNA technology to this 

technology. GMOs, also known as Frankenstein Food; cholera bacterium carrying the gene 

clover, bearing the scorpion gene, cotton poultry, potatoes of potatoes, fish-like tomatoes may 

appear in the form of foods. 

Key words: GMO, animal, effect 
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Giriş 

GDO’nun Doğuşu 

    Mendel teorisi üzerine kurulmuş olan klasik bitki ve hayvan ıslahının çok yavaş 

gerçekleşmesinden dolayı, araştırmacılar canlıların genlerindeki değişmeyi ıslah yöntemlerine 

bırakmak yerine, son 30 yılda gelişen DNA biliminden faydalanarak direkt olarak 

değiştirmeyi amaçlamışlardır. Bunun üzerine GDO’lu gıdalar birer birer ortaya çıkmıştır. 

GDO’nun Faydaları 

Gün geçtikçe, insan nüfusu artmakta ve beslenme gibi temel ihtiyaçlar için daha çok talep 

olmaktadır. GDO tam bu dönemde beslenme kaynaklarını daha verimli kullanmamıza olanak 

sağlar. GDO teknolojisi uygun kullanıldığı taktirde, insanlık yararına kullanılabilecek 

muhteşem bir olanaktır. 

Trans genetik hayvanlar 

Transgenetik hayvanlar, genomlarında kendilerine ait olmayan bir geni taşıyan hayvanlar 

olarak tanımlanır. Transgenik hayvanlar; yeni bilgilerin kazandırılması,genetik şifrenin 

çözülmesi, fizyolojik sistemlerin genetik kodunun belirlenmesi, genetik olarak hastalık 

modellerinin geliştirilmesi, yeni özellikli hayvanların üretilmesi, ve yeni hayvansal ürünlerin 

üretilmesi amacı ile kullanılır. 

Hayvanlardaki gen aktarımının nedenleri arasında; insan terapötik proteinleri üretimi, organ 

ve doku nakilleri, insan sütüne benzer inek sütü yapımı, hastalıkların hayvan modelleri, hücre 

terapisi, et, süt vb. üretim artışı, özellik iyileştirmesi, hastalık direnci sağlanması yer 

almaktadır. 

GDO’nun Canlılar Üzerindeki tehdit ve riskleri 

-Alerjik reaksiyonlar: Hastalıklara ve böceklere direnç gösteren genetiği değiştirilmiş 

bitkilerin diğer bitkilerden daha yüksek bir alerjik potansiyele sahiptir. 

 

-Toksik etkiler: Araştırmalar genetik yapısı değiştirilmiş patateslerin fareler için toksik etki 

yarattığını, bağışıklık sisteminde bozukluklara ve viral enfeksiyonların oluşmasına neden 

oldukları gibi birçok etkileri olduğunu ortaya koymuştur. 
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-Antibiyotiklere karşı dayanıklılık oluşturması: Antibiyotikler direnç genlerinin hastalık 

yapan mikroorganizmalara geçişi, bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların kontrol altına 

alınmasını güçleştiriyor.  

-Bacillus thuringiensis’in (Bt) etkileri:  Araştırmalar Bt geni aktarılmış ürünlerde Bt 

toksininin parçalanması ya da ürünün yıkanarak temizlenmesi söz konusu olmadıgını ve 

hayvanlar üzerinde yapılan deneyler Bt toksininin sindirim sisteminde parçalanmadığını, 

bağırsaklarda bağlanabildiğini ve bu hayvansal gıdayı tüketen canlıların sağlığı açısından 

tehdit oluşturabileceğini ortaya koymuştur. 

-Sağlıksız Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler: Diğer gen aktarılmış ürünlerin yanı sıra süt 

verimini artırmak amacıyla kullanılan RSBH (Rekombinant Sığır Büyüme Hormonu) 

uygulanan sığırlardan elde edilen sütün uzun vadedeki etkileri bilinmiyor.    

-Hatalı ve Sağlıksız beslenme ve bunların yol açtığı sorunlar: Sadece en verimli ve dayanıklı 

birkaç türün yetiştirilmesine yol açan GDO’ların yarattığı en büyük tehlikelerden biri de gen 

çeşitliliğinin yok olmasıyla birlikte canlıları tek tip gıda almak zorunda bırakıyor olmasıdır. 

  Kanatlılarsa: 

  Tavuk yemlerinin %98’ inde GDO’ lu soya kullanılıyor ve tavuklar daha hızlı gelişip 

büyüyorlar. Ayrıca GDO lu yemlerle beslenen tavuklarda anomaliler ortaya çıkmaktadır. 

Kanatlılarda kullanılan aşırı ilaç uygulaması ve GDO uygun şekilde kullanılmaması 

sonucunda kansere yol açtığı söyleniyor. 

GDO ile ilgili bazı yapılan araştırmalar ve öne çıkanlar 

GDO'lu patateslerle beslenen sıçanların sindirim sistemlerinde potansiyel kanser hücreleri 

gelişti. Beyin, karaciğer ve testis gelişimi engellendi, karaciğerin bir kısmı köreldi, pankreas 

ve bağırsaklar genişledi. Ayrıca bağışıklık sistemi zarar görmüş.     

  Bir başka çalışmada ise GDO’lu domateslerle (Patentli Adı Flavr Savr) beslenen sıçanların 

midelerinde kanama gerçekleşmiş ve bir kısmı da öldmüş. Sıçanlar, 28 gün boyunca genetiği 

değiştirilmiş Flav Savr ticari adı ile piyasa sürülmüş olan domateslerle beslendi. 20 sıçandan 7 

tanesi, mide kanaması geçirdi; 40 sıçandan 7 tanesi ise, iki hafta içerisinde ölmüş. 

  Bt Toksini (Bacillus thuringiensis adı verilen gram (+) bir bakterinin toksini) üreten 

pamuklara maruz kalan işçilerde alerjiler ortaya çıkmiş. Bu çalışmada Hindistan'da 6 köyde, 

Bt toksini üreten pamuğu toplayan ve yükleyen tarım işçilerinin göz, deri ve üst solunum 

yollarında bir takım reaksiyonlar gerçekleşmiş. Gözlerde yanma, kızarma, aşırı gözyaşı, 
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burunda akıntı, deride kızarıklık, kabarma, kaşıntı ve lezyonlar belirlenmiş. Bir kısmının 

yüzünde cerahatler oluşmuş ve yüzlerinin rengi neredeyse siyaha dönmüş. Bazıları 

çalışamayacak kadar kötü hale gelmiş ve hastaneye kaldırılmiş. Ayrıca pamuk ayıklama 

fabrikasında çalışan işçilere, her gün antihistaminik verilmiş. 

   Yine bir çalışmada Hindistan'da Bt pamuk tarlasında otlayan 549 Koyun Ölmüş. Bt pamuk 

üretilen tarlalarda düzenli olarak koyun sürüsü otluyormuş. Bir hafta içinde 2168 adet 

koyundan 549 adedi (neredeyse %25'i) ölmüş. Yapılan otopsi sonucu, bu ölümlerin toksik 

reaksiyonlar sonucu gerçekleştiği ortaya çıkmış. 

   Bt toksini üreten mısır poleni insanlarda hastalıkları tetiklediği saptanmış. 2003 yılında 

Filipinlerde, Bt mısır yetiştirilen bir tarlaya yakın oturan yaklaşık 100 kişide; etrafa yayılan 

mısır polenlerinden dolayı, deri, solunum, bağırsak reaksiyonları ve başka semptomlar 

gelişmiş. Bunlar arasında baş ağrısı, baş dönmesi, şiddetli karın ağrısı, kusma, göğüs ağrısı, 

ateş ve alerjiler de mevcutmuş. 

Kan testi yapılan 39 kişide, Bt-toksinine karşı antikor tepkimesi bulunmuş. Aynı semptomlar, 

2004 yılında aynı mısır türünün ekildiği diğer dört köyde, tekrar ortaya çıkmış. Ayrıca 

köylüler, çeşitli hayvan ölümlerini de bu mısıra bağlamışlar. 

Çiftçiler, GDO'lu Mısır ile beslenen inek ve domuzların kısırlaştıklarını rapor etmişler. 

     Ayrıca GDO'lu mısırın, çiftlik hayvanlarında ve insanlarda bir takım üreme problemlerine 

yol açtığı gözlenmiş. 

Roundup Ready Patent Adı ile Üretilen GDO'lu soya ile beslenen farelerin testis hücrelerinde 

açıklanamayan değişikler saptanmış. 

GDO'lu soya ve soyadan üretilen ürünler alerjilere neden olmaktadır. 

İngiltere GDO'lu soya ile tanışır tanışmaz, soya alerjileri ani bir artış göstermiş. 

Hayvanlar genetiği değiştirilmiş ürünlerden kaçınıyorlar 

      Bir seçenek sunulduğunda, hayvanlar GDO'lu gıdalardan kaçınıyorlar. Çiftliklerde 

yürütülen testlerde, inekler ve domuzlar, sürekli olarak GDO'lu gıdaları yemeden geçmişler. 

Bu ürünleri yemek istemeyen hayvanlar arasında, inek, domuz, kaz, geyik, rakun, fare, sıçan, 

Kanada geyiği ve sincap yer almış. 

Her yıl Amerika'da Illinois gölcüğünü ziyaret eden bir kaz sürüsü, gölcüğün yakınındaki 

yaklaşık 50 dönümlük soya tarlasından da otluyormuş. Tarlanın yarısına genetiği değiştirilmiş 
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soya ekildiği yıl, tarlanın sahibi, kazların sadece geleneksel tohumların ekildiği bölümden 

yediklerini görünce şok olmuş. Kazlar, GDO'lu tarafa hiç dokunmamışlar. 

Hollandalı bir üniversite öğrencisi de, bir fare grubuna hem GD hem de normal mısır ve soya 

karışımı sundu. 9 haftalık bir periyot boyunca fareler normal (genleri değişmemiş) karışımın 

% 61’ini, GD olanın ise % 39’unu tükettiler. Farelerin yarısı yalnızca normal, diğer yarısı da 

yalnızca GD olanları yemeye zorlandığı vakit ise, GD olanı yemek zorunda kalanlar, daha çok 

yiyecek tüketti, daha az kilo aldı ve kafeslerinde daha az aktif oldukları gözlendi. Deneyin 

sonucunda tartılmak için alındıklarında, GD soya ile beslenen farelerin, daha stresli olduğu ve 

sürekli etrafa kaçışıp garip garip hareketler yatıkları gözlendi 

Genetiği değiştirilmiş organizmaların ekolojik dengeye etkileri 

GDO’lar çevre, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeye etkileri açısından da rdelenmelidir. 

Tüm Avrupa’da 13 bin dolayında bitki çeşidi yer alırken Türkiye’de bir kısmı endemik olan 

11 bin bitki bulunmaktadır. GD tarım ürünlerinin üretimi sırasında gen aktarımı bir kez 

başladığında genetiği değiştirilmiş ürünün genetiği değiştirilmemiş ürünlere bulaşması 

kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle, floraya sokulan kontrolsüz GDO’lu ürünler, genetik 

çeşitliliği yok edebileceği gibi, yerel ürünlerin GDO’lu ürünlerle rekabet edebilmelerini de 

zorlaştıracaktır. Bir süre sonunda zengin biyoçeşitliliğin yerini GDO’lu homojen ürünlerin 

alması ve bu şekilde doğal biyoçeşitliliğin tehlikeye uğrayacak olması GDO’lu ürünlerle ilgili 

tehlikelerin en önemli boyutlarından birini oluşturmaktadır. 

Üretilen bazı GDO’lu ürünler 

   Kutuplarda yaşayan bir tür balıktan izole edilen anti-freeze (yani bitki dokularında donmayı 

engelleyen) geni domates ve çilek gibi bitkilere aktarılarak soğuğa dirençli GDO’lu 

domatesler ve çilekler geliştirilmektedir. 

ABD’deki AquAdvantage somon balıkları (okyanus yayın balığının antifreeze protein geni 

aktarılmış, kısa sürede büyüyen balık). 

İnsan sütüne benzer inek sütü yapılmıştır. 

Sonuç 

Gen üzerinde yapılan çalışmalar, bilim insanları için önemli sonuçlar ortaya çıkarmakla 

birlikte uygulamalarda canlıların doğal yapılarına, sağlığa ve çevreye olan etkileri göz önüne 

alınıp yeterli çalışmalar yapıldıktan sonra kullanıma sunulmaları gerekmektedir.  
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Dünyada genetik yapısı değiştirilmiş canlıların ve bunlardan elde edilen gıdaların dağılımı 

hızla artmaktadır. Ülkemizde patenti alınan GD ürün henüz yoktur. Ancak ithalat yoluyla 

çeşitli GD ürünleri Türkiye’ye giriş yapmaktadır. 

Bu ürünlerin özellikle insan sağlığı üzerinde kısa ve uzun dönemde oluşturacağı etkiler ise 

yeterince bilinmemektedir. Ayrıca bu ürünlerin genetik çeşitliliği tehdit etmesi durumunda 

geri dönüşü olmayan bir sürece de girilmiş olacaktır. 

Alınabilecek önlemler 

GDO’lu tohumların kontrolsüz alanlarda ekimine izin verilmemeli, 

Gümrüklerde, iç piyasada etkin bir denetim sistemi kurulmalı, 

GDO’yu yeterli miktarda ve yerinde kullanılması için denetimler yapılmalıdır. 
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Giriş: 

İnme, vasküler kaynaklı, ani gelişen ya da hızla yerleşen fokal serebral fonksiyon kaybına işaret eden belirti ve 

bulgularla karakterize klinik bir sendromdur. Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ikinci en sık neden inmedir. 

Dolayısıyla, akut inme kliniğinde hem sıklık hem de tedavi başlanmasında gereken ivedilik bağlamında iskemik 

inme öne çıkmaktadır.  

Anahtar sözcükler: İnme, Endovasküler tedavi, Mekanik trombektomi, Girişimsel nöroloji  

Amaç: 

Akut iskemik inmeli hastalarda rekanalizasyon tedavileri arasında intravenöz trombolitik tedavi ve 

endovasküler tedaviler (mekanik trombektomi) bulunmaktadır. Biz burada inme nedeniyle hastanemize 

başvuran ve endovasküler yolla tedavi edilen hastaların rekanalizasyon oranları, inme risk faktörleri ve üçüncü 

aydaki klinik sonlanım ve mortalite oranlarını inceledik. 

Gereç-Yöntem: 

Çalışmaya 2018 yılı Ağustos – Aralık aylarında inme nedeniyle hastaneye başvuran ve endovasküler yolla 

girişimsel tedavi uygulanan 64 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan bütün olguların hemogram, rutin 

biyokimyasal inceleme (açlık kan şekeri, üre, kreatinin, BUN), sedimentasyon değeri, pıhtılaşma zamanı (PT), 

aPTT, INR değerleri, inme risk faktörleri incelendi. Hastaların 3. Ay sonundaki fiziksel bağımlılığı modifiye 

rankin skalası (mRS) ile değerlendirildi. Ayrıca 3. Ay sonunda mortalite oranları incelendi. 

Bulgular: 

Çalışmaya dahil edilen 64 hastanın %  54,7 (n=35) kadındı. Tüm hastaların yaş ortalaması  66,5±12,3 idi. 

Çalışmaya alınan hastaların %51,6 (n=33)’ü sağ taraf inme geçirmişti ve % 65,6 (n=42)’sinde büyük damar 

oklüzyonu mevcuttu ve endovasküler tedavide mekanik trombektomi uygulanmıştı. Hastaların başvuru anında 

NIHSS skoru ortalaması  14,3±4,9’du. Hastaların %18.8 (n=12)’inde intravenöz TPA kullanılmıştı.  Hastaların 

%46,9 (n=30)’unun 3. Ay sonundaki mRS 3’ün altına, yani çok hafif fiziksel bağımlılığı mevcuttu. Yine 

hastaların %42,2 (n=27)’sinde 3. Ay sonunda mortalite mevcuttu. 

Tablo 1 : Demografik veriler ve klinik takip verileri ile fiziksel bağımlılığın karşılaştırılması 

Demografik ve takip verileri 

 

3. ay sonu Fiziksel Bağımlılık 

mRS ≤3 (bağımsız) mRS > 4 (bağımlı)   

P* N (%) N (%) 

Atriyal Fibrilasyon 
 

9 (30) 14 (41.2) 0.352 

Hipertansiyon 
 

26 (86.7) 27 (79.4) 0.443 

Sigara 
 

8 (26.7) 8 (23.5) 0.772 

Diyabet 
 

17 (56.7) 13 (38.2) 0.140 

Koroner arter hastalığı 
 

12 (40) 17 (50) 0.423 
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Geçirilmiş By-pass öyküsü 

 
1 (3.3) 3 (8.8) 0.365 

Geçirilmiş inme öyküsü 
 

5 (16.7) 7 (20.6) 0.688 

Bilinen aktif kanser 
 

1 (3.3) 1 (2.9) 0.928 

İnme tarafı (sağ) 
 

17 (56.7) 16 (47.1) 0.448 

Büyük damar oklüzyonu 
 

13 (43.3) 29 (85.3) 0.001* 

Arka sistem oklüzyonu 
 

- 3 (9.4) 0.086 

IV TPA 
 

9 (30) 3 (8.8) 0.030* 

Başarılı rekanalizasyon (m TICI 2c-3) 
 

19 (63.3) 8 (23.5) 0.001* 

*Ki-kare testi     

 

Tüm hastaların 3. ay sonundaki verileri incelendiğinde; büyük damar oklüzyonu olmayanlarda (p:0.001), IV 

TPA ile tedavi edilenlerde (p:0.030) ve mekanik trombektomi sonrası başarılı rekanalize olanlarda (p:0.001) 

üçüncü aydaki fiziksel bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı oranda daha düşük saptandı. Yine başvuru anında 

NIHSS skoru yüksek olan yani daha ağır düzeyde inme geçirenlerde 3. ay sonunda istatistiksel olarak anlamlı 

oranda daha fazla fiziksel bağımlılık saptandı (p: 0.001). 

Tartışma: 

Dünyada görülen tüm ölümlerin yaklaşık %11.8’i inmeye bağlı oluşmaktadır. Ülkemizde de inme ikinci sırada 

gelen ölüm nedenidir ve sakatlık nedeniyle DALY kayıplarında tüm hastalıklar arasında üçüncü sırayı 

almaktadır. Gelişmiş ülkelerde inmeye bağlı ölüm sayısında %20 azalma gözlenmişken, gelişmekte olan 

ülkelerde %36.7 artış göstermiştir. Bizim çalışmamızda da hem İV TPA tedavisi uygulanan hastalarda hem de 

mekanik trombektomi ile tedavi edilen hastalarda 3. ay sonunda fiziksel bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

oranda daha düşük saptandı (sırasıyla P= 0.030 ve 0.001).  

 

Sonuç: 

Akut inme, mortalitesi ve morbiditesi yüksek acil bir durumdur. İnme uzun yıllar hem hastalar, hem de 

klinisyenler için tedavisi mümkün olmayan bir durum olarak kalmıştır. Ancak 1996 yılında ilk kez akut iskemik 

inmede intravenöz trombolitik tedavi için alteplazın ruhsatlandırılmasının sonra geçen 20 yılda akut inme 

tedavisinin gerçekten umut vadetmiş, endovasküler yolla inme tedavisi ve mekanik trombektomi işlemleri ile 

fiziksel bağımlılık ve mortalite oldukça azalmıştır. Bu nedenle tedavi imkanlarının artması, akut inmeye 

yaklaşımda sorumluluklarımızın artması ile doğru orantılı olmalıdır. 
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TANDEM OKLÜZYONA BAĞLI İSKEMİK İNME HASTALARINDA RİSK 

FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

(Evaluation of Risk Factors in Patients with Ischemic Stroke due to Tandem Occlusion) 

Alper EREN ¹, Yusuf İNANÇ ² 

¹Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Erzurum, Türkiye 

²Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Gaziantep, Türkiye 

 

ÖZET 

Giriş: İnmeler arasında küçük bir grubu oluşturmasına rağmen büyük infarktlara ve ağır bir 

kliniğe yol açan tandem oklüzyonlar yüksek morbidite ve mortalite nedeniyle önem 

kazanmaktadır. Biz bu çalışmada tandem oklüzyonlarda iskemik inme için kesin risk 

faktörlerinin dağılımını ve endovasküler tedavi sonrası 1. ayda morbidite ve mortalite 

oranlarını araştırdık.  

Yöntem: Bu çalışmada 2017-2019 yılları arasında kliniğimizde endovasküler olarak tedavi 

edilen tandem oklüzyonlu 48 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. İnme için 

kesin risk faktörleri, radyolojik sonuçlar ve tedavi sonrası 30. günde modified Rankin Scale 

(mRS) ile fiziksel bağımlılık analiz edildi.   

Bulgular: İskemik inme için risk faktörlerinin dağılımına bakılınca 10 hastada inme öyküsü 

(%20,8), 21 hastada (%43,8) HT (hipertansiyon), 24 hastada sigara kullanımı (%50), 30 

hastada (%62,5) diyabetes mellitus (DM), 10 hastada (%20,8) koroner arter hastalığı (KAH), 

14 hastada (%29,2) atrial fibrilasyon (AF), 11 hastada hiperlipidemi (%22,9) ve 21 hastada 

proksimal ICA darlığı (%43,8) saptandı. 30. gün mRS skoru 3 ve altında olanların oranı 

%37,5 idi. 30 gün sonunda 20 hasta (%41,7) exitus oldu.  

Tartışma ve sonuç: Değiştirilemeyen risk faktörlerinden ileri yaş ve cinsiyet literatür ile 

uyumlu idi. Tandem oklüzyona bağlı iskemik inmelere en sık eşlik eden değiştirilebilir risk 

faktörleri sırasıyla DM, sigara, HT ve proksimal ICA darlığı idi. Endovasküler tedavi sonrası 

30. günde hastaların %37,5’i bağımsız yürüyebiliyordu (mRS ≤ 3). Hastaların %41,7’si ise 1. 

ayın sonunda inme ya da komplikasyonlarına bağlı olarak kaybedildi. 

Anahtar kelimler: Tandem oklüzyon, inme, inme risk faktörleri  
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ABSTRACT 

İntroduction: Tandem occlusions that cause large infarcts and a severe clinic, although they 

constitute a small group among the patients with stroke, are gaining importance due to high 

morbidity and mortality. In this study, we investigated the distribution of definite risk factors 

for ischemic stroke in tandem occlusions and the morbidity and mortality rates at 1 month 

after endovascular treatment. 

Methods: In this study, data of 48 patients with tandem occlusion treated in our clinic 

between 2017-2019 were retrospectively evaluated. Risk factors for stroke, radiological 

results and functional outcomes with modified Rankin Scale (mRS) at 30 days post-treatment 

were analyzed. 

Results: The distribution of risk factors for ischemic stroke revealed prior history of stroke in 

10 patients (20.8%) , history of high blood pressure in 21 patients (43.8%), smoking in 24 

patients (50%), diabetes mellitus in 30 patients (62.5%), coronary artery disease in 10 

patients (20.8%), atrial fibrillation in 14 patients (29.2%), hyperlipidemia in 11 patients 

(22.9%) and proximal ICA stenosis in 21 patients (43.8%). On the 30th day, the rate of 

mRS≤3 was 37.5%. At the end of 30 days, 20 patients (41.7%) died. 

Conclusions: The age and gender of the risk factors that nonmodifiable were consistent with 

the literature. Modifiable risk factors most commonly associated with ischemic strokes due to 

tandem occlusion were diabetes mellitus, smoking, high blood pressure, and proximal ICA 

stenosis. On the 30th day after endovascular treatment, 37.5% of the patients could walk 

independently (mRS ≤ 3). 41.7% of the patients died at the end of the first month due to stroke 

or complications.  

Key words: Tandem occlusion, stroke, stroke risk factors 

 

GİRİŞ 

60 yaş üstü nüfusta serebrovasküler hastalıklar kardiyovasküler hastalıklardan sonra dünyada 

ikinci sırada ölüm nedeni ve sakatlık ve işgücü kaybının ise en sık nedenidir (1). 

Serebrovasküler hastalıklar işgücü kaybından kaynaklanan indirekt maliyetler de göz önüne 

alındığında, ülkelerin ekonomilerinde ve sağlık bütçelerinde önemli kayba yol açan bir 

hastalık grubunu oluşturur (2). İntrakranial internal karotis arter (ICA) ya da orta serebral 

arter (MCA) tıkanıklığına eşlik eden ekstrakranial ICA’nın tıkanıklığı olan akut tandem 



 

1113 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
oklüzyonlar büyük infaktlara ve ağır bir kliniğe yol açan ciddi bir inme formudur (3). İnmeler 

arasında küçük bir grubu oluşturmasına rağmen yüksek morbidite ve mortalite nedeniyle 

önem kazanmaktadır. Tandem oklüzyona bağlı inmeler gerek ağır klinik sonuçları ve 

tedavisinde ki karmaşa nedeniyle birçok randomize kontrollü çalışmadan dışlanmışlardır. Biz 

bu çalışmada ciddi bir inme şekli olan tandem oklüzyonlarda iskemik inme için kesin risk 

faktörlerinin dağılımını, endovasküler tedavi sonrası 1. ayda morbidite ve mortalite oranlarını 

araştırdık. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada 2017-2019 yılları arasında kliniğimizde endovasküler tedavileri yapılan tandem 

oklüzyonlu 48 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Endovasküler tedavi veri 

tabanları gözden geçirilerek digital subtraction angiography (DSA)’de ekstrakraniyal ICA 

oklüzyonuyla birlikte intrakranial ICA ya da MCA oklüzyonu gösterilen hastalar çalışmaya 

dahil edildi. İskemik inmede kesin risk faktörleri olan cinsiyet, yaş, inme öyküsü, 

hipertansiyon, diyabetes mellitus (DM), koroner arter hastalığı (KAH), atrial fibrilasyon (AF), 

dislipidemi, sigara ve proksimal ICA darlığı analiz edilen değişkenlerdi. İnme şiddeti 

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)’sı ile değerlendirildi. Tüm hastalarda 

başvuruda ASPECTS (Alberta stroke program early CT score) hesaplandı. Endovasküler 

tedaviden 24 saat sonra hemorajik komplikasyonları değerlendirmek için BBT çekildi. 

Hastaların taburculukta ve tedavi sonrası 30. günde fiziksel bağımlılığı ve mortalite oranları 

modified Rankin Scale (mRS) ile değerlendirildi. 

BULGULAR 

48 hastanın 20’si kadın (%41,7), 28’i erkek (%58,3)’ ti. Yaş ortalaması 63,9±11,8 idi. 

Başvurudaki NIHSS skoru ortalama 20,9±3,9 ve ASPECTS 7,1±1,4 idi. İskemik inme için 

risk faktörlerinin dağılımına bakılınca 10 hastada inme öyküsü (%20,8), 21 hastada HT 

(%43,8), 24 hastada sigara kullanımı (%50), 30 hastada DM (%62,5), 10 hastada koroner arter 

hastalığı (KAH) (%20,8), 14 hastada AF (%29,2), 11 hastada hiperlipidemi (%22,9) ve 21 

hastada proksimal ICA darlığı (%43,8) saptandı. 30 hastada tespit edilen DM %62,5 oranla en 

sık eşlik eden risk faktörü olarak değerlendirildi. 24. saat kontrol beyin BT’de 28 hastada 

(%58,3) kanama saptandı. 30. gün mRS skoru 3 ve altında (bağımsız yürüyebilen) olanların 

oranı %37,5 idi. 30 gün sonunda 20 hasta (%41,7) inme ve inmeye bağlı komplikasyonlar 

nedeniyle kaybedildi. İnme için kesin risk faktörleri ile kanama ilişkisine baktığımızda DM 

kanama olan grupta %75,9, olmayan grupta %42,1 olarak saptandı ve bu fark istatistiksel 
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olarak anlamlı kabul edildi (p=0,023). Diğer inme risk faktörleri (KAH hariç) kanama olan 

grupta daha yüksek oranda olmasına rağmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Serebrovasküler risk faktörlerinin değişen ve benzeşen yaşam tarzları ile birlikte 

küreselleşmesi, geleceğin serebrovasküler olaylar açısından günümüzden daha iyi durumda 

olmayabileceğini ve çok daha önemli boyutlar kazanabileceğini düşündürmektedir. 

Ülkemizde de benzer düzeylere gelmiş olan risk faktörlerinin incelenmesi, serebrovasküler 

hastalıklara atfedilen ölüm ve sakatlık oranlarının yüksekliğine dikkat çekmeyi 

gerektirmektedir. İnmeye yol açan risk faktörlerinin belirlenmesinde başlıca veriler çok 

merkezli randomize epidemiyolojik çalışmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalar ışığında risk 

faktörleri kontrol edildiği taktirde inme insidansının azalacağı ortaya konmuştur (4). Biz de 

çalışmamızda inmenin daha nadir görülen bir alt grubu olan tandem oklüzyonlardaki risk 

faktörlerinin dağılımını araştırdık. Değiştirilemeyen risk faktörlerinden ileri yaş ve cinsiyet 

literatür ile uyumlu idi. Değiştirilebilir risk faktörlerinden en önemlileri sırasıyla DM, sigara 

ve HT idi. DM, HT, hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıklar, sigara kullanımı gibi tedavi 

edildiğinde inme insidansında azalmaya yol açan risk faktörleri kesin risk faktörleri başlığı 

altında incelenir (5). Bu risk faktörleri inme dışında toplum sağlığı için de önemli bir problem 

teşkil etmektedirler. Toplum tabanlı korunma programlarının ülkemiz koşulları ve risk 

faktörlerine yönelik olarak geliştirilmesinin gelecekte serebrovasküler hastalık sıklığını 

azaltmada önemi büyüktür ve serebrovasküler hastalık risk faktörleri için etkin önlemler 

almak hükümetlerin sağlık politikalarında önceliği oluşturmalıdır.  
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ÖZET 

Afet: can ve mal kaybına neden olan insanların baş etme kapasitesini aşan olaylar olarak 

bilinmektedir. Temel afetler deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ düşmesi ve erozyondur. 

Türkiye jeolojisinden dolayı genç bir ülkedir ve bu yüzden afetler sık görülmektedir. 

Çalışmada ülkemizde bugüne kadar gözüken afetler incelenmiş ve bu bilgiler doğrultusunda il 

bazlı haritalanmaya gidilmiştir. Bu bağlamda temel 6 afet bölgesi belirlenmiştir.  

Türkiye jeolojisine bakıldığı zaman fay hatları üzerinde bulunduğu ve 5 deprem kuşağından 

oluştuğu görülmektedir. Diğer bir afet olan sel ise çoğunlukla Karadeniz Bölgesi’nde, Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Heyelan Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde ve Karadeniz Bölgesi’nde sık görülmektedir. Kaya düşmesi Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde ve Karadeniz Bölgesi’nin bir kısmında sık görülmektedir. Çığ Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde ve Karadeniz Bölgesi’nde sık görülmektedir. Son olarak erozyon Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde ve İç Anadolu Bölgesi’nde sık görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER 

Afet, Deprem, Sel, Heyelan, Kaya Düşmesi, Çığ Düşmesi, Erozyon, Türkiye  

GİRİŞ 

Afet: Toplumun tamamını ya da belli başlı kısımlarının günlük yaşamını ve de insan 

aktivitelerini sonlandıran ya da durma noktasına getiren can ve mal kayıplarına neden olan, 

toplumun başa çıkma olanaklarının yeterli gelmediği olaylardır (AFAD, 2014). 

Türkiye’nin jeolojik oluşumu: Ülkemiz 36 -42 kuzey enlemleri, 26 -45 doğu boyları arasında 

yer alır (TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası).  Kuzeyde Sibirya (Avrasya) ve güneyde 

Arabistan levhaları arasında bulunur. Türkiye, Kuzey Yarımküre’ de Asya, Avrupa ve Afrika 

kıtalarının ortasına yakın bir yerdedir (Yazıcı ve Koca, 2016). Türkiye’nin oluşum 

bakımından genç bir ülke olması her zaman çeşitli doğal afet tehlikelerine sahip olan bir ülke 

olmasına neden olmuştur. Sıra dağların uzanışına bağlı olarak dağların kuzey veya güneyinde 

mailto:kubraisci44@gmail.com
mailto:mzyildirim@mehmetakif.edu.tr
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kalan yamaçlar ile vadilerde birbirinden çok farklı iklim özellikleri görülebilmektedir 

(Akengin , 2015). 

Türkiye, yeryüzünün en aktif deprem kuşaklarından birisi olan, Akdeniz, Alp, Himalaya 

deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. Türkiye’de su baskınları, doğal afetler içerisinde, en 

sık karşılaşılan afettir. Çok görülen diğer afetler ise heyelan, çığ, erozyon ve kaya düşmesidir 

(Ergünay, 2007). 

Deprem: Depremler, çoğunlukla büyük elastiki kırıklara bağlı olarak gelişirler. Türkiye ve 

çevresi tektonik haritalarına bağlı olarak 5 deprem bölgesine ayrılmıştır (Işık). Depremler 

“çökme” , “volkanik” ve “tektonik” depremler olmak üzere sınıflandırılırlar (Sür, 1993). 

Sel: Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan büyük su kütlelerinin akarsu yataklarında, vadi yamaç ve 

tabanlarında kontrolsüz bir biçimde akması ve yayılması olayıdır. Sellerin çok büyük bir 

kısmı, aslında doğanın kendini koruma mekanizmasıdır (Özcan, 2006). Sel ekonomik 

kayıpları hayli yüksek olan olaylardır (Ergünay, 2007). 

Heyelan: Yer kaymaları olarak da bilinir, kayalardan, döküntülerden ve topraktan oluşmuş 

kütlelerin yerçekiminin etkisi altında yerlerinden koparak yamaç boyunca yer değiştirmesi 

olayıdır (Öztürk, 2002).  

Kaya düşmesi: Sert ve yumuşak tabakaların üst üste geldiği eğimli yamaçlarda korniş 

biçimindeki kütlelerin farklı aşınımla dengelerini kaybedip eğim boyunca yuvarlanmaları 

olayıdır (Polat ve Güney, 2013). 

Çığ düşmeleri: Eğimli arazilerdeki kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile vadi tabanına 

doğru hızla akması veya kütle halinde yuvarlanmasıdır (Göl, 2005). Çığ oluşum koşulları; 

meteorolojik, topografik, içsel koşullar ve suni etkilerdir (Varol ve Erengil). 

Erozyon; Erozyon dünya ve atmosferin yaratıldığı andan itibaren devam eden bir olaydır ve 

doğal,  normal, zararsız ve jeolojik erozyon olarak tanımlanır (Karaoğlu, 2014). Erozyon 

toprak materyalinin su, rüzgar, deniz dalgaları, buzullar ve yerçekimi gibi taşıyıcı vasıtalarla 

oluştukları veya bulundukları yerden başka bir yere taşınmasıdır. 

Ülkemiz bir afet bölgesidir ve toplumu afetler ile ilgili bilgilendirmek için hangi bölgelerde, 

ne tür afetler görüldüğünü haritalandırılarak gösterilmesi amaçlanmıştır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bugüne kadar ülkemizde meydana gelmiş olan afetlerin görüldüğü iller google harita 

programından yararlanılarak ilgili illerin renklendirilerek işlenmesi ile oluşturulmuştur. 
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BULGULAR 

Bugüne kadar ülkemizde meydana gelmiş olan afetlerin görüldüğü iller google harita 

programından yararlanılarak ilgili illerin renklendirilerek işlenmesi ile oluşturulmuş ve 

devamında sunulmuştur (Şekil 1). Şekilde görüldüğü üzere birinci deprem kuşağı, Doğu-Batı 

yönünde Kuzey Anadolu Fay Kuşağı doğrultusundadır ve güneye doğru Hatay'a kadar 

uzanmaktadır. İkinci deprem kuşağı, birinci deprem kuşağını çevreler. Üçüncü deprem 

kuşağı, her iki kuşağı çevreleyen bölgeyi kapsar. Dördüncü deprem kuşağında Ankara, 

Antalya, İçel, Nevşehir, Niğde, Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Kırklareli ve Hakkari 

bulunmaktadır. Beşinci derece deprem kuşağı ise Antalya -İçel arasında Tuz Gölü'ne kadar 

uzanmaktadır ve Suriye - Irak sınırına yakın Güneydoğu Anadolu Bölgesine girmektedir.    

 

 

 

Şekil 1. Türkiye Deprem Haritası (Kaynak; AFAD, 2018) 

 

 (Şekil 2) Sele en çok maruz kalan il Antalya’dır. Çünkü son yıllarda çarpık yapılaşma, aşırı 

betonlaşma ve su yollarının üzerine inşaatların yapılması Antalya’da yağmur yağdığı zaman 

sel oluşumuna neden olmaktadır. 
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Şekil 2. Türkiye Sel Haritası (Kaynak; Ergünay, 2007 - Gökçe ve Ark, 2008) 

(Şekil 3) Heyelan Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde sık görülmektedir. Nedeni ise yol 

yapım çalışmaları, inşaatların yapılması, toprağın yapısının bozulması ve dağlık araziden 

oluşmalarıdır.  

 

Şekil 3. Türkiye Heyelan Haritası (Kaynak; Ergünay, 2007 - Gökçe ve Ark, 2008) 

 

(Şekil 4) Kaya Düşmesi ülkemiz genç bir yapıda olduğu için dağlık arazilerin ve karasal 

ortamların büyük bir kısmını kayalar oluşturmaktadır. Bundan dolayı kaya düşmesi sık 

görülmektedir.  
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Şekil 4. Türkiye Kaya Düşmesi Haritası (Kaynak; Ergünay, 2007 - Gökçe ve Ark, 2008) 

 

 

 

(Şekil 5) Çığ düşmesi Doğu Anadolu Bölgesinde sık görülür. Nedeni ise dağlık bir arazi 

yapısından oluşması ve yoğun kar yağışı görülmesidir.  

 

Şekil 5. Türkiye Çığ Düşmesi Haritası (Kaynak; GÖKÇE ve Ark, 2008) 

 

(Şekil 6) Erozyonun Akdeniz bölgesinde sık olmasının sebebi ormansızlaşmadır ve en önemli 

nedendir. Aynı zamanda genç toprak olduğu içinde erozyon sık görülmektedir. 
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Şekil 6. Türkiye Erozyon Haritası 

 

SONUÇ 

Türkiye jeolojik oluşumundan dolayı çok çeşitli afetlerin görüldüğü bir ülkedir.  Bu afetler 

çok büyük can kaybına ve maddi hasara neden olmaktadır. Afetler çoğunlukla Doğu Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görülmektedir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar 

öncelikli olmakla birlikte Türkiye’de yaşayan diğer tüm kişiler afetlerden korunmak için 

gerekli önlem ve tedbirleri almaları gerekmektedir.  

Afetlerden korunma ile ilgili eğitimler almalı, tatbikatlar yapmalı ve seminerlere katılarak 

bilgi düzeylerini arttırmalılardır. Aynı zamanda yetkili kişilerinde ülkemizi afetten korumak 

için gerekli çalışmaları yaparak afet anında görülen zararı en az seviyeye indirmeleri 

gerekmektedir. Alt yapı çalışmaları yapılmalı, binalar afetlere dayanıklı hale getirilmeli ve 

ikaz – alarm sistemleri kurulmalıdır. 
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ÖZET 

Equine rhabdomyolysis sendromu (ERMS) yoğun egzersiz periyodu olan tüm yaş 

gruplarındaki atlar için risk teşkil eden bir kas hastalığıdır. Atların kullanım amaçlarına veya 

ırklarına bağlı olarak değişim göstermez. Hem araba hem koşu atlarında görülebileceği gibi 

hem aygır hem de kısraklarda görülebilir. Hastalık özellikle tip II kas liflerinde primer olarak 

meydana gelir. Hastalık uzun yıllardır bilinmesine karşın hastalığa neden olan etken veya 

etkenler tam olarak kesinleştirilememiştir. Ancak; hastalığın şekillenmesinde beslenme 

programındaki dengesizlikler, vitamin-mineral yetersizlikleri, metabolik değişiklikler, üreme 

gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. ERMS egzersiz sırasında glikozun aerobik 

parçalanması sonucu açığa çıkan pürivat’ların oksijen yetersizliği nedeniyle aerobik 

parçalanma siklusuna giremeyip pürivat asite indirgenerek aşırı laktik asit üretmesi ve laktik 

asitin kas hücrelerinde nekrozlara neden olmasıyla şekillenir. Semptomlar hayvanda hareket 

etmede isteksizlik, kaslarda sertlik, solunum ve nabız sayılarında artış ve sancı gibi klinik 

bulgular şeklinde ortaya çıkar. İlerleyen vakalarda yatalaklığa bağlı ölüm şekillenebilir. 

Hastalıktan şüphe edilen hayvanların kan serumlarından aspartat aminotransferaz (AST) ve 

kreatin kinaz (CK) enzim aktiviteleri ölçülür. AST’nın tek başına yükselmesi hastalık için 

yeterli olmayıp aynı zamanda CK enziminde de meydana gelen yükselme ERMS şekillenmiş 

olması için gereklidir. Hastalığın teşhisinde hastanın anamnezi ile laboratuvar bulgularının 

birbiri ile desteklenmesi önemlidir.  Sağaltımda; hayvanlar istirahate alınmalı, rasyonları 

düzenlenmeli, vitamin-mineral takviyesi yapılmalı, gerekli olan durumlarda laktik asitlerin 

neden olduğu olumsuz etkileri minimuma indirecek önlemler alınmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Equine, egzersiz, CK, AST, kas 
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GİRİŞ 

Hastalık Azotüri, Paralitik myoglobinüri, Pazartesi hastalığı gibi birçok farkı isim alabilir. 

Bunun nedeni hastalığın tek bir fizyopatolojik olay ile açıklanamamasından 

kaynaklanmaktadır (Başoğlu ve Sevinç, 2004). Ancak bu hastalığın ortaya çıkışındaki asıl 

nedenin aşırı egzersiz neden oldugu tahmin edilmektedir. Aşırı egzersiz yoğunluğuna bağlı 

olarak kaslarda sertleşme, kramplar şekillenmesi myoglobinemi ve miyoglobinuri gibi 

semptomlar şekillenmektedir. Equıne rhabdomyolysis sendromu (ERMS) birçok ırk ve cinsi 

etkileyen yaygın bir at kas hastalığıdır (Harris ve Rivero, 2017). Hem araba hem koşu 

atlarında görülür. Yaşamı tehdit eden bir hastalık olduğu için ilerleyen safhalarda yatalaklığa 

bağlı ölüm şekillenir. Hastalık uzun yıllardır bilinmesine karşın hastalığın temel sebebi ya da 

sebepleri tam olarak bilinmemektedir (Nollet ve Deprez, 2005). 

ETİYOLOJİ 

ERMS hastalığı özellikle tip II kas liflerinde primer olarak meydana gelir (Başoğlu ve Sevinç, 

2004). Besleme ve egzersiz periyodundaki dengesizlikler temel sorumlu olarak tutulmalıdır. 

Bunun yanında hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan sayısız predispozan faktör kabul 

edilmektedir (Harris ve Rivero, 2017). Aşırı karbonhidrat tüketimi, lokal hipoksi, vitamin E 

ve selenyum noksanlığı, metabolik değişiklikler, üreme, elektrolit dengesizliği ve hayvanın 

mizaç-karakter başlıca etiyolojik nedenlerdir (Bilal ve Bilal, 2003). 

Yılın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilen, 2-15 yaş arasındaki aşırı aktif atlarda görünen 

bir sendromdur. Dişilerde erkeklerden daha yaygın olarak görülmektedir. Sendrom egzersiz 

periyodunun ardından istirahate alınan atlarda meydana gelmektedir. Egzersizden sonra 

yüksek enerji içeren yemlerin verilmesi ve yüksek enerjili yemlerin istirahat günlerinde de 

verilmeye devam edilmesi hastalığın şekillenmesindeki etkisi büyüktür (Nolletve Deprez, 

2005). Kaslarda glikoz glikojen olarak depolanmakta, egzersiz sonucunda glikojen önce aerop 

sonra anaerop olarak yıkımlanmaktadır. Glikozun anaerobik parçalanması sonucu açığa çıkan 

pirüvat’lar oksijen yetersizliği nedeniyle aerobik parçalanma siklusuna giremez ve pirüvik 

asite indirgenerek aşırı laktik asit meydana getirirler. Laktik asit kas hücrelerinde nekroz 

yaparak myoglobinin kana karışmasına neden olur ve myoglobinemi şekillenir(Başoğlu ve 

Sevinç, 2004). Myoglobinin idrar yolu ile atılmasıyla da myoglobinüri meydana gelir (Nollet 

ve Deprez, 2005). 

Karbonhidrat metabolizmasına bağlı olan enzim defektleri, glikojen depolama miyopatileri, 

egzersizi takiben kas krampları ile rhabdomyolysis sendromu ortaya çıkar (Başoğlu ve 
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Sevinç, 2004). Rhabdomyolysis’li atların kaslarında depo glikojen var olduğu kesindir. 

Çalışmalar equine rhabdomyolysis sendromunun glikolitik fiber tip 2 bir hastalık olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Klinik olarak sağlıklı atlarda yarış ve egzersiz sonrası kreatin kinaz (CK) ve aspartat 

aminotransferaz (AST) enzim düzeyinde artış olduğu gözlenmiştir. Tekrarlayan nöbetlerle 

egzersizleri takiben kas yaralanmalarının yaygın olarak meydana geldiği, subklinik kas 

yaralanmalarının hastalığın altında yatan esas neden olduğu bildirilmektedir (Bilal ve Bilal, 

2003). 

SEMPTOMLER 

Orta derecede şekillenen ERMS laminitis ile karışabilir. Fakat, çok tipik olan klasik şekilde 

hayvan zorlansada hayvan hareket etmek istemez veya küçük adımlar atar. Hasta hayvanlar 

tamamen hareketsiz olup, yatarlar (Bilal ve Bilal, 2003). Yoğun terleme, kaslarda sertlik, 

solunum ve nabız sayısında artış, sancı gibi gözle görülebilen klinik belirtileri vardır (Wael ve 

Sabry, 2014). İdrar koyu kahve renktedir ve azotüri ile karakterizedir. En çok etkilenen kas 

grupları m. semitendinosus ve m. semimembranaceus gibi büyük hacimlere sahip kas 

gruplarıdır. Klinik semptomlar egzersizin şiddetine göre değişmekle birlikte akut dönemde 

çok daha şiddetlidir (Bilal ve Bilal, 2003). 

AYIRICI TANI 

Yoğun egzersiz sonucunda kas ve iskelet sistemi bozukluklarının oluşması önemli anemnez 

bilgisi olarak kabul edilir. Anemnez ve klinik semptomlar birbiri ile uyuşması hastalıktan 

şüphelenmek için yeterlidir. Şüphelenilen hastalığın şekillenme şiddetine göre klinik 

semptomların görülmeleri ve bunların dereceleri de değişmektedir (Tablo 1)(Bilal ve Bilal, 

2003). 

Tablo 1: Hastalığın şiddetine göre ortaya çıkan klinik semptomlar. 

Klinik semptomlar                 1. Derece          2. Derece            3. Derece            4. Derece            5. Derece   

Hareket                                   Kısmen         Hareket edemez      Yatar       Yatar Yatar 

Egzersiz, terleme                    Yok               Bazen var Genellikle var       Var Var 

Nabız ve solunum artaşı         Yok               Bazen var Belirgin                 Var Çok belirgin 

Mide-bagırsak buzuklukları    Yok               Bazen Var                        Var Çok belirgin 

Myoglobinüri belirgin             Yok               Bazen Var                        Var Çok 
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Klinik olarak ERMS’den şüphelenilen hastaların serumlarında aspartat aminotransferaz 

(AST) ve kreatin kinaz (CK) enzim aktiviteleri ölçülür. AST bir çok dokuda bulunduğundan 

spesifik değildir. Fakat, AST ile birlikte AST’den daha spesifik olan CK seviyesinde 

beraberce artış söz konusu ise kassal dejenerasyon tanısı konabilir. AST aktivitesi miyopati 

oluştuktan 24 saat sonra hızla artar ve 7-8 gün sonra yarılanır. Buna karşın CK aktivitesi 2-6 

saat içinde en yüksek seviyeye çıkar ve 2 saat içinde yarılanır. Enzimler arasındaki bu 

farklılık ERMS tanısında önemlidir (Tablo 2)( Bilal ve Bilal, 2003). 

Tablo 2: Hastalıkda  kreatin kinaz ve apartat aminotransferaz enzimlerinin seyri. 

          A           B         C          D          E         F 

      CK        60       300      10.000      5000        90      0-50 

      AST        350       230      2000      7000       1000       0-230 

 

A. ERMS’den haftalar sonra tipik enzim tablosu, CK artışı spesifik değil, AST artışı kas doku dışındaki yumuşak 

dokudan kaynaklanır. 

B. Klinik belirti şekillenmeksizin kısa bir gallop veya subklinik ERMS tablosu 

C. Akut ERMS, klinik semptomlarla karakterize 

D. EMRS başlangıcı  

E. Gecikmiş ERMS. Bu durumda hayvan çalışmaya başlayabilir. AST seviyesi artmış olabilir. 

F. Atlar için referans değerler. 

HİSTOPATOLOJİ 

ERMS şüpheli hastaların m. semitendinosus ve m. semimembranaceus gibi büyük hacimlere 

sahip kaslardan alınan biyopsi örnekleri hematoksilen ve eosin boyalarla boyanır. Hücre 

zarının altına yerleşen çekirdeklerden ziyade olgun kas liflerinde merkezi olarak bulunan 

çekirdekler görülür. Tip II liflerde anormallik daha da şiddetlidir. Bu histopatolojik kas 

değişiklikleri spesifik değildir. Daha güvenilir tanı ancak in vitro testlerle yapılabilir (Nollet 

ve Deprez, 2005). 

SAĞALTIM 

ERMS sağaltımı klinik belirtilerin derecesine, hayvanın mizacına ve hayvan sahibinin 

deneyimine göre değişir (Başoğlu ve Sevinç, 2004). Hafif vakalarda olay veteriner hekime 

iştirak etmeden ortadan kaybolabilir. Ne zamanki kas hücrelerindeki yıkım hayvanın 

kondüsyonunda olumsuz etkilere neden olur ve kas krampları meydana gelmeye başlarsa o 

zaman hasta kliniğe intikal eder. Veteriner hekim hastalığın teşhisini koyar, kas yıkımının 

derecesini saptar, ağrıyı ortadan kaldırmak için önlemler alır, böbrek fonksiyonunu restore 

eder ve diüretik uygular. 
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Hayvan istirahate alınarak sadece ot ve su verilir. İdrar yapmıyorsa rektal palpasyon yaparak 

idrar kesesinin durumu kontrol edilir. İdrarı boşaltmak için kesenin kateterizasyonu 

gerekebilir. Belli kas gruplarında sertlik ve renkli idrar (myoglobinurie) vardır. Yaşam payını 

karşılayacak miktarda kaba yem, tane yulaf, arpa ve kepek verilir. Günde birkaç kez yer 

değiştirme imkanı olan, kalın altlık serilmiş geniş ahırlarda tutulmalıdır (Bilal ve Bilal, 2003). 

 

Sodyum Bikarbonat 

ERMS’de aşırı laktik asit açığa çıktığından dolayı kanda laktat seviyesi artar. Egzersizden 3-6 

saat önce 28-56 gr sodyum bikarbonat vererek ERMS’den korunmanın mümkün olabileceği 

bildirilmiştir. Ancak yüksek dozda sodyum bikarbonatın ise atın performansını olumsuz 

yönde etkileyeceği de bilinmelidir ( Bilal ve Bilal, 2003). 

 

Vitamin E ve Selenyum 

ERMS’lu atların birçoğunda vitamin E ve selenyum seviyelerinde eksiklik saptanmıştır. 

Hastalıktan korunma ve sağaltımında serbest radikallerin meydana getirdiği kas yıkımını, 

antioksidan etkiye sahip vitamin E ve selenyum uygulayarak azaltmak mümkündür (Başoğlu 

ve Sevinç, 2004). 

 

Dimetilglisin  

Dimetilglisin (DMG) laktik asit birikiminin meydana getirdiği olumsuz etkileri oksijenden 

yararlanmayı artırarak azaltılmasına yardımcı olur. 1-2mg/kg dozunda günlük yapıldığında 

kardio-respiratorik ve metabolik yan etkileri görülmeksizin ERMS’den korunmak 

mümkündür (Bilal ve Bilal, 2003). 

Metilsülfonilmetan (MSM) 

MSM oral yolla uygulanan steroid ve non-steroid antiinflamatuarlara karşı doğal alternatif 

olup, ERMS’de sağaltım ve profilaksi amacıyla kulanılır.  Günde 5-15 gr dozunda kullanılır 

(Başoğlu ve Sevinç, 2004). 

Thiamin 
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Pirüvik asitin oksijenli ortamda yıkımlanması sırasında bir ko-enzim olarak görev alır ve 

eksikliğinde dokularda laktik asit birikmesine neden olduğu bilinmektedir. Thiamin 500 mg 

günlük dozunda kullanılır (Başoğlu ve Sevinç, 2004). 

Acepromazine  

Egzersizden 30 dakika önce 0,005-0,02 mg/kg dozunda acepromazine (ACP) enjekte edilerek 

ERMS’den korunmak mümkündür (Bilal ve Bilal, 2003). 

Profilaktik Önlemler 

ERMS’li atların kaslarında kompleks polisakkarit glikojen şeklinde depo edilir. Bu madde 

sadece tip 2 glikolitik fiber dokusunda mevcuttur. Rhabdomyositis’li atların rasyonunda 

yüksek karbonhidrat varlığı bir gerçektir ve nekrozların esas olarak tip 2 glikolitik fiber 

dokuda şekillendiği saptanmıştır. 

Diyetteki karbonhidrat oranının azaltılması Equıne rhabdomyositis’li atlarda önemli bir 

profilaktik önlemdir. Karbonhidratca zengin bir diyet yerine yüksek protein seviyeli diyetlerin 

verilmesi ERMS hastalığının şekillenmesinde önleyici etkisi vardır. Çünkü, kas atrofisi ve 

kaşeksi kas enerjisi için gerekli olan amino asitlerin kullanımının azalmasından ileri gelir. Bu 

nedenle yüksek protein düzeyi ERMS’li atlarda kasların hacminin korunmasına ve geri 

dönüşümüne yardımcı olur (Bilal ve Bilal, 2003). 
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4-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN ANNE BABALARIN ÇOCUKLARINA YÖNELİK 

İLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Investigatıon Of The Interest Of Parents With 4-6 Age Children Towards Their 

Children Concerning Various Variables 

 

 

Serap DEMİRHAN1,  Oğuz EMRE2,  Ayşegül ULUTAŞ3,  Zekeriya ÇALIŞKAN4 

 

1 İnönü Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Malatya/Türkiye, E-Mail: serapdm88@gmail.com 

2 İnönü Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Malatya/Türkiye, E-Mail: oguz.emre@inonu.edu.tr 

3 İnönü Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Malatya/Türkiye, E-Mail: aysegul.ulutas@inonu.edu.tr 

4 İnönü Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Malatya/Türkiye, E-Mail: zekeriya.caliskan@inonu.edu.tr 

 

 

Özet 

Giriş: İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması kendini gerçekleştirebilmesi için 

gereklidir. Özellikle çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması onların geleceğine yatırım 

olacaktır. Çocukların bu temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak en önemli unsur 

ailelerdir. Aileler çocuklarının barınma, sevgi, ilgi görme gibi temel ihtiyaçlarını zamanında 

karşılamaları, çocuklarının ruhsal-bedensel olarak daha sağlıklı bir birey olarak yetişmesine 

ve gelecekte daha öz güvenli yetişkinler olarak yaşamlarını sürdürmelerinin sağlayabilir. 

Amaç: 4-6 yaş çocuğu olan anne babaların çocuklarına yönelik ilgilerini incelemek ve 

ilgilerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. 

Yöntem: Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden “tipik durum örneklemesi” 

kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Malatya ilinde seçilmiş kamu ve özel 4 okul 

öncesi eğitim kurumundaki 4-6 yaş grubu çocukların; 206 ebeveyn oluşturmaktadır. 

Araştırma nicel desenli olup, betimsel ve nedensel-karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Veriler, “Çocuğa Yönelik Anne-Baba İlgi ölçeğinden toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 

24 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizi sürecinde ise iki kategorili grup 

karşılaştırmalarında t- testi, üç ve daha fazla kategorili grup karşılaştırmalarında ise tek 

yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Grup varyanslarının eşit dağıldığı durumlarda, ortalama 

puanlarının çoklu karşılaştırmasında Scheffe testi kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlar 

incelendiğinde annelerin çocuklarına karşı babalara göre daha yüksek düzeyde ilgi 

gösterdiği, anne ve babaların kız çocuklarına daha ilgi gösterdiği ve çocuklarının yaşı farklı 

mailto:zekeriya.caliskan@inonu.edu.tr
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olsa da anne ve babaların çocuklarına karşı benzer düzeyde ilgi gösterdikleri ortaya 

çıkmıştır. Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, anne babaların çocuklarına olan 

ilgi düzeylerinde farklılık olduğu görülmektedir. Her çocuğun ilgiye ihtiyacı olduğu, yaş ve 

gelişim seviyelerine göre karşılanacak ihtiyaçlarının değiştiği fakat ilgi ihtiyacının her daim 

devam eden bir ihtiyaç olduğu, bu ihtiyaçların hem anne hem de baba tarafından 

karşılanması gerektiği konusunda aileler bilinçlendirilmelidir.  

 

Anahtar kelimeler: Çocuk, anne ilgisi, baba ilgisi, temel ihtiyaçlar 

 

 

 

Abstract 

Introduction: Meeting the basic needs of people is necessary for their realization of the self. 

Especially, meeting the basic needs of children will be an investment for their future. The 

most important element in providing these basic needs of children is families. Families’ 

meeting the basic needs of their children such as sheltering, love and interest in due time can 

enable their children growing as mentally and physically healthier individuals and 

maintaining their life as more self-confident adults in the future. Purpose: The goal of this 

study is to investigate the interest of parents with 4-6 age children towards their children and 

to determine whether their interests differ significantly according to various variables. 

Method: “Typical case sampling” of purposive sampling methods was used in the research. 

The sample of this study is 206 parents of children, in the selected 4 public and private pre-

school educational institutions in Malatya province, aged 4 to 6 years. The research was 

designed as quantitative, and descriptive and causal-comparative method were used. Data 

were collected through “Scale of Parental Involvement towards Children”. SPSS 24 

statistical package program was used to analyse the data. In the analysis of data, t-test was 

used in two-category group comparisons while one-way ANOVA test was utilised for group 

comparisons with three and more categories. Scheffe test was used for multiple comparisons 

of mean scores in cases where group variances were equally distributed. Results: When the 

results were examined, it was found that mothers showed higher interest towards their 

children than their fathers, parents showed more interest towards girls, parents showed a 

similar level of interest towards their children although the age of the children is different. 

Discussion and Conclusion: As a result of this study, it is seen that there is a difference in 

the level of interest of parents towards their children. The awareness of families should be 
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raised concerning every child needs interest, although their needs change according to age and 

growing levels, the need of interest is an ongoing need, these needs should be met by both 

mother and father. 

 

Keywords: Child, mother interest, father interest, basic needs 

 

 GİRİŞ 

İhtiyaç, bir bireyin hissettiği gereksinim ve eksiklikleri ifade eder. Bu gereksinim ve 

eksiklikler psikolojik, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlardır. Dünyada yaşayan her insanın içsel 

dürtülerle ortaya çıkan gereksinim ve ihtiyaçları vardır (1). Özellikle bir çocuğun; fiziksel, 

sosyal ve duygusal gibi birçok gereksinim ve temel ihtiyaçları vardır. Bu gereksinim ve 

ihtiyaçlarını çevresindeki yetişkinlerin (anne-babasının) karşılaması gerekmektedir. Bir 

çocuğun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi ve gelecekte sağlıklı bir birey olabilmesi temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Sosyolog Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 

bireylerin temel ihtiyaçlarının ne kadar önemli olduğunu belirten bir kuramdır. Maslow, bu 

temel ihtiyaçları önemlerine göre piramit gibi birbiri üstüne merdiven basamağı şeklinde 

çıkan hiyerarşik bir düzenle sıralanmıştır. Bu ihtiyaçlar sırasıyla; fizyolojik ihtiyaçlar, 

güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, saygı-statü ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır 

(2, 3). Hiyerarşinin üçüncü sırasında olan sosyal ihtiyaçları şu şekilde sıralayabiliriz; sevme, 

sevilme, ilgi görme, ait olma, yakınlık gibi ihtiyaçlardır. Sosyal ihtiyaçların giderilmesinde 

karşılıklı güven duygusu vardır. Bu ihtiyaçların karşılanmamasında güvensizlik, yalnızlık, 

yabancılaşma gibi duyguların hissedilmesine yol açabilir (2, 4). Harvard Üniversitesi de geniş 

bir öğrenci grubuna TAT testini uygulamıştır ve uyguladığı test sonucunda ihtiyaçların 

listesini çıkartmıştır (5). İhtiyaç listesinde; yakınlık, ilgi görme, aşağılanmadan kaçınma, 

saldırganlık, cinsellik, başarı elde etme, zarardan kaçınma, düzen, oyun, anlaşılma gibi çok 

sayıda temel ihtiyaçlar sıralamıştır (6). Hem Maslow’un hiyerarşisinde hem de Harvard 

Üniversitesinde yapılan araştırmada ilginin ne kadar önemli bir kavram olduğu görülmektedir.   

Çocuklar doğdukları andan itibaren birçok temel ihtiyaçlarla karşılaşırlar. Yaşamlarının her 

döneminde sırası ile karşılanan yeme, içme, tuvalet eğitimi gibi fizyolojik ihtiyaçların yanı 

sıra, temel psikolojik ihtiyaçlarında karşılanması gerekir.  

Bir çocuk kaç yaşında olursa olsun, ilgiye ihtiyacı vardır. Anne babaların çocuklarının bu 

psikolojik ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaları için, çocukların anne babalarına ihtiyaç 

duydukları anlarda yeterince zaman ayırmaları gerekmektedir (7). Anne babaların birçok 
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farklı ilgi sınıflandırması bulunmaktadır. Bunlardan bazıları çocuğun davranışını geliştirmeye 

yönelik ilgi, kontrole yönelik ilgi, okula yönelik ilgi ve çocuğun ilgileri geliştirmeye yönelik 

ilgi şeklinde sayılabilir. Anne babanın özellikle çocuğun okuluna olan ilgisi, daha sonra ki 

okul kazanımlarına katkıda bulunacağı gibi benlik saygısını arttırabilir (8). 

Kutluca Canbulat ve Yüce’nin (9) yaptıkları bir araştırmada anne babanın verdiği bilgilere 

göre, çocukları ile ilgilenmelerinin ilk sırasında çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak, 

ikinci sırada ahlaki değer kazandırma, üçüncü sırada ise sevme ve çocukların sorunları ile 

ilgilenmenin gelmektedir. Okula yönelik ilgilerinde ise, çocuğun çantasını hazırlama, okula 

birlikte gidip gelme, her gün okulda yaptıklarını sorma, okulda verilen ödevlere yardım etme, 

koruma ve güvenliğini sağlama gibi davranışlarla ilişkilendirdikleri ve yine aynı araştırmada, 

çok az anne baba birlikte gezmeye gitmek, yemek yemek ve çocukla zaman geçirmenin 

ilgilenmek anlamına geldiğini söylemiştir. 

Bu araştırmanın genel amacı, 4-6 yaş grubu çocuğu olan anne babaların çocuklarına yönelik 

ilgilerini incelemek ve ilgilerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemektir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri ne düzeydedir? 

2. Anne ve babaların, çocuklarına karşı ilgileri arasında istatiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

3. Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri çocuklarının cinsiyetlerine göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir? 

4. Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri çocuklarının yaşına göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

5. Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri sahip oldukları çocuk sayısına göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, çalışma grubu, araştırmada kullanılan veri toplama araçları, 

verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizinde kullanılan istatistikî çözümleme 

tekniklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

1.2.Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç 4-6 yaş arası çocuğu olan anne ve 

babaların çocuklarına yönelik ilgilerini incelemektir. Bu yönüyle araştırma betimsel 

modeldedir. Betimsel model geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu haliyle 
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betimlemek amacıyla veri toplanarak yapılan araştırma türüdür. Araştırmaya konu olan kişi, 

olay ya da nesne, kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi ifade edilmeye çalışılır (10). 

Araştırmanın diğer amacı ise, 4-6 yaş arası çocuğu olan anne ve babaların, çocuklarına 

yönelik ilgilerinin çeşitli değişkenlere göre değişip değişmediğini incelemektir. Araştırma bu 

yönüyle ise nedensel karşılaştırma modelindedir. Nedensel karşılaştırmalı modeller, bireyler 

ya da gruplar arasındaki farklılıkların nedenleri ve sonuçları belirlenmesine olanak sağlayan 

araştırma modellerdir (11).  

1.3.Çalışma Grubu 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden “tipik durum örneklemesi” kullanılmıştır. Bu 

araştırmanın örneklemini Malatya ilinde seçilmiş kamu ve özel 4 okul öncesi eğitim 

kurumundaki 4-6 yaş grubu çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 

116 anne, 90 baba olmak üzere toplam 206 ebeveynden veri toplanmıştır. 

1.4.Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında, anne ve babaların çocuklarına yönelik ilgilerini belirlemek amacıyla 

“Çocuğa Yönelik Anne-Baba İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca ebeveynlerin 

sosyodemografik özelliklerini belirlemek amacıyla Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. 

Aşağıda ölçme araçları kısaca açıklanmıştır.  

Çocuğa Yönelik Anne İlgi Ölçeği: Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 

yaşındaki çocukların annelerinin çocuklarına yönelik ilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 

Sucuoğlu ve ark. (12) tarafından geliştirilen Anne İlgi Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek 

34 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Güvenirlik analizleri kapsamında ölçeğin geneli 

için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0.91’dir.  

Bu araştırma kapsamında toplanan veriler için yapılan analizler sonucunda iç tutarlık 

güvenirlik katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır.  

Çocuğa Yönelik Baba İlgi Ölçeği: Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 

yaşındaki çocukların babalarının çocuklarına yönelik ilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 

Sucuoğlu ve ark. (12) tarafından geliştirilen Baba İlgi Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek 

40 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Güvenirlik analizleri kapsamında Baba İlgi 

Ölçeği için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0.94’tür. 

Bu araştırma kapsamında toplanan veriler için yapılan analizler sonucunda iç tutarlık 

güvenirlik katsayısı 0.90 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçeklerde yer alan her madde, puan değeri olarak 5= Çok sık, 4= Sık, 3= Bazen, 2= Az, 1= 

Hiç şeklinde 5’li Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirilmiştir. Ölçekten alınan puanların 

yükselmesi, ebeveynlerin çocuklarına gösterdikleri ilgi düzeylerinin arttığını göstermektedir. 
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1.5.Verilerin Toplanması 

Araştırmamın verileri 2018 yılı Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim aylarında toplanmıştır. Veri 

toplama sürecinde 4-6 yaş grubunda çocuğu olan anne-babaların çocuklara yönelik ilgilerini 

belirlemek amacıyla hazırlanmış olan anketin, araştırma amaçlı olduğu, verdikleri bilgilerin 

gizli tutulacağı, çocukları açısından ve kendileri açısından herhangi bir risk bulunmadığı 

belirtilerek ailelerden tarafsız net cevaplar vermeleri istenmiştir. 

1.6.Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS 24 (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) 

istatistik paket programı kullanılmıştır.  

Veri analizleri gerçekleştirilmeden önce toplanan verilerin istatistiksel testler açısından uygun 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, veriler öncelikle kayıp ve uç değerler 

açısından incelenmiştir. Daha sonra ise maddelerin çarpıklık ve basıklık değerleri 

hesaplanmıştır. Ayrıca, histogram ve P-P grafikleri aracılığıyla verilerin dağılımı görsel 

olarak incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda veri seti için çarpıklık 

(skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin +0.50/-0.82 değerleri arasında değiştiği ve uç 

değerler içermediği belirlenmiştir. Bu bulgudan hareketle verilerin normal dağılım yakın 

dağılım gösterdiği belirlenmiştir. 

Verilerin analizi sürecinde ise iki kategorili grup karşılaştırmalarında t- testi, üç ve daha fazla 

kategorili grup karşılaştırmalarında ise tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. ANOVA testi 

sonucunda anlamlı farkın belirlendiği durumlarda, farkın hangi grup ya da gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek üzere çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Grup 

varyanslarının eşit dağıldığı durumlarda, ortalama puanlarının çoklu karşılaştırmasında 

Scheffe testi kullanılmıştır (13). 

 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın birinci alt problemi “Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri ne 

düzeydedir?”  biçiminde ifade edilmiştir. Araştırmanın bu alt problemine yanıt bulmak 

amacıyla, elde edilen veriler üzerinden betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Anne ve 

babaların ölçekten almış oldukları en düşük puanlar, en yüksek puanlar, aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir. 
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Tablo 1.  Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri 

Değişken     En Düşük    En Yüksek     Ortalama     Std. Sapma 

Çocuğa Karşı İlgi 1.98 5.00 3.92 0.61 

 

Tablo 1’ deki bulgular incelendiğinde, anne ve babaların ölçeklerden aldıkları puanların 

ortalamasının 3.92, standart sapmasının 0.61 olduğu görülmektedir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi “Anne ve babaların, çocuklarına karşı ilgileri arasında 

istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık var mıdır?”  biçiminde ifade edilmiştir. Araştırmanın bu 

alt problemine yanıt bulmak amacıyla elde edilen veriler üzerinden anne-baba değişkenine 

göre t-testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 2’ te verilmiştir. 

 

Tablo 2. Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgilerinin cinsiyet değişkenine göre analizi 

  Değişken N X  
Ss sd t p 

Çocuğa Karşı İlgi 

Anne 116 4.13 .47 

204 6.06 0.001** 

Baba  90 3.65 .66 

**p < 0.01. 

Anne ve babaların, çocuklarına karşı ilgileri arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda, anne-baba değişkenine göre 

çocuğa karşı gösterilen ilginin [t(204) = 6.06, p < .01] anneler lehine anlamlı şekilde 

farklılaştığı belirlenmiştir. Tablo 2’deki aritmetik ortalama puanları incelendiğinde annelerin 

çocuklarına karşı babalara göre daha yüksek düzeyde ilgi gösterdiği görülmektedir.  

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri çocuklarının 

cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?”  biçiminde ifade edilmiştir. 

Araştırmanın bu alt problemine yanıt bulmak amacıyla elde edilen veriler üzerinden çocuğun 

cinsiyetine göre t-testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 3’ te verilmiştir. 
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Tablo 3. Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri çocuklarının cinsiyetlerine göre 

 Değişken N X  
Ss sd t p 

Çocuğa Karşı İlgi 

Kız  105 4.00 0.53 

204 2.01 0.03 

Erkek 101 3.84 0.58 

 

Yapılan t testi sonucunda, anne ve babaların çocuklarına karşı ilgilerinin çocuklarının 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği [t(204) = 2.01, p > 0.03] belirlenmiştir. 

Tablodaki aritmetik ortalama puanları incelendiğinde anne ve babaların kız çocuklarına 

yönelik olarak daha yüksek düzeyde ilgi gösterdiği söylenebilir.  

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri 

çocuklarının yaşına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?”  biçiminde ifade edilmiştir. 

Araştırmanın bu alt problemine yanıt bulmak amacıyla elde edilen veriler üzerinden çocuğun 

yaşı değişkenine göre tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’ te 

verilmiştir. 

Tablo 4. Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri çocuklarının yaşına göre analizi 

 Çocuk Yaşı N X  F p Fark  

Çocuğa Karşı İlgi 

4 yaş 19 4.14 

1.94 0.14 - 

5 yaş  118 3.94 

6 yaş 69 3.83 

Toplam 206 3.92 

 

Yapılan tek yönlü ANOVA testi sonucunda anne ve babaların çocuklarına karşı ilgilerinin 

çocukların yaşına göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı [F(2, 203) = 1.91,  p > .05] belirlenmiştir. 

Başka bir ifadeyle çocuklarının yaşı farklı olsa da anne ve babaların çocuklarına karşı benzer 

düzeyde ilgi gösterdikleri belirlenmiştir.  

Araştırmanın beşinci alt problemi “Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri sahip 

oldukları çocuk sayısına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?”  biçiminde ifade 

edilmiştir. Araştırmanın bu alt problemine yanıt bulmak amacıyla elde edilen veriler 
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üzerinden ailenin sahip olduğu çocuk sayısı değişkenine göre tek yönlü ANOVA testi 

yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 7’ te verilmiştir. 

Tablo 5. Anne ve babaların çocuklarına karşı ilgileri sahip oldukları çocuk sayısına göre 

analizi 

 Çocuk Sayısı N X  F p Fark  

Çocuğa Karşı İlgi 

a) 1 çocuk 44 4.09 

4.89 0.01 
a>b 

a>c 

b) 2 çocuk 94 3.89 

c) 3 çocuk ve üstü 68 3.84 

Toplam 206 3.92 

 

Anne ve babaların, çocuklarına karşı ilgilerinin sahip olunan çocuk sayısına göre anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı [F(2, 203) = 4.89, p < .05]  tespit edilmiştir. Yapılan çoklu grup karşılaştırma 

testi sonucunda tek çocuğa sahip olan anne ve babaların hem iki hem de üç ve üzeri çocuğa 

sahip olan anne ve babalara göre çocuklarına daha yüksek düzeyde ilgi gösterdikleri 

belirlenmiştir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmada elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde anne babaların çocuklarına 

olan ilgi düzeylerinde farklılık olduğu görülmektedir. Çocukların ruhsal, bedensel 

sağlıklarının sağlanması ve mutlu ve huzurlu bir şekilde başarılı olmaları için, temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önlemler almak gerekir. Bu temel ihtiyaçları 

karşılayacak en önemli kişi anne babadır (7). Özellikle babanın çocuğun temel ihtiyaçlarını 

karşılamada etkin bir durumda ise, çocuğun yaşamını etkileyen etkin iki kişi olacaktır. Hem 

annenin hem babanın çocuğuna ilgi, sevgi, şefkat göstermesi ve bakımını yapması çocuğun 

model almada, bağlanmada faydalanacağı kişinin sayısının artmasına sebep olacaktır (14). Bu 

durum çocuğun tüm yaşantısında daha özgüvenli ve başarılı bir birey olarak yetişmesini 

sağlayacaktır.  

Temel ihtiyaçların tam olarak ne olduğunu ve bu ihtiyaçlar arasında ilginin de önemli bir 

ihtiyaç olduğu konusunda aileler bilinçlendirilebilir. Anne babanın çocuklarına karşı ilgisiz 

tutumu, çocuğun yaşantısının nasıl etkilediği ve çocukların özerklik, özgüven, kendi kendine 

yetebilme ihtiyaçlarını, çocuğun yaş ve gelişim düzeylerine göre nasıl karşılamaları 

gerektikleri konusunda aileler bilinçlendirilebilir (15). Her çocuğun ilgiye ihtiyacı olduğu, yaş 
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ve gelişim seviyelerine göre karşılanacak ihtiyaçlarının değiştiği fakat ilgi ihtiyacının her 

daim devam eden bir ihtiyaç olduğu konusunda aileler bilinçlendirilebilir. Çocukların ilgi 

ihtiyacının hem anne hem de baba tarafından karşılanması gerektiği konusunda aileler 

bilinçlendirilebilir. 
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ÖZET 

Hastalık; insanların çeşitli nedenlerden ruhsal, bedensel ve sosyal dengesinin bozulmasıdır. 

Deprem sonrası görülen birçok hastalık vardır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) en 

fazla görülen olgu olarak %42 oranında saptanılmıştır. Bunu yanında enkaz sonrası en çok 

başvurulan yer acil servisler olmuştur. Depremzedelerde genel olarak travmatik olguyla 

karşılaşılmıştır. Deprem sonucu ortaya çıkmış hastalıklar insanları oldukça endişelendirir ve 

kaygıya düşürür. İnsan organizmasının bozulmaması için panik olunmamalı ve tıbbi yardım 

beklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Deprem, Hastalık 

1-GİRİŞ  

     Yeraltında var olan sismik hareketlerinin büyüklüğüne göre ortaya çıkan sarsıntılara neden 

olan deprem yerkabuğu hareketleri olarak açıklanmaktadır. İnsan organizmasının çeşitli 

nedenlerden ruhsal, bedensel ve sosyal dengesinin bozulması hastalıktır. Bilindiği gibi doğal 

afetler özellikle de deprem Türkiye için önemli bir sorun oluşturmaktadır (BULUT ve 

arkadaşları 2001). Deprem, sel ve kitlesel kazalarda hızlı tıbbi yanıt gerekirken malnütrisyon 

gibi durumlarda yanıt gereksinimi daha yavaş olabilir (BULUT ve ark 2001).  

Yaralı sayısına göre oluşturulan bir sistemde;10-19 yaralının olduğu felaketler basit, 100-999 

yaralının olduğu felaketler orta derecede ve 1000 ya da daha fazla yaralının olduğu felaketler 

büyük olarak sınıflandırılmaktadır(BULUT ve ark 2001). 

Deprem sonrası olduğu belirlenen Travma Sonrası Stres Bozukluğu(TSSB) bulunan kişilerde 

psikiyatrik bozukluklarında görülme oranı yüksektir. Depremden sonra en çok TSSB 

görülmüştür. Örneğin Marmara depreminden sonraki 6 ay içinde depremin neden olduğu 

poliklinik başvuruları içinde TSSB oranı %42 olarak bulunmuştur(SABUNCUOĞLU ve 

arkadaşları 2000). Travmaya verilen duygusal tepkilerin davranışa nasıl yansıdığı da 

araştırılması gereken bir konudur (Mollica ve arkadaşları 1997). Deri hastalığı üzerine yapılan 

bir araştırmada deri ve zührevi hastalıkları kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz psikoloji 
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deprem sonrası görülen yaşam kalitesindeki değişiklik, kış şartları nedeniyle soğuk havaya 

maruziyet ve olumsuz yaşam koşullarının deri hastalıklarına etkisi bulunmuştur.(ALTUN ve 

arkadaşları 2014). 

Bazı çalışmalarda, meydana gelmiş bir depremin TSSB ‘ye yol açmadığı kanısınada 

varılmıştır. Örneğin 1995 Dinar depremi sonrasında ergenler üzerine yapılan bir çalışmada 

deprem travmasının genelde TSSB ‘ye yol açmadığı, belirtiler düzeyinde kaldığı 

bulunmuştur.(Şener ve arkadaşları 1997).  

Bu çalışmada deprem sonrası oluşan psikiyatrik şikayetlerle başvuran anksiyete belirtilerinin 

ve anksiyete düzeylerine etki eden faktörleri, kişilerde görülen hastalığın önceden veya o an 

olup olmadığı ne şekilde davrandıklarının, bunlar için yapılan analizlerin yalnız bir çalışmada 

değil aynı zamanda daha sonra yaşanabilecek afetler için de bir kaynak olarak kullanılması ve 

araştırılması amaçlanmıştır. 

2-MATERYAL VE YÖNTEM 

     Bu bir derleme çalışmasıdır. Bu konu ile alakalı makaleler yardımıyla elde edilen bilgilerin 

bir araya getirilmesiyle deprem sonrasında meydana gelen hastalıklar incelenmiştir. 

3-BULGULAR 

     Şu ana kadar yapılan çalışmalarda genel olarak hastalıklar 9 başlık altında toplanmıştır. 

1-Travma Sonrası Stres Bozukluğu %42(SABUNCUOĞLU ve arkadaşları 2000). 

2- Crush Sendromu %21 

3-Vital organ yaralanmaları %20 

4-Pelvis-Vertebra kırıkları  

(Bulut ve Ark 2001) 

5-Egzemalar 

6-Fungal Enfeksiyonlar 

7-Akneiform Dermatozlar 

8-Viral hastalıklar 

9-Saç hastalıkları 

(Altun ve arkadaşları 2014) 
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     Depremzedeler genelde acil servise başvurmuştur bunlar; 

1-Travmatoloji%13 

2-Ortapedi%28 

3-Genel Cerrahi%9 

4-Göğüs Cerrahisi%11 

5-Yoğun Bakım%7 

(DURSUN ve ark 2012) 

3-SONUÇ 

     Sonuç olarak deprem sonrasında en sık görülen hastalıklar TSSB, crush sendromu, 

egzemalar, fungal enfeksiyonlar(mantar hastalıkları),saç hastalıkları, viral hastalıklar, 

akneiform dermatozlar, vital organ yaralanmaları, pelvis-vertebra kırıklarıdır. Depremlerde 

koruyucu hizmetler sınıflandırılmalı ve gerçekleşen depremin felakete dönüşmesini 

engellemek için uzun soluklu plan yapılmalıdır. Deprem sonrası insan organizmasının 

korunması için panik olmamalı ve meydana gelmiş bir hastalık varsa tıbbi yardım 

beklenmelidir.    
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KADAVRASIZ EĞİTİMİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
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1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 
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2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Malatya 

ÖZET 

Bu çalışmada günümüz sağlık alanındaki eğitimin en büyük problemi olan kadavraya ihtiyaca 

değinilmektedir. Ülkemizde şuan faaliyette olan devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 200 

tıp fakültesi bulunmaktadır. Bir o kadarda sağlık bilimleri fakülteleri mevcuttur. Bu 

kurumların temel amacının kaliteli sağlık çalışanı yetiştirmek olduğunu biliyoruz. Ancak 

insanı tedavi edeceğini düşündüğümüz sağlık çalışanı olan doktor, diş hekimi, fizyoterapist vb 

sağlık grubundaki öğrencilerin çoğu kadavra ile çalışmadan hatta ve hatta kadavra 

görmeden mezun olmaktalar. Bunun temel nedeni ülkemizdeki kadavra eksikliğidir. Kadavra 

üzerinde pratik yapmadan modeller üzerinde çalışarak bir sağlık personeli hastanın derdine 

nasıl ilaç olur? Bunun cevabı tabii ki imkansız. Kadavra olmadan modeller ve teknolojik 

yeniliklerden öğrenilen bir sağlık eğitimi ne kadar başarılı olabilir. Kadavra bağışı ülkemizde 

yok denecek kadar az. Yurtdışından ithal edilen kadavranın maliyeti ise uçuk fiyatlarda ki 

ülkemizdeki maddi kriz de ithal kadavrayı imkansız hale getirmektedir. 2659 sayılı Adli Tıp 

Kurumu Kanununun 17. maddesinde“- (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./16. Md.) 

“…kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adli tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve 

aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel 

araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir.” denilmektedir. 

Ancak bu duruma da görevliler kayıtsız kalmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız sağlık 

alanındaki en büyük sorun olan kadavra yetersizliğine dikkat çekmek ve bu soruna çözüm 

önerileri sunmaktır. 

Anahtar kelimeler: Kadavra, Sağlık Bilimleri, Adli Tıp, Yönetmelikler, Kanunen Çözümler 

 

ABSTRACT 

 

This study discussed the need for cadavers, which is the biggest problem of education in 

today's health field. There are a total of 200 medical faculties in state and foundation 

universities which are currently active in our country. There are also faculties of health 

sciences. We know that the main aim of these institutions is to train quality health workers. 
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However, most of the health care professionals, dentists, physiotherapists, etc. in the health 

care group, who we think will treat people, can not work with cadavers because of deficiency 

of cadavers. How does a healthcare professional work on models without practicing on 

cadavers? The answer is, of course, impossible. How successful a health education can be 

learned without cadaver and from models and technological innovations. The donation of 

cadavers in our country is very low. The cost of the cadaver imported from abroad makes it 

impossible for imported cadavers to be destroyed in the financial crisis in our country. Article 

17 at - (Amended article: 19/02/2003 - 4810 SK / 16th Art.) Of the Law of the Forensic 

Medicine Institution (Law no: 2659) ““ the body or parts of which are understood to be 

orphaned are not related to the judicial investigation. On the other hand, it can be given to 

relevant higher education institutions for preservation and scientific research for at least six 

months provided that there no will  be. However, the officials remain indifferent to this 

situation. The aim of this study was to focus to the lack of cadaver and offer solutions to this 

problem. 

Keywords: Cadaver, Health Sciences, Forensic Medicine, Regulations, Legal Solutions 

 

GİRİŞ 

1. KADAVRA BAĞIŞI 

 

Konuya ilişkin temel düzenleme, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 

Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Organ ve 

Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğidir (1). 

 

Ölüden organ ve doku alma koşulu ve cesetlerin bilimsel araştırma için muhafazası: 

Madde 14 – (1) Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, 

teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş 

veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm anında 

yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin; 

bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ 

veya doku alınabilir. Aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe yoksa, kornea gibi ceset 

üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. 

(2) Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu 

belirtmişse organ ve doku alınamaz. (Değişik: 21/1/1982 - 2594/1 md.) Kaza veya 
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doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş 

olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa, sağlam doku ve organları, 

tıbbi ölüm halinin alınacak organlara bağlı olmadığı 11 inci maddede belirlenen 

hekimler kurulunun raporuyla belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline 

bağlı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet 

ve rıza aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Bu hallerde, adli otopsi, bu 

işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve 

otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir.(Ek: 21/1/1982 - 2594/1 md.) Ayrıca 

vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere 

vasiyet edenlerle yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen 

ve kimsenin sahip çıkmadığı ölü muayenesi veya otopsi işlemi tamamlanmış cesetler 

aksine bir vesiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel 

araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler. Bu 

cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

(3) (Ek fıkra: 2/1/2014-6514/42 md.) Tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın yurt içinden 

yeteri kadar temin edilememesi hâlinde, kadavra veya kadavra parçası, soykırım ve 

insanlığa karşı işlenmiş suçlar yoluyla ölmüş kimselerden temin edilmemiş olması 

kaydı ile yurt dışından temin edilebilir. Kadavra veya kadavra parçası temini ile yurt 

dışından kadavra temin edecek kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesine dair usul ve 

esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

 

Bu düzenlemeler göz önüne alındığında kadavra bağışı ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz: 

 

Kişilerin gerek organ ve doku bağışı gerekse kadavra bağışı yapabilmeleri 2238 sayılı Kanun 

hükümlerine tabidir. Bir kimse ölümünden sonra bilimsel amaçlarla kullanılmak üzere 

vücudunu bağışlayabilir. Kadavra bağışı olarak adlandırılan bu işlemin  ölenin 

yakınları tarafından yapılabilmesi de mümkündür. Dolayısıyla konuyu kişinin 

kendisinin yaptığı bağış ve yakınlarının kadavra bağışı şeklinde ikili bir ayrımla ele 

alabiliriz (2). 
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1.1-Kişinin Kadavra Bağışı: 

Ülkemizde bir kimsenin ölümünden sonra bilimsel amaçlarla kullanılmak üzere vücudunu 

vakfedebilmesi, yani kadavra bağışı yapabilmesi için aranan şartlar şunlardır: 

1- Bağışçının on sekiz yaşını doldurmuş olması (Resmi kimlikle belgelendirilmesi şarttır.), 

2- Bağışçının ayırt etme gücüne sahip bulunması (Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi 

şarttır.), 

3- Bağışçının, vücudunun bilimsel amaçlar için kullanılması isteğinin, en az iki tanık 

huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya 

en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanakla (bağış formu) 

saptanması ve bu tutanağın bir hekim/organ ve doku nakil koordinatörü tarafından 

onaylanması ya da resmi veya yazılı vasiyetname ile bağış iradesinin (vücudunun 

bilimsel amaçlar için kullanılması arzusunun) açıklanmış olması, 

 

Bu şartların varlığı halinde kişi, başka bir kimsenin rızasına/onayına gerek olmaksızın 

kadavra bağışı yapabilmektedir. 

 

Bağışçı bağış iradesini iki şekilde açıklayabilir. İlk olarak kadavra bağışında bulunmak isteği 

üniversitelere (tıp fakültelerine), organ ve doku nakil merkezlerine veya hastanelere 

müracaatla bildirilebilir. Müracaatı alan kuruluş bağışçı ile bir görüşme yapar. 

Görüşmeyi yapacak olan kişi hekim veya organ ve doku nakli koordinatörüdür. Bu 

kişiler tarafından, bağış ve bunun psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında 

bağışçıya bilgi verilir. Bağışçının kadavra bağışı yapabilecek akli ve ruhsal yeterliliğe 

sahip bulunup bulunmadığına bakılır; ehil görülmeyen kişilerin bağış isteği geri 

çevrilir. Bağışçı evli ise birlikte yaşadığı eşinin, bağış kararından haberdar olup 

olmadığı araştırılır ve durum bir tutanakla tespit edilir (Bu durum eşin rızasının 

aranacağı anlamına gelmemektedir.). Görüşme sonunda gerekli şartları taşıyan kişi iki 

tanık huzurunda bağışta bulunmak isteğini belirtir ve buna ilişkin bir tutanak (bağış 

formu) düzenlenir. Tutanak bağışçı tarafından imzalanır ve bir hekim tarafından 

onaylanır. Kadavra bağışı yapabilmenin ikinci yolu resmi veya yazılı vasiyetname 

olup, bunların ne şekilde yapılması gerektiği miras hukuku kurallarına tabidir (bkz. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.531-538) (2). 

 

2238 sayılı Kanuna göre ölü, sağlığında ölümünden sonra kendisinden organ veya doku 

alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz. Ayrıca belirtilmelidir 
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ki, bağışçı bağışından her zaman dönebilir; bağıştan dönülmesi halinde cezai şart 

öngören anlaşmalar hukuka ve ahlaka aykırı olup geçersizdir. 

 

Kadavra bağışı konusundaki iradesini değinilen yöntemlerden biriyle açıklamış olan bir 

kişinin ölümünden sonra, yakınları tarafından kadavra bağışına rıza gösterilmemesi 

mümkündür. Bu durumda ne yapılması gerektiğine dair açık bir düzenleme yoktur. 

2238 sayılı Kanun, "vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde 

faydalanılmak üzere vasiyet edenlere ait cesetler, aksine bir vasiyet olmadığı 

takdirde bilimsel araştırma için kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumlarına 

verilebilirler" ifadesini kullanmaktadır. Bu nedenle, ailesi veya diğer bir yakını 

tarafından rıza gösterilmemesi halinde cesedin kadavra olarak kullanılabileceğini 

söylemek güçtür. Bu durum, sağlığında gerekli prosedüre uyarak kadavra bağışı 

konusundaki iradesini açıklamış olan bir kişinin bu iradesine üstünlük tanınmaması ve 

ailesi veya yakınlarından birinin kadavra bağışına rıza göstermemesi halinde bağış 

iradesinin yok sayılması sonucunu doğurduğu için eleştiriye açıktır. Dolayısıyla 

geçerli bir şekilde kadavra bağışı yapılmış olmasına rağmen ölenin yakınları 

tarafından rıza gösterilmemesinin, kadavra bağışını hükümsüz hale getirmeyeceğine 

dair açık bir yasal düzenleme yapılmasını, kadavra ihtiyacını karşılamada ileri bir 

adım olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. 

 

1.2-Kişinin Yakınları Tarafından Kadavra Bağışı Yapılması: 

Bir kimse yakınına ait cesedi bilimsel amaçlarla kullanılması için bağışlayabilir. Ölenin 

yakınları tarafından yapılacak kadavra bağışında da, bağışçının onsekiz yaşını 

doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip bulunması, ayrıca cesedin bilimsel amaçlar için 

kullanılması isteğini, en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak 

yazıp imzalaması veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzalaması ve 

bunun tutanakla (bağış formu) saptanarak tutanağın bir hekim/doku ve organ 

koordinatörü tarafından onaylanması, ayrıca ölenin, sağlığında vücudunun bilimsel 

amaçlar için kullanılmasını istemediğini  resmi veya yazılı vasiyetname ile 

bildirmemiş veya bu konudaki iradesini iki tanık huzurunda açıklamamış olması 

şartları aranmaktadır. 

 

Görüldüğü üzere, yakınlar tarafından kadavra bağışında bulunulmasının şartları ile kişinin 

bizzat kendisinin yaptığı kadavra bağışındaki şartlar aynıdır. Yalnız, ölenin yakınları 
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tarafından yapılan kadavra bağışında, kişinin kendisi tarafından yapılan kadavra 

bağışındakine ek olarak "ölenin, vücudundan organ veya parça alınmasını yahut 

vücudunun kadavra olarak kullanılmasını istemediğini" en az iki tanık huzurunda ya 

da resmi veya yazılı vasiyetname ile belirtmemiş olması gerekir. Kişi sağlığında 

vücudundan organ/doku alınmasını veya vücudunun herhangi bir amaçla 

kullanılmasını istemediğini iki tanık huzurunda ya da resmi veya yazılı vasiyetname 

ile belirtmişse, yakınları tarafından o kişinin vücudu veya organları bağışlanamaz. 

 

Kimlerin bu şekilde kadavra bağışı yapabileceği "sırasıyla ölüm anında yanında bulunan 

eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa 

yanında bulunan herhangi bir yakınının" denilmek suretiyle gösterilmiştir (2238 

sayılı Kanun m.14/1). Buna göre öncelikle ölenin eşi bu bağışı yapabilecektir. Eşinden 

sonra bağış yapabilecek kişiler ölenin reşit çocukları, bunlar yoksa ana veya babası, 

bunlar da yoksa bir yakınıdır. Kanun, yakınlar tarafından yapılacak kadavra bağışında 

böyle bir sıralama öngörmüştür. Bu nedenle eşi bulunan bir kişiye ait cesedin, ölenin 

ana veya babası tarafından bağışlanmasına imkan yoktur; bağış iradesini açıklayacak 

olan kişi ölenin eşidir.  Ancak kadavra bağışında bulunmaya yetkili olan bu kişilerden 

birinin diğerinin yaptığı bağışa rıza göstermemesi mümkündür. Örneğin eş tarafından 

yapılan kadavra bağışına ölenin reşit çocukları veya ana-babası tarafından karşı 

çıkılabilir. Bu durumda açık bir düzenleme bulunmamakla bereber bağışın geçerli 

olmayacağı kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, belirtilen sıraya uyulması zorunlu 

olmakla beraber bağış için yetkili olanlardan birinin rıza göstermemesi bağışı 

geçersiz kılar. Bu nedenle, uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin önüne geçmek 

için, gerekli nitelikleri taşıyan kişiler tarafından yapılacak kadavra bağışına, bağış için 

yetkili diğer yakınlar tarafından açıkça karşı konulmaması halinde bağışın geçerli 

olacağına dair açık bir yasal düzenleme yapılması isabetli olacaktır. 

 

2.ADLİ VAKALARDAN KADAVRA TEMİNİ 

 

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun "Kimsesiz 

cesetler" başlıklı 17.maddesi: 

Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg 

dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu 

kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adlî tahkikatla ilgisi kalmamış olması 
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ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve 

bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. 

Ceset veya kısımlarının, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına 

verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir. 

 

 

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10/c maddesi: 

(Değişik:RG-30/10/2011-28100) Otopsinin sonuçlanması veya hüviyetin tespitinden sonra 

morg ihtisas dairesiyle ilgisi kalmayan ceset veya beraberindeki materyal, tahkikatı 

idare eden hakim veya Cumhuriyet savcısı veya hüviyet tespiti için gönderilen makam 

tarafından gömülmesinde sakınca olmadığını bildiren yazılı belge üzerine ailesine 

veya yakınlarına veya kimsesiz ise onbeş gün içinde (Değişik ibare:RG-7/1/2016-

29586) belediyeye veya mülki idare amirliğine teslim edilir. Kimliği tespit edilmiş 

olmasına rağmen ailesi veya yakınları tarafından (Değişik ibare:RG-20/4/2016-

29690) beş gün içinde teslim alınmayan cesetler de belediyeye veya mülki idare 

amirliğine gömülmek üzere teslim edilir. (Ek cümle:RG-16/1/2016-29595) Cesedin 

teslim veya gömülme işlemleri sırasında kamu düzeninin bozulabileceği veya 

toplumsal olayların meydana gelebileceği ya da suç işlenebileceği mülki idare 

amirince değerlendirildiği takdirde cesetler, gömülmek üzere doğrudan mülki idare 

amirliğine teslim edilir. Ancak; yabancı uyruklu kişiye ait olduğu tespit edilen ceset, 

ailesi, yakınları veya vatandaşı bulunduğu ülkenin diplomatik ya da konsolosluk 

temsilciliklerince tesliminin istenilmesi halinde, ülkelerine nakledilmek kaydıyla 

kendilerine ya da yetkili temsilcilerine teslim edilir. Ailesi veya yakınlarınca 

Ülkemizde defnedilmek istenilen, vatandaşı bulunduğu devlet tarafından ülkesine 

kabul edilmeyen, yabancı ölüm bildirimine diplomatik ya da 

konsolosluk  temsilciliklerince onbeş gün içinde cevap verilmeyen (Ek ibare:RG-

7/1/2016-29586) veya cevap verilmesine rağmen ailesi, yakınları veya yetkili 

temsilciliklerce (Değişik ibare:RG-20/4/2016-29690) beş gün içinde teslim 

alınmayan veya kimsesi bulunmayan yabancı uyruklu ceset ise o yer mülki idare 

amirliğinin belirleyeceği yerde gömülür. (Ek cümle:RG-17/12/2011-28145) Gerektiği 

hallerde İçişleri Bakanlığının belirleyeceği yerde ve şartlarda başka bir ilde de 

gömülebilir. Morg İhtisas Dairesi, kimlik belirlenmesi için gerekli görülen örnekleri 

alır ve beş yıl süreyle saklar. Morg ihtisas dairesine getirilen ve otopsinin 

sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg ihtisas dairesi ile ilgisi kalmayan 
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ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset 

veya kısımları adlî tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyeti bulunmaması 

şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak 

üzere yüksek öğretim kurumlarına verilebilir. Ceset üzerinde tekrar bir inceleme 

yapılması ihtimali düşünülerek cesedin gömüldüğü yer veya mezara, morg defterindeki 

numarayı taşıyan bir işaretin konulacağı, cesedi alanlar tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilir ve cesedi teslim alanların da adresleri ile imzaları alınır. Kanun ve 

yönetmelikler çerçevesinde organ ya da organ parçaları adlî mercilerden gerekli 

izinler alındıktan sonra, Adlî Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu ve 

Adlî Tıp Kurumu Etik Kurulunun da onayı ile transplantasyon için alınabilir. 

 

 

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun "Kimsesiz 

cesetler" başlıklı 17. maddesi ve Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 

Morg İhtisas Dairesinin kuruluş ve görevlerinin düzenlendiği 10/c maddesinde de 

kadavra teminine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Kanun, ceset veya ceset 

parçalarının, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle 

ilgili işlemler konusunda Yönetmeliğe atıf yapmıştır (3). 

 

Yönetmeliğin gerek ilk gerekse mevcut halinde ceset veya ceset parçalarının yüksek öğretim 

kurumlarına verilmesi aynı şartlara bağlanmıştır. Buna göre ceset veya ceset 

parçalarının bilimsel araştırma amacıyla üniversitelere verilebilmesi için; 

1-Cesedin kimlik tespiti yapılmış ve yakınları tarafından teslim alınmamış olması ya da 

araştırmalar  neticesinde kimsesiz olduğunun anlaşılması (sahipsiz cenazeler), 

2-Cesedin adli tahkikatla ilgisinin kalmaması (Bu durum tahkikatı yürüten savcılık veya 

mahkeme tarafından değerlendirilecektir.), 

3-Aksine vasiyet bulunmaması, diğer deyişle kişinin sağlığında vücudunun tamamı veya belli 

kısımlarının bilimsel araştırma veya başka bir amaç için kullanılmasını istemediğine 

dair açık bir irade beyanında bulunmamış olması gerekir. 

 

Bu şartların varlığı halinde cesedin bilimsel araştırma amacıyla yüksek öğretim kurumlarına 

verilebilmesi mümkündür. Ancak mevcut düzenleme bu konuda "yüksek öğretim 

kurumlarına verilebilir" ifadesini kullanmakta ve ilgililere yükümlülük 

getirmemektedir. Bu nedenle, uygulamada işlerlik kazanması bakımından anılan 
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düzenlemenin bağlayıcı bir ifade kullanılarak değiştirilmesi ve adli işlemlerin 

tamamlanmasından sonra cesetlerin üniversitelere verilmesinin, ilgililer için açık bir 

yükümlülük haline getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

 

Yakınları tarafından beş gün içinde teslim alınmayan cesetler ile kimsesiz cesetlerin 

gömülmek üzere belediye veya mülki amirliğe teslimini öngören Yönetmelik hükmü, 

bu yönüyle yetersiz kalmaktadır. Zira bu düzenleme nedeniyle işlemleri tamamlanan 

ve yakınları tarafından teslim alınmayan veya kimsesiz olan cesetler gömülmek için 

doğrudan belediyelere teslim edilmektedir.Yani mevcut düzenlemeye göre yakınları 

tarafından teslim alınmayan veya kimsesiz olan cesetlerle ilgili yapılacak temel işlem, 

bunların gömülmesi için belediyeye teslim edilmesidir. Oysa şartların varlığı halinde 

bu durumdaki cesetlerin bilimsel araştırma için üniversitelere verilmesi mümkündür. 

Ancak söz konusu hüküm karşısında; adli tahkikatı yürüten savcılar şartları 

sağlamasına rağmen cesedin belediyeye teslimi talimatı vermekte, adli tıp yetkilileri 

de şartları sağlamasına rağmen cesedin bu durumunu savcılığa bildirmemekte ve 

gömülmesi için belediyeye  teslim etmektedir. İlgililerin bu konuda çekinceli 

davranmasının temel sebebinin, cesetlerin gömülmek üzere belediye veya mülki 

amirliğe teslimini öngören bu düzenleme olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle, 

Yönetmelikte değişiklik yapılarak bu durumdaki cesetlerin gömülmek üzere 

belediyelere teslimi yerine, bilimsel ihtiyacına göre üniversitelere verilmesinin 

esas olduğu kabul edilmelidir. Bunun yanısıra, adli tahkikatı idare eden 

görevlilerdeki bilgi eksikliğinin de cesetlerin bilimsel araştırma için üniversitelere 

verilmesi konusunda zaafiyet yarattığı söylenebilir. Belirli şartların varlığı halinde 

bilimsel araştırma için cesedin üniversitelere verilmesi mümkün olmasına rağmen 

mevcut düzenlemeye dair bilgisi bulunmayan yetkililerin bu hükme işlerlik 

kazandırması da beklenemeyecektir. Bu nedenle, adli makamlardaki yetkililer (kolluk 

görevlileri, Cumhuriyet savcısı ve hakimler) ile adli tıp çalışanlarının mevzuata dair 

bilgi eksikliğini gidermeye yönelik çalışmaların/eğitimlerin yararlı olacağı 

kanaatindeyiz.   

 

Yakınları tarafından teslim alınmayan cesetler ile kimsesiz cesetlerin bilimsel araştırma 

amacıyla  dahi olsa üniversitelere verilmesine yöneltilebilecek eleştirilerin hukuk 

düzeni tarafından hangi argümanlarla karşılanacağı sorununa değinmek gerekirse; 

hukuk, insan cesedini "eşya" olarak kabul etmemekte ve bu nedenle insan cesedi 
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hukuki işlemlerin konusunu oluşturmamaktadır. Ölüm ile kişilik hukuken sona erer ve 

ceset üzerinde ölenin ailesi veya yakınlarının miras hakkı yoktur. Ancak ölenin hatırası 

ve ona duyulan sevgi ve saygı nedeniyle ölenin yakınlarının, cesetle ilgili  kişilik 

haklarına sahip oldukları kuşkusuzdur. Bununla beraber, bir cesedin bilimsel 

araştırmalara vakfedilmesini, hukuktaki "üstün nitelikteki kamu yararı" 

gerekçesiyle açıklanabilecegini söylemek mümkündür. Üstün nitelikteki kamusal 

yarar, toplumun geneline ait olup kişisel yarara göre üstün tutulan, öncelikli kabul 

edilen yarar veya menfaattir. Somutlaştırmak gerekirse; ağır yaralı ve bilinci kapalı 

olarak gelen ve o an rızası alınamayan bir hastaya tıbbi müdahalede bulunulmasını 

hukuka uygun hale getiren şey, o kişinin tedavisindeki kişiye veya kamuya ait üstün 

yarardır. Kişilik haklarına saldırıda hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilen bu 

kavram, yakınları tarafından teslim alınmayan veya kimsesiz olan cesetlerin (sahipsiz 

cenazelerin), tıp ve sağlık bilimlerinde yapılacak araştırmalarda kullanılmasının 

hukuki sebebi ve gerekçesi olarak kabul edilmelidir. Bununla kastedilen, konu ile ilgili 

olarak yapılacak mevzuat çalışmalarında üstün nitelikli kamusal yarar düşüncesinin 

gözetilmesi gereğidir. Özetleyecek olursak, bazı koşullar altında ailesi ve yakınları 

tarafından alınmayan cesetler ile kimsesiz cesetlerin bilimsel araştırma amacıyla 

üniversitelere tahsisi ve kadavra olarak kullanılmasının, ölenin yakınlarının kişilik 

haklarına saldırı teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir. 

 

3.KADAVRA İTHALİ 

 

2238 sayılı Kanunun 14/6.maddesi: 

Tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın yurt içinden yeteri kadar temin edilememesi hâlinde, 

kadavra veya kadavra parçası, soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar yoluyla 

ölmüş kimselerden temin edilmemiş olması kaydı ile yurt dışından temin edilebilir. 

Kadavra veya kadavra parçası temini ile yurt dışından kadavra temin edecek kişi veya 

kuruluşların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

 

2014 yılında 2238 sayılı Kanunun 14.maddesine eklenen altıncı fıkra ile, üniversitelerin 

kadavra ihtiyacını karşılayabilmek için kadavra ithal edilebilmesi mümkün hale 

getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, kadavra ithali yapabilecek kişi ve kuruluşlar 

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilecektir (4).  

SONUÇ 
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Kadavra temini konusunda kadavra ithali olumlu olarak değerlendirilebilirse de  ithal 

kadavranın maliyeti göz önünde bulundurulduğunda üniversitelerin bu yolla kadavra 

temin etmek istememeleri  doğaldır. Bu nedenle, kadavra bağışını artırmaya yönelik 

çalışmaların yapılması ve özellikle adli vakalardan kadavra temini konusunda 

mevzuatta yer alan fakat yetersiz olan düzenlemelerin gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. 

 

KAYNAKLAR 

1) 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun. 

2) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.531-538. 

3) 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun "Kimsesiz cesetler" başlıklı 17. 

maddesi. 

4) 2238 sayılı Kanunun 14/6.maddesi. 
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ÖZET 

Amaç: Bu derleme çalışmasında, engelli bireyleri güçlendirmeye yönelik yapılan müdahale 

programlarını gözden geçirmek ve hemşirelik uygulamalarında kullanımını belirlemek 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Literatür taraması güncel veri tabanlarında son 10 yıllık zaman diliminde yapılmış 

olan araştırmalar içinden, “engelli, güçlendirme programı, rehabilitasyon, hemşirelik” 

anahtar sözcükleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Taramalar sonucunda elde edilen 

makalelerden, engelli bireyi güçlendirmeye yönelik müdahale programlarını ele alan 

çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

Bulgular: Yapılan çalışmalarda, güçlendirmeye yönelik uygulanan müdahale programları 

çoğunlukla çocukluk döneminde uygulanmıştır. Uygulanan müdahale programlarının türüne 

göre, engelli bireylerde sosyal kabul düzeyi, sosyal beceriler, atılganlık düzeyi, sosyal grup 

faaliyetlerine katılma, duygusal açıdan rahatlama gibi yararları olduğu bulunmuştur. Engelli 

bireyleri güçlendirmeye yönelik; yaşam sorumluluğu alma, akran öğretimi, bilişsel süreç yaklaşımı, atılganlık beceri 

eğitimi, doğrudan öğretim (cinsel eğitim programları, işitme engellilere yönelik işitme yöntemleri, spor eğitimi), drama, iş birliğine dayalı 

öğrenme, kendini yönetme stratejilerinin kullanıldığı sosyal beceri programı, sanat terapi, hayvan destekli terapi, öykü temelli yöntemlerin 

kullanıldığı görülmüştür. 

Sonuç ve Öneriler: Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda yer alan çalışmalar büyük 

çoğunlukta, engelli çocuklar ve aileleri ile yapılmış olup, yetişkin ve yaşlı engelliler üzerinde 

yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu kapsamda çalışmaların her yaş grubunu 

kapsayacak şekilde planlanmalıdır. Engellilerin ihtiyaç duydukları güçlendirme programı ile 

desteklenmeleri, yaşam kaliteleri arttıracak ve toplumda daha uyumlu yaşam sürdürmelerine 

yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Engelli, Güçlendirme Programı, Rehabilitasyon, Hemşirelik 
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ABSTRACT 

Objective: In this review, the aim was to review intervention programs carried out for the 

empowerment of disabled individuals and to determine their use in nursing practices. 

Method: The literature review was conducted among the studies that have been conducted 

within the last 10 years using the keywords “disabled,empowerment 

program,rehabilitation,nursing” in the current databases. Among the studies obtained,the 

ones that have focused on the intervention programs for the empowerment of disabled 

individuals were included. 

Findings: In the studies conducted,intervention programs for empowerment have been mostly 

implemented in childhood. Based on the type of intervention programs implemented, 

empowerment programs were found to have benefits such as level of social 

acknowledgment,social skills,level of assertiveness,participation in social group activities and 

emotional relaxation in disabled individuals. It was seen that methods such as social skills 

program,art therapy,animal-supported therapy,story-based therapy,in which the strategies 

such as taking life responsibility,peer teaching,cognitive process approach,assertiveness skill 

training,direct teaching (sexual education program, hearing methods for hearing-impaired 

individuals, sports training),drama,collaborative learning,self-management were involved, 

have been used for the empowerment of disabled individuals. 

Conclusion and Recommendations: The majority of the studies on the care and 

rehabilitation of disabled individuals have been mostly carried out with disabled children and 

their families;however and there are very few studies conducted with adults and elderly 

individuals with disabilities. Within this scope, further studies should be planned to include 

all age groups. Supporting disabled individuals through an empowerment program they need 

will increase the quality of life and help them to live more conformably in society. 

Keywords: Disabled, Empowerment Program, Rehabilitation, Nursing 

 

1.GİRİŞ 

Dünya çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar; daha olumsuz sağlık 

durumuna, daha düşük eğitim başarısına ve iktisadi katılıma, bunun yanında daha yüksek 

yoksulluk oranlarına sahiptirler. Birçok insanın varlığına alıştığı ve kolaylıkla ulaşabildiği 

sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere erişimde, engelli insanların 

birtakım bariyerlerle karşılaşması bu farkları kısmen açıklayabilir (1). 

Ülkemizdeki engelli bireylerin sorunlarının belirlenip çözüme kavuşturulması, engelli 

bireylerin yaşam kalitelerine doğrudan olumlu katkılar sağlayacaktır. Böylece toplum 

içerisinde daha huzurlu ve uyumlu bir yaşam sürdürebileceklerdir. Engelli bireylerin yaşamsal 

işlevlerini geliştirerek daha bağımsız bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmak, onların 

toplum içerisinde uyumlu ve üretken bireyler olmalarını sağlamak, hem toplum açısından hem 

de engelli bireyler açısından oldukça önemlidir (2). Bu hedeflere ulaşabilmek için, engelli 
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bireylerin yaşam kalitelerinin üst düzeyde tutulması ve motivasyonlarının sağlanması 

gerekmektedir. Engellilerin topluma entegrasyonu, hizmetlere erişimi, çalışma hayatı ve 

yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve şartlarına uygun hizmet unsurlarının oluşturulması için 

güçlendirme programları ile engellilere yardım edilmelidir. 

Engelli bireyin bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik, konsültasyon liyezon psikiyatrisi 

hemşiresinin yönetmelikte yer alan, görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde üzerine düşen 

görev ve sorumlulukları vardır. Bu kapsamda hemşirelerin güncel literatür ışığında yapılacak 

müdahale programlarını bilmesi ve uygulamalarına yansıtması önemlidir. Bu derleme 

çalışmasında, engelli bireyleri güçlendirmeye yönelik yapılan müdahale programlarını gözden 

geçirmek ve hemşirelik uygulamalarında kullanımını belirlemek amaçlanmıştır. 

2.YÖNTEM 

Literatür taraması güncel veri tabanlarında son 10 yıllık zaman diliminde yapılmış olan 

araştırmalar içinden, “engelli, güçlendirme programı, rehabilitasyon, hemşirelik” anahtar 

sözcükleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Taramalar sonucunda elde edilen makalelerden, 

engelli bireyi güçlendirmeye yönelik müdahale programlarını ele alan çalışmalar 

değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

3.BULGULAR 

Yapılan çalışmalarda, güçlendirmeye yönelik uygulanan müdahale programları çoğunlukla 

çocukluk döneminde uygulanmıştır. Uygulanan müdahale programlarının türüne göre, engelli 

bireylerde sosyal kabul düzeyi, sosyal beceriler, atılganlık düzeyi, sosyal grup faaliyetlerine 

katılma, duygusal açıdan rahatlama gibi yararları olduğu bulunmuştur.  

3.1. Engelli Bireyi Güçlendirmeye Yönelik Müdahale Programları 

3.1.1. Kendini Yönetme Stratejilerinin Kullanıldığı Sosyal Beceri Programı 

Avcıoğlu’nun (2012) aktardığına göre, bireylerin sosyal etkileşiminde başarılı olmalarını 

sağlayan davranışların tamamına sosyal yeterlilik denmektedir. Sosyal yeterliliği olan birey, 

çevresindekilerle kolayca etkileşim kurabilen, bilgi alabilen, etkileşim sonrasında diğer 

kişilerde olumlu duygular bırakan bireydir (3). Kendi kendini yönetme bireyde istendik 

davranış değişikliği sağlar (4). Türkiye’de kendini yönetme stratejilerinin kullanıldığı sosyal 

beceriler öğretim programının, zihinsel yetersizlik gösteren öğrencilerin kendini kontrol etme 

becerilerini öğrenmelerine etkisini inceleyen bir çalışmada, zihinsel yetersizliği olan 9 öğrenci 

çalışma kapsamına alınmış ve oturumlar düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda; kendi kendini 

yönetme stratejileri ile sunulan öğretim paketinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 

öfkesini başkalarına zarar vermeden ortaya koyma, başkalarıyla olan farklılıkları konuşarak 

çözme ve başkalarıyla olan problemlerini kavga etmeden çözme becerilerini kazanmalarında 
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etkili olduğunu ve bu becerileri kazanan öğrencilerin uygulama sona erdikten sonra da bu 

becerileri kullanmaya devam ettiklerini göstermiştir (3). 

3.1.2. Akran Öğretimi 

Akran öğretimi, bir öğretmenin rehberliğinde, öğrencilerin birbirlerine yardım ederek belirli 

bir kavramı, beceriyi ya da bilgiyi öğreterek öğrendikleri bir süreçtir. Bu yöntem sayesinde 

öğrenciler, kendi öğrenme adımlarına, algılama düzeylerine ve öğrenme şekillerine uygun 

olarak öğrenirler. Akran öğretimi aynı zamanda öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte 

çalıştıkları ilginç ve heyecan verici bir uygulamadır (5). Akran aracılığıyla sunulan kavram 

haritasının kullanılarak, özet çıkarma becerisi öğretiminin, görmesi az düzeyde olan sekizinci 

sınıf öğrencilerinin fen bilgisini anlama ve hatırlama performansları üzerindeki etkisinin 

incelendiği bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada yapılan öğretimin, katılımcıların okuduğunu 

anlama ve hatırlama performansları üzerinde etkili olduğu ve katılımcıların becerilerini yeni 

metinlere genellemelerine yol açtığı görülmüştür (6). Yine ülkemizde yapılan farklı bir 

araştırmada ilköğretim öğretmenlerinin neredeyse yarısının özel gereksinimli çocuklar için 

akran öğretimine ilişkin olumlu görüş ifade etmiştir (7). 

3.1.3. Bilişsel Süreç Yaklaşımı 

Bilişsel süreç yaklaşımı, sosyal becerilerin kazandırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Girli 

ve Atasoy’un (2012) otizm ve Asperger sendromlu çocuklara “alay edilmeyle başa çıkma” ve 

“uygun olmayan dokunmaktan kaçınma” becerilerini kazandırmak amacıyla bilişsel süreç 

yaklaşımı temel alınarak hazırlanan sosyal beceri öğretim programının etkililiğini inceleyen 

bir çalışmada, bilişsel süreç yaklaşımı kullanılarak yapılan eğitimin etkili olduğunu 

göstermiştir (8). Farklı bir çalışmada, bilişsel ve duyuşsal odaklı bir programın ilköğretim 

öğrencilerinin fiziksel engelli yaşıtlarına yönelik sosyal kabul düzeylerine etkisini inceleyen 

bir çalışmada, öğrencilere fiziksel engelli bireyler hakkında bilgi verme, film gösterme, grup 

tartışması, görme engelli bir bireyle doğrudan etkileşimde bulunma ve engel durumunu 

canlandırma etkinliklerine yer verilmiştir. Analiz sonuçları, uygulanan programın deney 

grubundaki öğrencilerin fiziksel engelli yaşıtlarına yönelik sosyal kabul düzeylerini 

geliştirmede etkili olduğunu göstermiştir (9). 

3.1.4. Öykü Temelli Uygulamalar 

Öykü temelli uygulamalar, uygun olmayan davranışı azaltmak, yeni beceriler kazandırmak, 

var olan becerileri geliştirmek amacıyla kullanılabilmektedir (10). Sosyal öyküler 

kullanılarak, okul öncesi kaynaştırma programında yer alan otizm özelliklerine sahip bir 

çocuğa kendini tanıtma, yardım ya da bilgi isteme, devam eden etkinliğe katılma becerileri 

kazandırmak amacıyla bir çalışma yürütülmüştür. Araştırmaya katılan otizmli çocuğa 
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hedeflenen sosyal beceriler sosyal öykülerle öğretilmiş, daha sonra kaynaştırma eğitimi aldığı 

anaokulundaki sınıfında bu becerileri kullanıp kullanmadığı yapılan gözlemlerle 

değerlendirilmiştir. Hedeflenen ölçüt karşılandıktan sonra, sosyal öykülerin geri çekilme 

oturumları yapılmış, bu oturumlarının ardından iki hafta sonra izleme verileri toplanmıştır. 

Araştırmanın sonunda, sosyal öyküler aracılığıyla yapılan sosyal beceri öğretiminin etkili 

olduğu ve izleme verileri öğretilen becerilerin kalıcı olduğunu göstermiştir (11). 

3.1.5. Atılganlık Beceri Eğitimi 

Atılganlık eğitimi, bireyin kişilerarası ilişkilerinde kendi düşünce ve duygularını, kendine 

güvenli fakat sosyal ortama uygun bir biçimde ifade etmesini amaçlar. Bu eğitim, bireyin öz 

saygısını ve güvenini artırır. Bireye, eleştiriyi kabul etme yöntemlerini, stresle etkili baş etme 

yollarını, kendi ile olumlu iletişimde bulunmasını, pasif, atılgan ve saldırgan davranışlar 

arasındaki farkı anlayabilmesini ve başkaları tarafından zorlanmaya izin vermeden kişisel 

haklarını nasıl koruyacağını öğretir (12,13). Atılganlık beceri eğitiminin bedensel engelli 

ergenlerin beden imajı, benlik saygısı ve kendilerine yönelik tutumları üzerindeki etkinliğini 

değerlendiren bir çalışmada, oturumlar düzenlenmiş ve bedensel engelli ergenlerin benlik 

saygısı ve atılganlık düzeyinde artış görülmüştür. Ayrıca eğitim sonrası ergenlerin çizmiş 

olduğu resimlerde biçim, içerik ve kompozisyon açısından olumlu değişiklikler izlenmiştir 

(14). 

3.1.6. Engellilere Yönelik Cinsel Eğitim Programı 

Cinsiyet bilgisi ve cinsel kimlik öğretimi, beden bölümleri ve görevlerinin öğretimi, ergenlik 

döneminde vücuttaki değişiklikler için bilgilendirme, ergenlik dönemi temizlik becerileri 

eğitimi, ergenlik döneminde mastürbasyon eğitim konuları arasında yer alır. Cangöl ve ark. 

(2006), engelli bireylerde cinsel sağlığı geliştirmeye yönelik cinsel sorunlar ve baş etme 

stratejilerini kapsayan eğitimlerin planlanması gerektiğini vurgulayarak, engelli ailelerine de 

cinsel konuları içeren danışmanlık hizmetlerinin önemli olduğunu paylaşmıştır. Engellilere 

yönelik aile odaklı cinsel eğitim ve politikaların belirlenmesi için engelli gençleri, evliliğe ve 

aile hayatına hazırlayacak eğitim programları geliştirilmeli ve yapılan evliliklerin uyumlu bir 

şekilde devam edebilmesi için aileler psikososyal boyutuyla sürekli olarak desteklenmelidir. 

3.1.7.İşitme Engelli Bireylere Yönelik İletişim Yöntemleri 

İşitme kaybı olan bireylerde, iletişim kurmak için farklı teknikler kullanılır. İşitme kaybı 

dereceleri attıkça kullanılan iletişim modelleri ve eğitim teknikleri farklılık gösterir. Çocuğun 

ihtiyacı olduğu durumlarda desteklenmesi ve iletişim kurabilmesini sağlamak için iletişim 

yöntemlerinin öğretilmesi sağlanmalıdır. İşaret destekli ve işaret desteksiz iletişim yöntemleri 

eğitim yöntemi olarak kullanılır.  
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3.1.8. Engelli Birey ve Spor Eğitimi 

İyi planlamış bir beden eğitimi programı, çocukların sadece motor gelişimini değil duyuşsal 

ve bilişsel alanlarda da gelişimini sağlar. Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi 

ve sporun sosyalleşme üzerine etkisinin incelendiği bir araştırmada, haftada 2 gün birer saat 

beden eğitimi programı 18 hafta uygulanmış ve çalışma sonucunda sosyalleşme alt 

başlıklarından grup faaliyetlerine katılma, başkalarıyla etkileşim ve paylaşımcılık olarak 

bulunmuştur (15). 

3.1.9. Engelli Birey ve Sanat Eğitimi 

Sanat eğitimi; kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını 

estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür. Tüm eğitim 

alanları gibi sanat eğitimi de engelli bireylerin eğitiminde yer almaktadır. Zihinsel engelli 

bireylere yönelik gerçekleştirilen görsel sanat çalışmaları, engelli bireyin bireysel gelişimini 

hedef almaktadır. Resim-iş çalışmaları duygusal açıdan rahatlatıcı, hoş vakit geçirmelerini 

sağlayan ve değişik el becerileri kazandıran uğraşlardır (16). Çağlayan’ın (2014) aktardığına 

göre, sanatın psikolojik yararlarını, eğitsel gücü ve zihinsel, bedensel, duygusal etkileri 

konularında ünlü eğitimciler Franz Cizek, Marian Richardson, Margaret Naumburg ve Victor 

Lowenfeld’in çeşitli araştırmaları bulunmaktadır (17). 

3.1.10. Engelli Birey ve Müzik Eğitimi 

Müzik estetik bir değer olmasının yanı sıra eğitimciler için de çok önemli bir eğitim aracıdır. 

Müzik eğitimi sırasında, gelişim alanlarını göz önünde bulundurmalı, gelişim düzeylerini ve 

hazır bulunuşluk dikkatle ele almalıdır. Amaçlar mutlaka basitten zora bir sıra izlemeli ve 

basamaklandırılarak program içine yerleştirilmelidir. Engellilerin müzik programları içine 

“ses dinleme ve ayırdetme”, “şarkı söyleme”, “ritm”, “yaratıcı hareket ve dans” çalışmaları ve 

“müzikli öyküler” yerleştirilmelidir (18). 

3.1.11. Hayvan Destekli Uygulama 

Hayvan destekli tedaviler, günümüzde destek amaçlı uygulanan ve birçok rahatsızlıktan 

olumlu sonuçların alındığı bir tedavi seçeneği olmuştur. Yapılan araştırmalar, dikkat eksikliği 

hiperaktivite bozukluğu olan çocukların, köpeklerle arkadaşlık yaptıklarında daha iyi bir 

odaklanma ve daha sağlıklı enerji dışavurumu sergiledikleri gösterilmiştir. Ayrıca özel 

duygusal ihtiyaçları olan çocuklar, evcil hayvanlarıyla teselli ve destek bulabilirler (19). 

Muslu ve Conk’un aktardığına göre, Katcher ve Wilkins (2000) dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite sorunu olan çocuklarda altı aylık hayvan destekli uygulama programının etkisini 

belirlemişler ve sonucunda hayvan destekli uygulamalara katılan çocukların öğrenme 
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faaliyetlerine katılım, işbirliği ve bağlılığında artma olduğunu, antisosyal ve şiddet 

davranışlarında azalma olduğunu göstermiştir (20). 

3.2.Engelli Bireye Yönelik Uygulanan Müdahale Programlarının Hemşirelik 

Uygulamalarında Kullanımı 

Engelli bireylerin var olan potansiyellerini geliştirip topluma dahil edilebilmesi için 

hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Engelli bireylerle sıklıkla karşılan 

hemşirelerin engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu konularda gelişimlerine katkıda bulunmak 

amacıyla uygulanan programları bilmeleri, uygulamaları ve etkinliğini izlemeleri oldukça 

önemlidir. Uygulanan müdahale programlarından kendini yönetme stratejisi (21,22), akran 

öğretimi (23), bilişsel süreç yaklaşımı (9,24), öykü temelli uygulamalar (11,25) genellikle 

literatürde özel eğitim bölümlerinde, spor eğitimi spor bilimleri (15,26), atılganlık beceri 

eğitimi hemşirelik (14), engelli öğrencilere uygulanmıştır. Hayvan destekli uygulamalar, 

sanatın kullanımı, müziğin kullanımı hemşirelik çalışmalarında yer almakta olup, 

popülasyonu engelli bireyler olan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Hemşirelik 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te  (19 Nisan 2011)  yer alan 

konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşiresi görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde engelli 

bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon görevlerinde yer almalı,  engeli nedeniyle bireyleri 

desteklemeli, engel durumu, yetersizlik düzeyi, öz bakım becerilerini geliştirme aktiviteleri 

konusunda hem birey hem de ebeveynlerin bilgi eksikliklerini gidermeli, diğer meslekler ile 

işbirliği yaparak, engelli birey ve ailelerine stresle etkili baş etme ve öfke kontrolü 

davranışlarını kazandırmalı, ailenin keder sürecindeki duygularını serbestçe ifade etmelerine 

izin vermeli, ebeveyn destek gruplarına katılımlarını sağlayarak problem çözme becerilerini 

arttırmalı, ebeveynlerin maddi sorunlardan kaynaklanan stresle etkili baş etmelerini sağlamak 

için aileyi ekonomik olarak destek alabilecekleri kuruluşlara yönlendirmelidir.  

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Engelli bireylere yönelik yapılan güçlendirme programlarını bakıldığında; yaşam sorumluluğu 

alma (4), akran destekli (27,28), bilişsel süreç (29,30), doğrudan öğretim (31,32), drama (33), 

işbirliğine dayalı öğrenme (3), kendini yönetme stratejileri (34), müzik terapi (35) ve sosyal 

öykü (11), yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Uygulanan müdahale programlarının 

etkilerine bakıldığında, olumlu katkıları olduğu yapılan çalışmalarca desteklenmiştir. 

Çalışmalar büyük çoğunlukla, engelli çocuklar ve aileleri ile yapılmış olup, yetişkin ve yaşlı 

engelliler üzerinde yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu kapsamda çalışmalar her 

yaş grubunu kapsayacak şekilde planlanmalıdır. Engellilerin ihtiyaç duydukları güçlendirme 
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programı ile desteklenmeleri, yaşam kaliteleri arttıracak ve toplumda daha uyumlu yaşam 

sürdürmelerine yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

Akapunktur refleks yada düzenleyici etkiden dolayı zarar görmüş organ fonksiyonlarını 

normalleştirir. Kafa bölgesinde bulunan mukoz membranlardaki akut ve kronik yangıların 

tedavisinde kullanılır. Kan dolaşımının normale dönmesini sağlayarak yangıyı azaltır ve 

etkilenen bölgenin iyileşmesini hızlandırır. Bu nedenle akapunktur kedi ve köpeklerde kronik 

rinitis, sinüziti ve ödemli konjuktivitis, için umut verici bir tedavi alternatifidir. 

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, rinitis, sinüzitis, konjuktivitis 

ABSTRACT 

Acupuncture normalizes damaged organ functions due to reflex or regulatory effect. It is used 

in the treatment of acute and chronic inflammation of mucous membranes in the head region. 

Provides normalization of blood circulation, reduces inflammation and accelerates the 

healing of the affected area. Acupuncture is therefore a promising treatment alternative for 

chronic rhinitis, sinusitis and edematous conjunctivitis in cats and dogs. 

Key Words: Acupuncture, rhinitis, sinusitis, conjunctivitis 
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GİRİŞ 

Akapunktur refleks yada düzenleyici etkiden dolayı zarar görmüş organ fonksiyonlarını 

normalleştirir. Kafa bölgesinde bulunan mukoz membranlardaki akut ve kronik yangıların 

tedavisinde kullanılır. Kan dolaşımının normale dönmesini sağlayarak yangıyı azaltır ve 

etkilenen bölgenin iyileşmesini hızlandırır. Bu nedenle akapunktur kedi ve köpeklerde kronik 

seyirli rinitis, sinüzitis ve ödemle seyreden konjuktivitis, tedavisi için umut verici bir tedavi 

alternatifi olarak görülmektedir.Hastalığın seyrini geri çevirmek ve mukoza zarındaki yangıda 

ve şişlikte bir azalma elde etmek için, asıl tedavinin amacı öncelikle ödemi ortadan kaldırmak 

olmalıdır. 

Bunu yaparken akupunktur, ödemi sürdüren düzenleyici devreleri tersine çevirmek için 

organizmanın kendine özgü düzenleyici mekanizmalarını kullanır. Doku ya gelen arteriyel 

kan akışı hızını azaltılabilir ve venöz kan akışı ile lenfatik akışın artarmasıyla, istenen 

şişliklerin azaltılması mukozalarda sağlanabilir. 

Akupunkturun Etkisi ve Amacı 

⚫  Doku ödeminin azaltılması. 

⚫ Burunda, konjonktivada ve paranazal sinüslerde kan dolaşımının normalleşmesinin 

sağlanması. 

⚫ Konvansiyonel tedavi ile amaçlanan problemin çözümüne yönelik tedavinin başka bir 

problem yarattığı durumlarda ki kısır döngünün ortadan kaldırılması 5, 6, 8) 

Aşağıdaki noktalar rinit, sinüzit ve konjonktivitte akupunktur için ana noktalar olarak 

bilinir.  

(Şekil 1, Şekil 2) 

⚫     BL 1 

⚫     BL 2 

⚫     Di 19 

⚫     Di 20 

⚫     Ma 1 

⚫     Ma 2 

⚫     Ma 3 

İğneler bu noktalara teğet 1-3 mm derinliğinde kemiğe doğru sokulur (Şekil 1 ve 2). Bu 

noktaların yaklaşık 10-15 dakika boyunca iğnelenmesi ile başarılı sonuçlat alındığı 
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gözlemlenmıştir.Uygulama sonrası hayvanlar daha rahat inspirasyon ve ekspirasyon yaptığı 

ve burun ve / veya lakrimal akışta çok hızlı bir şekilde düşüş olduğu görülmüştür (6, 9,10) 

 

Şekil 1. Köpek içindeki gastrik meridyenin akupunktur noktalar 

 

Şekil 2. Kronik sinüzitli köpeklerde iki taraflı akupunktur noktalarının Di 20, B 1, B2.  İğneler bu noktalara teğet 1-3 mm 

derinliğe sokulur ve 10-15 dakika sonra birkaç gün sürecek olan bir etki gösterir. 

Noktaların Anatomik Konumu 

BL-1  

jing ming (Parlak gözler) 

Lokalizasyonu: Gözün orta köşesinin 2 mm rostrali fossa sacci lacrimalis de yer alır (Şekil 3). 

Endikasyonları: konjuktivitis, keratitis, katarak, atrofi, optik sinir, trigeminal sinir’e bağlı 

hastalıkların tedavisi ve yatıştırılması. 

Morfolojik alt tabaka: A./V. palpebral inferior medialis, A./V. Dorsalis Nasi, A./V. oftalmik, 

A./V. angularis oculi, N. nasocilia, N. infratrochlearis oftalmiksinir, N. oculomotorius'un bazı 

kısımları (1, 2, 3). 
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BL-2 

Zan Zhu (Bambu toplayıcı) 

Lokalizasyonu: Kaşın medial ucundan, burnun ucuna doğru BL-1’in dorsalinde (Şekil 3). 

Endikasyonları: Konjonktivit gibi göz hastalıkları, keratitis, sinüzitis, nevralji 

Morfolik alt tabaka: N. oftalmikus, N. frontalis, N. auriculo palpebralis (1, 2, 3). 

 

Şekil 3. BL noktaları anatomik konumları. 

Di-19 = Li-19 

He Liao (Küçük delik) 

Lokalizasyonu: Burun deliğinin latero ventralinde, Li-20 'ya yaklaşık 2-3 cm laterali Philtrum 

bulunur (Şekil 4). 

Endikasyonları: Akut rinitis, ödemli nasal mukoza, burun kanaması, fasial sinir felçi, 

trigeminal nevralji,sinüzitis. 

Morfolojik alt tabaka: İnfraorbital sinirin (hassas) ve fasial sinirin (motor) anastomoz 

terminal dalları, M. caninus ve M. orbicularis oris, A./V. A./V. lateralis nasi. facialis ve A./V. 

infraorbitalis (1, 2, 3). 

 

Di-20 = Li-20  

Ying xiang (Koku karşılayan) 
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Lokalizasyonu: Burunun lateral görünümün de burun ve burun deliklerinin en geniş olduğu 

yerde uç lateral sınırda yer alır (Şekil 4). 

Endikasyonları: Rinitis, sinüzitis, fasial sinir paralizi, epistaksis, nazolakrimal kanal 

problemleri, allerjik bronşitis ve rinitis. 

Morfolojik alt tabaka: M. caninus ve M. orbicularis oris, A./V. infraorbitalis (1, 2, 3). 

 

 

Şekil 4. Di veya Li noktaları anatomik konumu. 

 

Ma-1 = ST-1 

Cheng Qi (Göz yaşı koleksiyoncusu) 

Lokalizasyon:Merkezi olarak alt göz kapağının üzerinde, ortasında (Şekil 5 ve 6). 

Endikasyonları: Göz hastalıkları (kronik olanlar dahil), sinüzitis, rinitis, facial nerve 

paralysis. 

Morfolojik alt tabaka: A. ophthalmica A./V. angularis oculi, A./V. palpebralis, A. 

Sphenopalatine (1, 2, 3). 

 

Ma-2 = ST-2 

Si Bai (dört beyaz)  

Lokalizasyonu: Doğrudan infraorbital foramende, ST-1'in rostroventralin de altındaki 

derinlikte infraorbital siniri buluruz (Şekil 5 ve 6). 

Endikasyonları: Göz hastalıkları, yüz felçi, nevralji, sinüzitis. 

Morfolojik alt tabaka: A./V. infraorbitalis, fasiyal sinir , ramus bucco labialis dorsalis, nervus 

facialis, nervus oftalmikus, nervus infraorbitalis (1, 2, 3). 

Ma-3 = ST-3 

Ju Liao (dev çukur) 



 

1167 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Lokalizasyonu: Foramen İnfraorbitalenin altındaki parmak genişliği kadar olan alan (Şekil 5 

ve 6). 

Endikasyonları: Fasial sinir paralizi, diş ağrısı ve diş ağrısıyla seyreden ödem durumlarında. 

Morfolojik alt tabaka: N./A./V. infraorbitalis, A./V. Labialis, A.V. Facialis, fasiyal sinir ve 

Ramus bucco labialis dorsalis (1, 2, 3). 

 

 

Şekil 5. Ma veya ST noktaları anatomik konumu. 

 

 

Şekil 6. Ma veya ST noktaları anatomik konumu. 

 

 

Ödemin Fizyopatolojisi 

Alerjik bünyesi olan bir canlı alerjenle ilk karşılaşmayı takiben sensitizasyon adı verilen ve Ig 

E oluşumu ile sonuçlanan bir eylem ortaya çıkar. Bu yeni oluşan Ig E molekülleri mast 
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hücreleri ve bazofillerdeki yüksek bağlama yeteneği olan reseptörlere ve eozinofil, trombosit 

ve monositlerdeki daha az bağlayıcı olan reseptörlere bağlanırlar. Alerjenle ikinci 

karşılaşmada ani-erken bir alerjik cevaba neden olur. Antijenler yüzeyel mast hücrelerindeki 

özgül Ig E molekülleriyle etkileşirler. Bitişik iki IgE molekülünün antijenle bağlanması 

sonucunda mast hücresi degranülasyonu ortaya çıkar. Bu olayı takiben histamin, triptas, 

heparin, kondroitin sülfat, trombosit-platelet uyaran PAF maddesi, prostoglandinler ve 

lökotrienler burun boşluğuna salınır. Histaminle uyarım sonucunda duyusal sinir ve 

damarların etkilenmesine bağlı olarak burun akması, dolgunluk, kaşıntı hissi ve hapşırık 

ortaya çıkar. Mast hücresi degranülasyonu ve salınan maddelerin alerji tablosunu ortaya 

çıkarabilmesi, ancak bulguların klinik hastalık tablosundakinden daha kısa süreli olması, ilave 

iltihabı olaylarında da klinik hastalık tablosunun gelişiminde önemli rol oynadığını 

düşündürmektedir. Alerjik uyarımı takiben oluşan ilk cevaptan sonra semptomların 

tekrarlamasıyla ve ortam düzenleyici maddelerin düzeylerinin tekrar yükselmesi ile 

karakterize geç dönem yanıtı ortaya çıkar. Geç yanıtın önemli bir özelliği hücresel iltihaptır 

(8, 10) 

Akupunktur Rinitis, Sinüzitis ve Ödemli Konjuktivitise Etkisi 

Ödemli bölgelerden sorumlu sinirlerin uyarılması için: 

 N. oftalmikus   B1, B2, Ma1. 

 N. nasociliaris  Ma2, Di 19, Di 20 

 N.ethmoidalis   B1, Ma1 akupunktur noktası sinirleri kullanılır (4, 6) 

Hedefler 

1. Akupunktur ile bir ödem olduğuna dair CNS (Merkezi Sinir Sistemi)'ye bilgi vermek 

(kronik olayları akut bir duruma sokmak) 

2. Bu bölgedeki sinirleri uyararak vazokonstrüksiyon stimüle edilir ve kemikler arasında 

geçen arteriyel kan akışı azaltılır. 

3. immuno modülasyonnun uyarılması sonucu savunma sistemi T hücrelerinin üretiminin 

artırılması. 

4. Hücresel drenajdan sorumlu venöz kılcal damarlardaki kapillar basıncının düşürülmesi 

(4, 6, 7) 

Uzun süreli alerji vakalarında medikal tedavi ile tatmin edici faydalar alınamaması 

durumunda alternatif yöntem olarak az miktarda alerjen maddenin alerjik olan canlıya 

enjeksiyonu (alerji aşısı) ile alerjiyi azaltmaya gidilebilir. Burada mast hücreleri 

birçok kütanöz ve mukozal alerjide, astım, egzama, alerjik rinit ve konjuktivitte rol alırlar. 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BCtan%C3%B6z&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mukoza
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alerji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ast%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/Egzama
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Ayrıca kullanılan antihistamin ilaçları histaminin sinir uçlarındaki etkisini bloke ederek 

çalışır. Bu tedavi hiposensitizasyon veya allerjen imunoterapisi olarak bilinir. Burada 

akupunkturla benzer yöntem uygulanır (4, 8, 9). 

 

Mast hücrelerinin bağışıklık sisteminde önemli bir rolü 

özellikle alerji ve anafilaksideki yeriyle tanınır. Mast hücrelerinin membranında IgE reseptör 

bulunur. Yüksek afinitesi yüzünden IgE molekülleri bir kez bağlandıktan sonra ayrılamazlar, 

bunun sonucunda da mast hücreleri IgE ile kaplanır. Alerjik reaksiyonlarda, IgE artması 

sonucu mast hücrelerindeki reseptörlere bağlanır ve hücre aktive olur. Aktive olan mast 

hücreleri hızlıca granüllerini ve çeşitli hormonal mediatörleri interstitiuma salarlar. Aşırı 

duyarlılık yaratan bir tür antijenin vücuda girişi ile oluşan antijen-antikor reaksiyonu, 

İnterstitiumda kan plazmasından kaçması için bir iğne bağlamına gelirse akapunktur iğnesinin 

uyarımı sonucu kan plazmasının interstitial alana geçmesi ve aynı şekilde pH değerinin bu 

bölgede düşmesi ile doku izotonisinde bozulma görülür (8, 9, 10). 

 

Bu, lokal savunmayı (monositler, trombositler, mast hücreleri, makrofajlar ve histiositler) 

aktive eder. Ayrıca spesifik savunma B ve T lenfositleri de aktive edilir. Alerjik bir olay 

varsa, sadece mast hücreleri değil, lenfositler de alerjenle yoğun olarak temas ederler. Hem 

alerjenleri lokal olarak hem de dolaşımda ki ve ayrıca mast hücreye bağlı IgE'yi bağlayan IgG 

tipinde bloke edici antikorlar oluşturur. Bu IgG bloke edici indüksiyonunun avantajı, bu 

immünoglobulinin kanda IgE'den (% 0.003) daha fazla miktarda (% 75-80) dolaşımda olması 

ve böylece antijeni daha hızlı bağlamasıdır. Ve böylece, mast hücresine bağlı IgE artık daha 

az alerjenle temas eder. T8 baskılayıcı hücreler aynı zamanda aktive edildiğinden, plazma ve 

mast hücrelerinin aşırı reaksiyonları da baskılanır. (8, 9, 10). 

 

SONUÇ 

Akupunkturla alerjik rinit ve konjonktivit tedavisinin başarısının %61.9 ile %84 arasında 

olduğu ve ilaç hiposensitizasyonuyla aynı olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, bu tedavinin 

avantajı, akupunktur ile hiposensitizasyonun lokal olarak sadece yangının olduğu alan ile 

sınırlı olması ve hiçbir yan etkisi bulunmamasıdır. 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Antihistamin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alerji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anafilaksi
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=IgE&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alerjik_reaksiyon&action=edit&redlink=1
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ABSTRACT 

Pediatric septic shock is an important cause of morbidity and mortality in spite of developing 

treatment options. Septic shock is perfusion and deterioration of the mental status on the 

basis of suspected infection. Mortality risk in septic shock is greater than 50%. Newborn and 

children younger than 3 months are at risk for sepsis. Bacterial, viral, parasitic and fungal 

agents are risk factors. Definitions of subclasses of septic shock are clinically important 

because they may have important implications for the design of potentially more specific 

targeted therapies. In a study of 98 patients with septic shock and 32 healthy children, the 

expression profile was extracted throughout the genome to investigate the subclass and 

characterization of septic shock using bioinformatics approaches. Microarray data sets were 

downloaded from the NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) database (Accession number: 

GSE26440). P-value p<0.0001 was considered to be significant. Target gene lists were 

analyzed using DAVID and KEGG pathway analysis programs and significant pathways were 

determined. Results and In the septic shock group, 250 genes were changed according to the 

control group, 154 genes were downregulated, 96 genes were upregulated. Numerous clinical 

studies have been conducted in patients with septic shock, and most are based on strategies 

that target various components of the immune or inflammatory system. When the 

classification of septic shock at the genome level may allow the design of more specific 

targeted therapies and suggest that there may be appropriate targets for further investigation 

of the adaptive immune system. 

 

Key words: Trancriptomics, Microarray, Pediatric septic shock, Bioinformatic analysis  

 

ÖZET 

Pediatrik septik şok, gelişen tedavi seçeneklerine rağmen, önemli bir morbidite ve mortalite 

nedenidir. Septik şok, şüpheli enfeksiyon temelinde zihinsel durumun perfüzyonu ve 

bozulmasıdır. Septik şokta ölüm riski% 50'den fazladır. Yenidoğan ve 3 aydan küçük çocuklar 

sepsis açısından risk altındadır. Bakteriyel, viral, paraziter ve fungal ajanlar risk 
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faktörleridir. Septik şok alt sınıflarının tanımları klinik olarak önemlidir, çünkü potansiyel 

olarak daha spesifik hedefli tedavilerin tasarımı için önemli etkileri olabilir. Bu çalışmada 

septik şoku olan 98 hasta ve 32 sağlıklı çocuk ile yapılmış verilele, genom boyu ekspresyon 

profili, biyoinformatik yaklaşımlar kullanılarak septik şokta etkilenen genleri ve yolakları 

araştırdırk. Mikrodizi veri setleri NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) veritabanından 

indirildi (Erişim numarası: GSE26440). P değeri p <0.0001 anlamlı olarak kabul edildi. 

Hedef gen listeleri, DAVID ve KEGG yolu analiz programları kullanılarak analiz edildi ve 

önemli yollar belirlendi. Septik şok grubunda kontrol grubuna göre 250 genin değiştiğini 

bunlardan 154 geni down regüle olurken, 96 gen up regüle olduğu bulunmuştur. Septik şoklu 

hastalarda çok sayıda klinik çalışma yapılmıştır ve çoğu, immün veya enflamatuar sistemin 

çeşitli bileşenlerini hedef alan stratejilere dayanmaktadır. Septik şokun genom düzeyinde 

sınıflandırılması daha spesifik hedefli tedavilerin tasarlanmasına izin verebilir ve adaptif 

bağışıklık sisteminin daha fazla araştırılması için uygun hedeflerin olabileceğini öne 

sürülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Transkriptomik, Mikroarray, Pediatrik septik şok, Biyoinformatik analiz 

 

BACKGROUND  

Pediatric septic shock is an important cause of morbidity and mortality in spite of developing 

treatment options. Septic shock is perfusion and deterioration of the mental status on the basis 

of suspected infection. In developed countries, 2% of hospital admissions are associated with 

sepsis, while 10% of them develop into severe sepsis (1,2). Some of them progress to septic 

shock and require intensive care. Mortality risk in septic shock is greater than 50%. Newborn 

and children younger than 3 months are at risk for sepsis. Bacterial, viral, parasitic and fungal 

agents are risk factors. Sepsis; It is a clinical syndrome characterized by infection-induced 

immune system abnormality, microcirculation disorder and end-organ failure(3,4). Severe 

sepsis is one of the most common causes of admission to intensive care units. Severe sepsis 

and septic shock are frequent causes of morbidity and mortality in pediatric intensive care 

units. Sepsis and septic shock are a major health problem, affecting more than a quarter of 

millions of children worldwide every year (3-5).  

Septic shock is defined as a heterogeneous syndrome and there are many biological 

subclasses. The definition of subclasses may provide the basis for the design of more specific 

targeted therapies. Many genes and signaling pathways have been shown to play a role in the 

development and development of pediatric septic shock (5,6). Therefore, it is very important 

to examine the molecular mechanism or pathological process of pediatric septic shock in the 

development of more effective diagnosis, treatment and prognosis. In recent years, 

bioinformatics combined microarray technology has been used to analyze diseases and 
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underlying mechanisms, and this technique analyzes the changes in DNA or RNA expression 

during disease development and prognosis. In addition, different expressed genes (DEGs) can 

be investigated and interactions between genes and functional mechanisms in the interaction 

network can be elucidated. It is not a homogeneous disease, but it is classified as a large, 

heterogeneous disease with a subset of diseases. Definitions of subclasses of septic shock are 

clinically important because they may have important implications for the design of 

potentially more specific targeted therapies (6,7). 

In septic shock with a more complex infrastructure, the effect of a single gene or pathway 

cannot be expected to play an important role. We aim to find new markers in the diagnosis 

and treatment of the disease by investigating the interaction between genes or pathways in 

patients with sepsis. In this study, a detailed bioinformatics analysis was performed using the 

available gene expression data in pediatric sepsis patients. The expression profile was 

extracted throughout the genome to investigate the subclass and characterization of septic 

shock using bioinformatics approaches. 

 

METHODS 

Patients and data collection 

The raw data of GSE26440 used in this study were downloaded from Expression Omnibus 

(GEO). Gene expression profiles were extracted from RNA samples obtained from whole 

blood in the first 24 hours from 98 normal children with septic shock and 98 normal children 

who were accepted in the pediatric intensive care unit. 

Identification of differentially expressed genes 

Microarray data sets were downloaded from the NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) 

database (Accession number: GSE26440) Target The identification of differently expressed 

genes (DEG) was performed in GEO2R (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r/), an online 

tool connected to the Geo database designed to compare different sample groups. septic shock 

patients were compared with healthy control groups to identify DEG. P value was corrected 

using the Benjamini and Hochberg False Discovery Rate method. A corrected P <0.0001 and 

a | log2FC | > 1.5 was used to determine the DEG. 

RESULTS 

In a study of 98 patients with septic shock and 32 healthy children, the expression profile was 

extracted throughout the genome to investigate the subclass and characterization of septic 

shock using bioinformatics approaches. Gene lists were analyzed using DAVID and KEGG 

pathway analysis programs and significant pathways were determined.  
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In the septic shock group, 250 genes were changed according to the control group, 154 genes 

were downregulated, 96 genes were upregulated. Numerous clinical studies have been 

conducted in patients with septic shock, and most are based on strategies that target various 

components of the immune or inflammatory system (Table 2). 

When the classification of septic shock at the genome level may allow the design of more 

specific targeted therapies and suggest that there may be appropriate targets for further 

investigation of the adaptive immune system. 

KEGG Pathways Number of genes 

hsa01100 Metabolic pathways  30 

hsa04640 Hematopoietic cell lineage  18 

hsa04650 Natural killer cell mediated cytotoxicity  14 

hsa04010 MAPK signaling pathway  14 

hsa04060 Cytokine-cytokine receptor interaction  13 

hsa04659 Th17 cell differentiation  13 

hsa04658 Th1 and Th2 cell differentiation 11 

hsa04612 Antigen processing and presentation  11 

hsa04660 T cell receptor signaling pathway  9 

hsa04062 Chemokine signaling pathway  8 

hsa04668 TNF signaling pathway  8 

hsa05170 Human immunodeficiency virus 1 infection  8 

hsa04064 NF-kappa B signaling pathway  8 

hsa04514 Cell adhesion molecules (CAMs)  8 

hsa04670 Leukocyte transendothelial migration  7 

hsa04620 Toll-like receptor signaling pathway  7 

Table 1. KEGG pathway enrichment analysis 

 

Expression of increasing and decreasing genes corresponded to the key inflammatory / 

immunity pathway. In contrast, downregulated genes from these comparisons were found to 

be involved in pathways associated with adaptive immunity (Table 1).  

Our study shows that these DEGs can play important roles in the development of septic shock 

patients. The results revealed a number of useful candidate genes to investigate the molecular 

mechanisms of biomarkers or septic shock. Numerous clinical studies have been performed in 

patients with septic shock and most are based on strategies that target various components of 

the immune or inflammatory system. The classification of septic shock at the genome level 

may allow the design of more specific targeted therapies and may be appropriate targets for 

further investigation of the adaptive immune system. 
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 Genes symbol  Genes symbol 

Up-regulated genes FCER1A, MYBL1, TRDV3 

YME1L1, KLRF1, RORA 

YME1L1, KLRB1, LRRN3 

NOG, IKZF2, SH2D1B, 

SH2D1A, KLF12, KLRC3 

XCL1, SH3YL1, NELL2 

CD160, CD247, TC2N, NMT2 

NLRC3, TGFBR3 

KLRC4-KLRK1///KLRK1, 

MAN1C1, ZNF91, PEX3 

Down-regulated genes DYSF, ADGRG3, CEACAM1, LRG1 

BCL2A1, GRB10, FCAR, CYP1B1, 

NAIP, MGAM, IRAK3, ANKRD22 

S100P, GYG1 FCGR1B 

FCGR1CP///FCGR1B///FCGR1A 

CLEC4D, PFKFB3, GYG1, RGL4 

CYP1B1, TDRD9, VNN1, BMX 

SOCS3, LOC149684///BPI, CLEC4D 

CYSTM1,IL1R2 

 

Table 2. Top signaling pathways represented by the differentially regulated (upregulated and downregulated) genes between patients 

with septic shock 
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ÖZET   

     Nükleer kaza; nükleer tesislerdeki kontrollü reaksiyonların kontrol dışına çıkması ya da 

atıklardaki radyoaktivitenin kontrol dışına çıkarak tesis çalışanlarına, halka ve çevreye zarar 

verecek oranda yayılması olarak bilinmektedir. Bu zararlar atmosfere radyasyon etkisiyle 

yayılarak küresel ısınmayı tetiklemekte ve kaza sonrasında sindirim sistemi, dolaşım sistemi, 

endokrin sistem, lösemi, cilt ve cilt altı hastalığı, tiroit kanseri ve sinir sistemi gibi birçok 

hastalık meydana geldiği belirlenmiştir. 

Bugüne kadar görülmüş en büyük nükleer kaza olan Çernobil Nükleer Santral Kazasında 

9.000 insan ve 5.000 bebek hayatını kaybetmiştir. Bunun yanı sıra 50.000 çocuk tiroit 

kanserine ve çok sayıda kişide radyasyona maruz kaldığı görülmüştür. Çernobil’den sonra 

diğer büyük nükleer kaza olan Fukuşima Nükleer Santral Kazasında bu kadar etki 

görülmemiştir. Bu kayıpları azaltmak için nükleer kazayı yakından takip etmek ve en aza 

indirecek güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer Kaza, Hastalık 

1-GİRİŞ 

    Nükleer kaza tesislerdeki kontrollü reaksiyonun kontrol dışına çıkması ya da atıklardaki 

radyoaktivitenin kontrol dışına çıkarak tesis çalışanlarına, halka ve çevreye zarar verecek 

oranda yayılması olarak tanımlanır (GÜLER, 2006). Diğer bir tanımla nükleer kaza; nükleer 

olayların doğrudan ya da dolaylı olarak yol açtığı kazalardır. Dünya’da ve ülkemizdeki 

birincil enerji kaynaklarının, rezervler, kullanımı sonucu çevreye verdikleri zararlar ve uzun 

vadede maliyeti açısından günümüzdeki önemini yitirmeye başladığını görmekteyiz. Birincil 

enerji kaynaklarının kullanımı sırasında açığa çıkan gazlar(CO2,SO2,kül) atmosferde sera 

etkisine neden olan küresel ısınmayı tetiklemektedir (KAYA, 2012) Şu ana kadar 10 büyük 

nükleer kaza incelenmiştir. Dünya çapında yaşanmış nükleer kazaların en bilinenleri 

mailto:esraakpinar0606@gmail.com
mailto:mzyildirim@mehmetakif.edu.tr
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İskoçya’da olan 1957 yılındaki “ Windscale Nükleer Reaktör Kazası”, ABD ‘de 1979 yılı 

yaşanan “Three Milo İsland Nükleer Kazası”, şu anki Ukrayna’da ki 1986’da yaşanan 

“Çernobil Nükleer Santral Kazası”, 2011’de deprem sonrası oluşan tusunami nedeniyle 

Japonya’da ki “Fukuşima Nükleer Santral Kazasıdır”(IAEA, 2005; ÜLGEN, SAYGIN, OR, 

KUMBAROĞLU, ATAYOS, 2011). Bunun yanında “Tokaimua, Japonya 1999, Goiania 

Kazası, Brezilya, Saint-Lourent, Fransa 1969, “Kyshtym, Rusya”, “IDAHO, ABD 1961”, 

“Tomsk-7 Patlaması, 6 Nisan 1993”, “Buenos Aires, Arjantin 1983”, “Windscale, İngiltere 

1957”, nükleer santral kazaları meydana gelmiştir. Bu nükleer santral kazaları incelendiğinde 

Çernobil Nükleer Enerji Santralinde meydana gelen kaza, etkilediği geniş alan ve sebep 

olduğu zararlar bakımından nükleer enerjinin barışçıl kullanımı tarihindeki en büyük kaza 

olarak tanımlanmaktadır (KILIÇ 2016). Nükleer santral kazasında ortaya çıkan hastalıklara 

baktığımızda Çernobil kazasının insan sağlığı üzerine araştırıldığı araştırmada; özellikle 

çocukluk döneminde radyasyona maruz kalma sonucunda tiroit olgularında artış olduğu tespit 

edilmiştir. Başka bir araştırmada; 1945 yılından bu yana özellikle nükleer enerjinin bulunduğu 

yerlerde çocukların diş ve kemiklerinde bulunmaması gereken stronsiyum-90, kaslarında 

sodyum-137 olarak görülmüştür (SOYKENAR ve ark, 2015). Sindirim sistemi, sinir sistemi, 

cilt ve cilt altı hastalığı, kemikleri etkileyen “Akut Işınım Sendromu” gibi hastalıklar ortaya 

çıkmıştır. Atmosfere radyoaktif madde salınmasıyla küresel ısınmaya neden olmuştur. Bu 

çalışmada başlıca nükleer kazalar ve sonrasında ortaya çıkmış hastalıklarla ilgili eserler 

incelenmiş ve ortaya çıkan hastalıklar belirlenmiştir. İleride bu tip bir nükleer felaket sonrası 

yapılması gereken kuralların ortaya çıkması verileri çalışılmıştır. 

2-MATERYAL VE YÖNTEM 

     Bu bir derleme çalışmasıdır. Konu ile ilgili eserler incelenmiş konular bir arada toplanarak 

nükleer kazalar sonrası ortaya çıkan hastalıklar ne kadar kişinin etkilendiği gösterilmiştir. 

3-BULGULAR 

Bugüne kadar dünyamızda görülen Nükleer kazalar şu şekildedir : 

1-Radyasyondan etkilenen kişi sayısı : 

*Temizlik çalışanları = 830.000 

*Avrupa’da düşük radyasyona maruz kalan kişi sayısı=600.000.000(FAİRLİE-2007) 

*Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna’da yoğun radyasyona maruz kalan nüfus=8.300.000 

*30 km. alanda diğer aşırı kontamine bölgede tasfiye edilenler=350.400(YABLOKOV-2010)   
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 *2011 Fukuşima Nükleer Santral Kazasında 19.594 kişi radyasyona maruz kalmıştır. 

*Goiania Kazasında, Brezilya(1987);112.000 kişi radyasyona maruz kalmış, 4 kişi ölmüştür. 

*Kysthtym; 272.000 kişi radyasyona maruz kalmıştır. 

*Tokaimua, Japonya(1999); 79 kişi radyasyona maruz kalmış, 2 kişi ölmüş, 79 kişi radyasyon 

nedeniyle ölmüştür. 

2-Hastalıkdan etkilenen kişi sayısı : 

*50000 çocuk tiroit kanseri, lösemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, endokrin sistem, cilt ve cilt 

altı hastalığı 

*Windscale yangını, İngiltere; 240 kişi kansere yakalanmıştır. 

*168.000 Rus işçinin 48’inin kan kanserine yakalanmış(YALGIN 2012) 

3-Ölü sayısı; 

 *Çernobil de ilk gününde 600 kişiden 134’ü Akut Işınım Sendromuna yakalanmış ve 24’ü 

ölmüştür. 

*Bebek ölümü 5.000 

*Toplamda 9.000 kişi ölmüştür. 

*IDAHO, ABD (1961); 3 Operatör ölmüştür. 

*Buenos Aires, Arjantin (1983); 17 kişi ölmüştür. 

4- SONUÇ 

     Bu çalışmada Nükleer kazalar sonucunda oluşan hastalıklar incelenmiş ve 10 büyük 

nükleer kazada ortaya çıkan hastalıklar araştırılmıştır. Nükleer Santral Kazası birçok canlının 

ölümüne ve çevresel faktörlerin ortaya çıkarak çevrenin kirlenmesine neden olmuştur. Bunun 

yanı sıra çeşitli hastalıklar sindirim sistemi, endokrin sistem, dolaşım sistemi, lösemi, akut 

ışınım sendromu, cilt ve cilt altı hastalıkları ve tiroit kanseri ortaya çıkmıştır. Çok sayıda 

insan radyasyona maruz kalmıştır.  

Çevre ve insan sağlığı üzerine son derece tehlikeli ve uzun etkiler bırakan nükleer kazanın 

yakından takip edilebilmesi, gelecekteki insanlara aktarılması ve toplum zararlarını en aza 

indirecek güvenlik önlemleri alınmalıdır. 
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ÖZET 

 

Sarkopeni 1989 yılında Rosenberg tarafından yaşla birlikte görülen kas kitlesi kaybını 

ifade etmek için literatüre kazandırılan bir terimdir. Günümüzde ise iskelet kas kütle ve 

kuvvetindeki progresif kayıplarla birlikte fonksiyonel kayıplara ve yaşam kalitesinde 

azalmaya sebep olan multifaktöriyel bir geriatrik sendromu ifade eder. Yaşla birlikte artış 

gösteren sarkopeni oranları 60-70 yaş aralığında %5-13 civarında iken; 80 yaş üzerinde 

%11-50’lere ulaşmaktadır. 

Egzersiz, fiziksel aktivite, beslenme, hormonal tedavi sarkopeniyi önlemek için 

kullanılan kapsamlı tedavi stratejilerindendir.  Hormonal terapi ve farmakoterapinin tedavide 

kullanımına dair henüz yetersiz kanıt bulunmaktayken; egzersiz ve nutrisyonel tedavi, 

sarkopeni tedavisinin köşe taşlarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla sarkopenik yaşlılarda 

fiziksel aktivite seviyelerini yüksek tutmak ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı 

sağlamak önemlidir. Bu durum özellikle fonksiyonel yetersizliği olan yaşlılarda yardımcı 

teknoloji kullanımı gereksinimini ön plana çıkarmaktadır. 

 Sarkopenide yardımcı teknolojinin kullanımına dair az sayıda çalışma olmasına 

rağmen; fonksiyonel limitasyon seviyelerindeki azalmayı engellediği ve günlük yaşam 

aktivitelerinde bağımsızlığı arttırdığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu amaçla kullanılan 

yardımcı cihazlara örnek olarak; yürüme yardımcıları, interaktif oyunlar, sanal gerçeklik, 

giyilebilir cihazlar, akıllı evler, dış iskelet- robotik cihazlar ve beslenme davranışlarını 

stimüle eden cihazlar sayılabilir. Bu cihazların birçok faydasına rağmen birçok kullanıcının 

kullanmayı bıraktığı veya kullanıma ara verdiği rapor edilmiştir. Bu nedenle hastalara bu 

cihazların kullanımı ile ilgili daha çok bilgi verilmeli ve kullanım klinisyenler tarafından 

teşvik edilmelidir.  
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 Sonuç olarak sarkopenik yaşlılarda yardımcı cihaz kullanımı kas kuvvetini, 

fonksiyonelliği ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı arttırmaktadır. Klinisyenler 

hastalara fiziksel aktiviteyi teşvik edici cihazlar önermelidir. Mevcut teknolojik cihazlar ve 

yeni üretilecek olanlar için konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: Sarkopeni, Yaşlılık, Teknoloji, Yardımcı Cihazlar   

 

ABSTRACT 

Sarcopenia is a term introduced to the literature by Rosenberg in 1989 to express the 

loss of muscle mass with age. Today, it refers to a multifactorial geriatric syndrome which 

causes functional losses and decreased quality of life with progressive losses in skeletal 

muscle mass and strength. While the rate of sarcopenia with age increases from 5-13% in the 

60-70 age range; It reaches 11-50% over 80 years old. 

Exercise, physical activity, nutrition, hormonal therapy are among the comprehensive 

treatment strategies used to prevent sarcopenia. There is insufficient evidence to support the 

use of hormonal therapy and pharmacotherapy in treatment. exercise and nutritional therapy 

constitute the cornerstones of sarcopenia treatment. Therefore, it is important to maintain 

high levels of physical activity in patients with sarcopenia and to ensure independence in 

daily living activities. This situation highlights the need for the use of assistive technology, 

especially in elderly people with functional disabilities. 

Although there are few studies on the use of assistive technology in sarcopenia; there 

is evidence that it prevents the decrease in functional limitation levels and increases 

independence in daily living activities. Examples of assistive devices used for this purpose 

are; walking aids, interactive games, virtual reality, wearable devices, smart homes, 

exoskeleton-robotic devices and devices that stimulate feeding behaviors. Despite the many 

benefits of these devices, it has been reported that many users have stopped using it or have 

paused use. Patients should therefore be given more information about the use of these 

devices and should be encouraged by clinicians. 

As a result, the use of assistive devices in the sarcopenic elderly increases muscle 

strength, functionality and independence in daily living activities. Clinicians should 

recommend patients to stimulate physical activity. There is a need for further studies on the 

subject for existing technological devices and new ones. 

Keywords: Sarcopenia, Elderly, Technology, Assistive Devices 
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GİRİŞ: 

 Yaşlanma süreci, iskelet kasının güç ve işlevini azaltan bir düşüşe yol açmaktadır. 

1989'da Irwin Rosenberg, yaşlanma süreci nedeniyle kas kütlesindeki bu düşüşü tanımlamak 

için “sarkopeni” terimini kullanmıştır. Sarkopeni kelimesinin kökü Sarx (et) ve penia 

(kayıp)’tır (1). Bu terimin klinik uygulama ve araştırmalar için kullanımı hala çok nadirdir. 

Geriatrik sendrom genellikle, karmaşık ve özel tedavi gerektiren yaşa bağlı genel fonksiyonel 

düşüşleri betimlemek için kullanılan bir terimdir. Geriatrik sendrom, tam olarak anlaşılmayan 

karmaşık etkileşimlerin sonucudur. Bu etkileşimler; çeşitli hastalıklar, sistemler ve patogenez 

arasındaki etkileşim sonucu belli semptom ve bulguların ortaya çıkmasına neden olur. 

Sarkopeni, geriatrik sendromlardan biridir çünkü çok faktörlüdür ve yüksek oranda görülmesi 

önlenmesini gerektirir (2). ‘’European Working Group on Sarcopenia in Older People’’ a göre 

sarkopeni; iskelet kas kütlesi ve kas gücünün ilerleyici ve genel azalmasına fonksiyonel 

limitasyon ve yaşam kalitesindeki düşüşlerin eşlik ettiği bir sendrom olarak tanımlanır (3). 

Avrupa'daki veriler, 60-70 yaşları arasındaki sarkopeni prevalansının %5-13 oranında 

olduğunu göstermektedir. Bu sayı, 80 yaş üzerinde % 11-50 arasında keskin bir şekilde 

artmaktadır. Dünya genelindeki 60 yaş üzeri nüfusun yaklaşık 600 milyon civarında olduğu 

düşünülürse, yaklaşık 50 milyon sarkopeni hastası olduğu tahmin edilebilir (3).  

 Sarkopeni gelişimine birçok faktör katkıda bulunur. Bazı bireylerde, sarkopeni için net 

bir şekilde tek bir neden tanımlanabilirken bazen belirgin bir neden izole edilemeyebilir. Bu 

nedenle sarkopeniyi primer veya sekonder olarak ikiye ayırmak klinik pratikte yararlı olabilir. 

Primer sarkopeni diğer nedenler olmaksızın sadece yaşlanmaya bağlı olarak gelişir. Sekonder 

sarkopenide ise bir veya daha fazla neden vardır. Sarkopeni etiyolojisi multifaktöriyel olduğu 

için yaşlılarda primer-sekonder ayrımını yapmak mümkün olmayabilir (4). Altta yatan 

mekanizmaya bakılmaksızın sarkopeninin kırılganlık, mobilitede azalma, fonksiyonel 

yetersizlik, yaşam kalitesinde bozulma gibi yaşlıların fonksiyonelliğini etkileyen birçok 

sonucu vardır. Bu durum sarkopenik yaşlılarda günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri 

için yardımcı teknolojik aletlerin kullanımını zorunlu hale getirmektedir (5). 

 Sarkopeni ile ilişkili fonksiyonel bozukluklar, günlük yaşam aktivitelerinin 

tamamlanmasının ve yeterli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı bir diyetin sürdürülmesinin 

önündeki bir engeldir. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı koruyan ve katılımı 

destekleyen müdahaleler gereklidir. Yardımcı teknoloji işlevselliği ve bağımsızlığı korumak 

veya iyileştirmek ve / veya bozulmaları ve komorbiditeleri önlemek için kullanılan cihazlar 

veya sistemler için kullanılan bir terimdir (6). Yardımcı teknoloji kullanımına örnek olarak 
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mobilite yardımcıları, iletişim cihazları, protezler, banyo ekipmanları ve özel bilgisayar 

yazılım ve donanımları verilebilir. Dünya Sağlık Örgütü, yardımcı teknolojiye en çok 

yetişkinler ve engelli olanlar, kademeli fonksiyonel düşüş yaşayanlar ve kronik durumlar için 

ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir (7). 

1. Fonksiyonel düşüşleri engellemek için yardımcı cihaz kullanımı 

Bu amaçla en çok kullanılan yardımcı teknolojiye yürüme yardımcıları örnek 

gösterilebilir. Yaşlılarda yürüme yardımcılarının mobilite ve dengeyi iyileştirdiği dolayısıyla 

bağımsızlığı arttırdığı rapor edilmiştir (8). Yapılan randomize kontrollü çalışmalar günlük 

yaşam aktivitelerine yardımcı olarak kullanılan yardımcı teknolojik cihazları (Banyo 

ekipmanları, mutfak- hijyen yardımcıları, raylar) kullanan yaşlıların kontrol grupları ile 

karşılaştırıldığında daha düşük oranlarda fonksiyonel limitasyon yaşadıklarını göstermektedir 

(9,10). 

Bunların dışında yaşlılarda günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olarak geliştirilen 

robotik cihazlar (ekzoskeletal robotik cihazlar, banyo, pişirme ve temizlik amaçlı kullanılan 

robotlar) ve akıllı evler de bulunmaktadır. Bu gibi teknolojik cihazlar yaşlıların yaşamını 

kolaylaştırmaktadır. Fakat yaşlılarda kullanım zorlukları ve bu aletlerin çok pahalı olması gibi 

problemler bulunmaktadır. Bu nedenle, sarkopenik yaşlılarda mevcut ve daha yeni teknolojik 

cihaz formları için çalışmalar çok az sayıda olduğundan yeterli düzeyde kanıt mevcut değildir 

(6). 

2. Fiziksel aktivitenin arttırılması için yardımcı teknoloji kullanımı 

Kas kitlesi ve fonksiyonunu geliştirmek için en etkili yöntem direnç egzersizleridir ancak 

yaşlıların sadece %15’lik bir kısmı düzenli egzersiz yapmaktadır. Sarkopenik yaşlılarda 

güvenlik, maliyet, öz yeterlilik gibi nedenlerle egzersize katılım sınırlıdır. Yardımcı teknoloji 

bu bireyleri kas kuvvetlendirme egzersizine katılmak için destekleyebilir (11). 

2.1.Yürüme yardımcıları: 

Yürüme kas kuvvetini arttırmada dirençli egzersiz kadar etkili olmamasına rağmen 

yaşlılar arasında yaygındır ve fiziksel aktiviteyi arttırır. Yürüme yardımcısı kullanan 

yaşlıların, kullanmayanlara göre fiziksel aktivite seviyelerinin düşük olduğu bilinse de 

özellikle mobilitesi limitli olan sarkopenik yaşlılarda yürüme mesafesini arttırdığı yönünde 

kanıtlar bulunmaktadır. Sarkopenik yaşlılarda yürüme yardımcısı olarak kullanılabilecek 

cihazlara örnek olarak; vücut ağırlığı destekli treadmiller (özellikle nörolojik hastalıklarda), 

baston, kanadyan ve walker’lar gösterilebilir (12,13).  
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Son yıllarda internet kullanımının artışıyla akıllı telefonların kullanımı yaşlı popülasyonda 

yaygınlaşmıştır. Akıllı telefonlara yüklenebilen fiziksel aktivite monitörleri, egzersiz 

programı göstergeleri, kalp hızı monitörleri ve görsel feedback yapan videolar egzersiz ve 

fiizksel aktiviteyi teşvik etmektedir. Bu nedenle, bu cihazlar, aktivite verilerine uzaktan erişen 

ve hastanın egzersiz ilerlemesini izleyen klinisyenler tarafından sarkopenik hastalar için en 

etkili şekilde reçete edilebilir (14,15). 

2.2. Video oyunları ve sanal gerçeklik 

Video oyunları ve sanal gerçeklik, egzersiz programlarının uygulanması için yeni 

platformlar sunar. Bu uygulamalar evde kullanılabilir ve bazı kullanıcılar için tipik 

egzersizlerden daha eğlenceli olabilecek deneyimler sunar. Yapılan sistematik derleme sanal 

gerçekliğin kullanımı ile ilgili yetersiz kanıt olmasına rağmen, motive pozitif edici etkileri 

olduğu belirtilmiştir (16). Dirençli egzersizler tipi aktiviteleri teşvik eden ve mobiliteyi artıran 

etkileşimli oyunlar, sarkopenik yaşlı yetişkinlerde fonksiyonel düşüşün tersine çevrilmesinde 

daha fazla etkinlik gösterebilir. 

2.3. Gelişmekte olan teknolojik cihazlar  

Genellikle kemik yapının gelişmesi için uygulanan yöntem olan tüm vücut vibrasyon 

tekniğinin aynı zamanda alt ekstremite kas kuvvetini arttırdığı belirtilmiştir. Tüm vücut 

vibrasyon tekniğinin yaşlılarda endurans egzersizlerinden daha fazla fiziksel performansını 

arttırdığına dair kanıtlar mevcuttur (17). Fiziksel aktiviteyi arttıran diğer yardımcı teknolojiler 

ise nöromüsküler elektrik stimülasyonu ve robotik cihazlardır.  

3. Beslenmeyi geliştirmek için yardımcı teknolojiler 

Yeterli ve düzenli beslenme yaşa bağlı olarak azalan kas kitlesi ve fonksiyonunu arttırır ve 

sarkopenik hastalarda egzersizin etkisini arttırır. Sarkopenik yaşlılarda kas zayıflığı nedeniyle 

yutma da etkilenebileceğinden malnutrisyon meydana gelebilir. Toplumda yaşayan yaşlıların 

%20’si gıda ile ilgili faaliyetlerde (yemek, yemek hazırlama ve alışveriş) yardım 

gerektirdiğini bildirmiştir ve bu oranın sarkopenik popülasyonda daha yüksek olması 

muhtemeldir. Literatürde günlük yaşam aktivitelerinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek 

için yardımcı teknoloji kullanımıyla ilgili çalışmaya rastlamamıştır. Fakat sarkopenik 

hastaların, zayıf el kavrama gücü ve mobilite gibi bozuklukların üstesinden gelebilecek 

cihazlar sağlayarak beslenmeyle ilişkili günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığa yardımcı 

olunabilir (18,19). 
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Bunların yanında günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olarak kullanılan robotik 

eldivenler bulunmaktadır. Yaşa bağlı olarak görülen fizyolojik değişikliklere bağlı olarak el 

fonksiyonlarında ve el kas kuvvetinde görülen azalmalar nedeniyle günlük yaşam aktiviteleri 

kısıtlanabilmektedir. Yapılan çalışmalar robotik eldiven kullanımının kavrama kuvvetini ve 

hasta memnuniyetini arttırdığını göstermektedir (20). 

Sonuç olarak sarkopenik yaşlılarda yardımcı cihaz kullanımı kas kuvvetini, 

fonksiyonelliği ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı arttırmaktadır. Klinisyenler 

hastalara fiziksel aktiviteyi teşvik edici cihazlar önermelidir. Mevcut teknolojik cihazlar ve 

yeni üretilecek olanlar için konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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ERİŞKİN BİREYLERDE BESİNLERİN DİŞ ÇÜRÜĞÜ OLUŞTURUCU ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

(EVALUATION OF THE NUTRITION IN RELATION TO THE DENTAL CARIES IN ADULTS) 

 

Günseli Katırcı 

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Giriş: Diş çürüğü, ağız içinde bakteri varlığına bağlı olarak gelişen ve beslenme 

alışkanlıklarıyla ilişkili enfeksiyöz bir hastalıktır.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, besinlerin erişkin bireylerde diş çürüğü oluşturucu etkilerinin 

değerlendirilmesi ve diyetin diş çürüğüne yol açmasını önlemek için hasta ve hekim 

tarafından yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmesidir. 

Yöntem: Erişkin bireylerde, diyet alışkanlıklarının ve besin gruplarının diş çürüğü ile 

ilişkisini inceleyen çalışmalardan ve literatür derlemelerinden, besin maddelerinin çürük 

oluşturucu özellikleri ve beslenmenin çürük oluşturmaması için alınması gereken önlemler 

konusundaki bilgiler derlendi. 

Bulgular: Yapılan araştırmalarda, diyette yer alan karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, 

vitaminlerin, minerallerin ve diğer eser elementlerin bireylerdeki çürük oluşum sürecini 

etkilediği saptandı. Diyette yer alan karbonhidratların ve şekerlerin, çürük oluşturma riski en 

yüksek besinler olduğu belirlendi. Ayrıca çalışmalarda, alınan şekerin miktarı ve sıklığı ile 

diş çürüğü arasında güçlü bir korelasyon bulunduğu görüldü. Vitamin-minerallerin; 

kişilerdeki immün sistemi güçlendirerek diş çürüğü oluşum riskini azaltabileceği belirlendi. 

Taze meyva-sebzelerin, proteinlerin, süt ve süt ürünlerinin çürük oluşturma riski düşük 

diyetsel faktörlerden olduğu saptandı. Ayrıca, besin ve içecek tüketimi arasında en az iki saat 

ara vermenin; ara ve ana öğünler arasında kısa bir süre şekersiz sakız çiğnemenin diş çürüğü 

oluşumunun önlenmesinde etkili olduğu tespit edildi. Florür uygulamalarının ise, bireylerde 

çürük oluşum riskini azaltabileceği, fakat diş çürüğü oluşumunu tamamen önleyemeyeceği 

belirlendi.  

Tartışma ve Sonuç: Toplumlarda, diş çürüklerinin oluşumunun önlenmesi, bireylerin 

fermente olan karbonhidrat oranı düşük ve sağlıklı bir diyetle beslenmesi, oral hijyen 

alışkanlığı kazanması ve florür içeren ajanları kullanması ile sağlanabilir.  

Anahtar Sözcükler: Diş çürüğü, diyet, şeker, ağız hijyeni 
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ABSTRACT 

Introduction: Dental caries is a diet-related infectious disease caused by presence of the oral 

bacteria. 

Aim:  The aim of this study was to evaluate effects of nutrients on dental caries in adults and 

to give information about what should be done by the patient and physician preventing dental 

caries related to dietary habits. 

Method: Findings of research studies and reviews about dental caries in adults related to 

eating habits, caries-causing effects of foods and precautions for preventing diet-related tooth 

caries in adults were gathered. 

Results: The findings of this research studies were determined dietary carbohydrates, 

proteins, lipids, vitamins and other trace elements affected tooth caries process in individuals. 

It was identified that dietary carbohydrates and sugars had highest risk factor on dental 

caries. Studies showed a strong correlation between dental caries and amount and frequency 

of dietary sugar intake.  Additionally, observed vitamins and minerals could strengthen the 

immune system and consequently lower risk for dental caries. It was further observed fresh 

fruits, proteins, milk and milk products had the lowest caries risk factor in the diet. It was 

found that taking two-hour break between consumption of food and drinks and chewing 

sugar-free gum for a short time after meals could help preventing caries. The findings of 

studies showed fluoride applications could help reducing caries risk but could not prevent to 

occurrence of caries in adults alone. 

Discussion and Conclusion: Dental caries can be prevented with a healthy diet, limiting 

consumption of fermented carbohydrates, taking care of oral hygiene and using fluoride 

containing dental-care producs.  

Keywords: Tooth caries, diet, sugar, oral hygiene 

 

Giriş 

Diş çürüğü, oluşumunda birincil etiyolojik faktör olarak, ağız içindeki mikrobiyal flora ve 

diyet yer alan enfeksiyöz bir hastalıktır. Bireysel tükürük, florür kullanımı ve diş minesinin 

yapısal bütünlüğü ise hastalığın ilerlemesi ve görülme sıklığını etkileyen ikincil faktörler 

arasında yer almaktadır. Diyetle alınan karbonhidratlar, proteinler, lipitler, vitaminler, 

mineraller ve diğer eser elementler çürük oluşum sürecini etkilemektedir. Ağız florasındaki 

bakterilerin, diyetle alınan ve fermente olma özelliği gösteren karbonhidratları metabolize 

ederek, organik asitleri oluşturduğu bilinmektedir. Organik asitler, diş sert dokularının 

çözünmesine, diş yüzeylerindeki bakterileri kolonilerinin büyümesine, sayısının ve 

aktivitesinin artmasına neden olmaktadır. Diyet alışkanlıkları ise, bireylerde, diş çürüğü 

oluşum sürecini destekleme ve hızlandırma veya yavaşlatma ve durdurma özelliği 

taşımaktadır (1).    
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Bu çalışmanın amacı, besinlerin erişkin bireylerde diş çürüğü oluşturucu etkilerinin 

değerlendirilmesi ve diyetin diş çürüğüne yol açmasını önlemek için hasta ve hekim 

tarafından yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmesidir.  

Besinlerin Çürük Oluşturucu Etkilerinin Değerlendirilmesi  

Karbonhidratlar 

Tükürükteki amilaz enzimi yardımıyla, ağız içinde sindirilme özelliği bulunan karbonhidratlar 

fermente olabilen karbonhidratlar olarak adlandırılmaktadır ve diş çürüğü oluşumunda büyük 

etkisi olan diyetsel faktörler arasında yer almaktadır (2,3). Ancak pirinç, patates, beyaz ekmek 

gibi rafine karbonhidratların da çürük oluşturucu etkilerinin olduğu rapor edilmiştir (3).   

Diyetle alınan şekerler, en önemli diş çürüğü oluşturucu risk faktör olarak 

bilinmektedir (4). Diyetle alınan şekerler yapısal özelliklerine göre; glikoz, galaktoz ve 

fruktozdan oluşan monosakkaritler (basit şekerler); sukroz, laktoz ve maltozdan oluşan 

disakkaritler; monosakkaritlerin ve disakkaritlerin her ikisini birden içeren tüm şekerler olarak 

sınıflandırılmaktadır (2,5). Bir çalışmada, sukrozun; glikoz, laktoz ve maltoza göre çürük 

oluşturucu etkisinin yüksek olduğu bildirilmiştir (2). Bir başka çalışmada laktozun, diğer 

şekerlere göre daha az asidojenik olduğu ve çürük oluşturucu etkisinin düşük olduğu 

belirlenmiştir (2). Besinlerin içinde bulunma şekline göre şekerler; serbest ve doğal şekerler 

olarak sınıflandırmaktadır. Serbest şekerler, gıdaların üretimi sırasında koku, tat ve dokuyu 

iyileştirmek amacıyla üretici-pişirici tarafından ilave edilen tüm monosakkaritleri ve 

disakkaritleri kapsamaktadır. Genellikle bal, şurup, meyva suyu gibi gıdalarda bulunmaktadır 

ve insan genel sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı tüketiminin sınırlandırılması 

önerilmektedir. Doğal şekerler; sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi besinlerin yapısında yer 

almaktadır ve bu gruptaki şekerlerin diş çürüğünün gelişmesinde önemli bir katkısının 

olmadığı iddia edilmektedir (5, 2).   

Bireylerde diş çürüğünün görülme sıklığının, diyette yer alan şekerin formundan ve 

alınma sıklığından etkilendiği görüşü genel olarak kabul görmüştür. Çeşitli çalışmalarda, 

yapışkanlık miktarı yüksek gıdaların tüketilmesinin, diş çürüğünü başlatan birincil faktör 

olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, diğer çalışmalarda, yarı-sıvı, hatta sıvı formda olan ve 

şeker içeren gıdaların yüksek oranda karyojen etkisi olduğu rapor edilmiştir (6). Bernabe ve 

arkadaşları yaptıkları çalışmalarında, erişkin bireyleri çürük oluşumu açısından dört yıl 

boyunca takip etmişlerdir ve şekerle tatlandırılmış gıdaların sık aralıklarla tüketilmesinin diş 

çürüğü oluşturucu etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir (7). Başka bir araştırmada, diş çürüğü 
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oluşumunun alınan şekerin miktarından etkilendiği saptanmıştır. Bir diğer çalışmada ise, 

diyetle alınan şeker miktarı ile diş çürüğü oluşumu arasında zayıf bir ilişki olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada, diyetle alınan enerjinin büyük bir kısmını şeker olarak 

alan çocuklarda, alınan şeker miktarındaki artışın, pit ve fissür çürüğü gelişimi üzerinde 

herhangi bir etkisinin olmadığı, fakat ara yüz çürüklerinin miktarının artmasına yol açtığı 

belirlenmiştir (8).    

Vitamin ve mineraller 

Vitamin ve minerallerin diş çürüğü oluşumunun önlenmesinde büyük bir etkisi 

bulunmaktadır. A, C ve D vitaminleri, insan epitel hücrelerinin gelişiminde ve kemik oluşum 

sürecinde kritik önem taşımaktadır. E ve K vitaminleri, immün sistemin güçlenmesinde ve diş 

çürüklerinin önlenmesinde etkilidirler. B vitaminin ise, karyojenik mikroorganizmaların 

aktivitesini azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır (3).  

Demir, bakır ve çinko gibi minerallerin, bireylerde yara iyileşmesin sağlanmasında ve 

oral enflamasyonun ve diş çürüğünün önlemesinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Florür ve 

fosfat diş çürüğünü önleyici etkisi olan; molibden, galyum, stronsiyum, bor, lityum, altın, 

demir diş çürüğünü orta düzeyde önleyici etkisi olan; baryum, alüminyum, nikel, palladyum, 

ve titanyum diş çürüğü üzerinde hiçbir etkisi bulunmayan; selenyum, magnezyum, 

kadminyum, platinum ve slikon ise diş çürüğü oluşumunu destekleyici etkisi bulunan 

mineraller olarak sınıflandırılmaktadır. Bu minerallerden herhangi birini içeren gıdaların 

tüketiminin, erişkin bireylerde diş çürüğü ile ilişkili olan etkileri de çeşitlilik göstermektedir. 

Florürden zengin ve siyah, yeşil ve kokulu olarak çeşitlenen çayların, diş yüzeylerine 

bakterilerinin tutunmasını önlemesi yoluyla çürükten koruyucu bir etki kazandığı iddia 

edilmektedir. Ayrıca ksantan türevi olan kafeinin, antikaryojen özelliği olduğu bilinmekle 

birlikte; kafeinin, tüketiciler tarafından kullanılan şeker miktarından çürük önleyici özelliğinin 

etkilendiği rapor edilmiştir (3).   

Yağlar  

Yağların, ağız içinde düşük Ph’da çürük önleyici ve antibakteriyel özelliğinin olduğu 

belirtilmiştir. Yağların, genellikle periodontal hastalıkların oluşumundan ve ilerlemesinden 

sorumlu olduğu düşünülmektedir. Yapılmış olan bir araştırmadan elde edilen bulgulardan, 

ağız hijyeni iyi olan bireylerde, bitkisel yağların, tükürükte bulunan streptokokus mutans 

konsantrasyonunu azaltabileceği saptanmıştır. Ayrıca aynı çalışmadan, lineoik ve oleik asit 

gibi yağ asitlerinin, diş yüzeyindeki bakteri kolonilerinin büyümesini önleyebileceği sonucuna 
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ulaşılmıştır (3). Yapılmış in vivo çalışmalarda da, yağların tükürüğün tamponlama 

kapasitesini artırıcı etkileri olduğu saptanmıştır (9,10). 

Sofrada kullanılan yağların, diş çürüklerinin ve periodontal hastalıkların önlenmesinde 

bir rolü olabileceği düşünülmekle birlikte; bu yağların tüketilmesiyle insan tükürüğünde 

oluşması muhtemel farklı kompozisyonlardaki yağların, çalışma mekanizması veya sofra 

yağlarının, diş yüzeyindeki pelikıl tabakası ile arasında nasıl bir etkileşim oluşturabileceği 

henüz bilinmemektedir. Bu nedenle, bu alanda daha fazla bilimsel araştırma yapılması 

gerekmektedir (3). 

Proteinler 

Proteinler azotlu bileşiklerdir, bir ya da daha fazla amino asit zinciri içeren büyük 

moleküllerdir ve tüm canlılarda saç, enzim, kas, antikor gibi dokular için gerekli yapısal 

elemanları oluşturmaları nedeniyle önemlidirler. Proteinler, amino asit blokları olarak 

düşünülmektedir ve esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler olarak sınıflandırılmaktadır. 

Görevleri arasında, hücre gelişimini desteklemek, antikor üretmek ve enfeksiyonlara direnç 

sağlamak yer almaktadır. Bireylerde ortaya çıkan protein eksikliği, tükürüğün akış hızını 

düşürerek, içerisindeki IgA seviyesini ve antibakteriyel etkisini azaltarak, diş çürüğü oluşma 

riskini artırmaktadır (11). 

Süt ve meyvalar 

Meyva ve süt, şeker içeriğinden dolayı çürük oluşturucu gıdalar olarak düşünülebilir, ancak 

taze meyvalar düşük riskte çürük oluşturucu diyetsel faktörlerden sayılmaktadır. Şekerle 

tatlandırılmış meyvalı içeceklerin ise, çocuklarda yüksek oranda çürük oluşturucu diyetsel 

faktörlerden olduğu tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), taze meyvaları, diş 

çürüğü ile arasında ilişki bulunmayan gıdalar olarak sınıflandırmıştır.  

İnek sütünün 100 gramında yaklaşık olarak 4.8 gram laktoz bulunmaktadır ve 

içeriğindeki laktoz miktarı sütün diş çürüğü oluşturma potansiyeline sahip olması için 

yeterlidir. Ancak sütün, yüksek oranda kalsiyum ve protein ve kısmen de kazein içeriği, diş 

çürüğünü önleyici faktörleri içerisinde barındırmasını sağlamaktadır ve bu nedenle çürük 

oluşturmayan gıdalardan sayılmaktadır. Bazı araştırmalarda, sütün diş çürüğünü önlediği 

saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sütü; çürük oluşturma riski, düşük ama mümkün 

gıda olarak sınıflandırmıştır (12). 

 

 



 

1192 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Şeker içermeyen tatlandırıcılar 

Şeker içermeyen tatlandırıcılar, şeker alkolleri, yoğun tatlandırıcılar (aspartam vs), çürük 

oluşturucu etkisi olmayan disakkaritler (sükroz izomeri) ve hacim artıcı ajanlar (polimer) 

kullanılarak formüle edilmiş olan tatlı, sakız veya içecekleri kapsamaktadır. En çok kullanılan 

şeker alkolleri, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol olarak sayılabilir (13). Xylitolün 

dişler üzerindeki çürük önleyici etkisinin diğer tatlandırıcılara göre daha yüksek olduğu 

söylenmektedir. Xylitol, doğal olarak oluşan beş karbonlu bir şeker alkolüdür ve besleyici 

olmayan tatlandırıcılar grubuna girmektedir ve ağız içindeki mikroorganizmalar tarafından 

fermente edilme özelliği yoktur. Ayrıca, ağız içinde streptokokus mutans’ın büyüyüp 

gelişmesini ve dişler üzerinde koloni oluşturmasını önleyici bir özellik taşımaktadır (2,13). 

Xylitollü sakızlar ise, tükürük akışını stimüle ederek diş minesinin remineralizasyonunu 

artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şekersiz tatlandırıcı içeren sakızları; çürük 

oluşturma riski düşük, ama, muhtemel gıda olarak sınıflandırmıştır (12).  

Sonuç ve Öneriler  

Diş çürükleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, bireylerin yaşam biçimlerinin 

değiştirilmesi ile önlenebilecek hastalıklar olarak sınıflandırılmıştır (14). Diş çürüklerinin 

oluşumunun önlenmesi konusunda atılacak olan önemli adımlardan biri ise, tüketilen serbest 

şeker miktarı ve sıklığının sınırlandırılmasıdır. Diş çürüğü görüme sıklığının düşük olduğu 

ülkelerde, bir yılda kişi başına düşen serbest şeker tüketim miktarının 15-20 kilo gramdan az 

olduğu görülmüştür. Sağlık otoriteleri tarafından da, bireyler tarafından tüketilmesi düşünülen 

serbest şeker miktarının, vücut için gerekli toplam enerji ihtiyacının %10’unu geçmemesi 

gerektiği tavsiyesi verilmektedir. Ayrıca, bireyler tarafından diyetle alınan serbest şeker 

içeren gıdaların veya içeceklerin, tüketim sıklığının bir gün içinde en fazla dört kez ile 

sınırlandırılması tavsiye edilmektedir (8).   

Florür kullanımının, bireylerde diş çürüklerinin önlenmesinde önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Günümüzde toplumlarda, içme suyundaki florür konsantrasyonunu optimum 

seviyeye çıkarmak ve florür içeren diş pastalarının uygulanmasını sağlamak için çaba 

harcanmalıdır. Ancak dişlerin, optimum seviyede florüre maruz kalmasının, tek başına çürük 

oluşumunu önleyemediği bilinmekle beraber, bireylerde diş çürüklerinin önlenmesinde florür 

kullanımı ile birlikte, şekerli gıdaların tüketiminin sınırlandırılması gerektiği bildirilmiştir (8). 

Bir çalışmada ise, bireylerin, günde iki kez florürlü bir macun ile dişlerini fırçalamasının, 

şekerli yiyecek-içecek tüketimi ile ortaya çıkan çürük oluşturucu etkileri ortadan kaldırdığı 

saptanmıştır (14).  
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Şekersiz sakızların da, diş çürüklerinin önlenmesinde olumlu etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Şekersiz sakız çiğnemek, ağız içindeki tükürüğün akışını stimüle etmektedir 

ve tamponlama kapasitesini artırmaktadır. Şekersiz sakızların öğünlerden sonra, 5 dakika 

içinde ve her yemekten sonra 10-20 dakika çiğnenmesinin diş çürüklerini önleyici etkisi 

olduğu fakat, diş fırçalamanın yerine geçemeyeceği tespit edilmiştir (15). 

Yapılan çalışmalardan elde edilen verilerden, diyetteki şeker ve karbonhidratların 

erişkin bireylerde çürük oluşumunda önemli bir risk faktör olduğu saptanmakla birlikte, diyet 

sıklığı ve oral hijyen alışkanlıkları gibi davranışsal faktörlerin ve dişlerin yeterince florüre 

maruz kalmamasının da çürük oluşumundaki rolünün büyük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Toplumlarda, diş çürüklerinin oluşumunun önlenmesinin, bireylerin fermente olan 

karbonhidrat oranı düşük ve sağlıklı bir diyetle beslenmesi, oral hijyen alışkanlığı kazanması 

ve florür içeren ajanları kullanması ile sağlanabilir. 
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ÖZET 

Fiziksel aktivite, iskelet kasları tarafından üretilen ve enerji harcaması gerektiren herhangi 

bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel olarak aktif olmanın popüler yolları; 

yürüme, bisiklete binme, spor ve rekreasyonel aktivitelerdir. Fiziksel inaktivite, bulaşıcı 

olmayan hastalıklar ve ölüm için önde gelen risk faktörlerinden biridir. Fiziksel inaktivite 

kanser, kalp hastalığı, inme ve diyabet riskini% 20-30 oranında arttırır ve morbidite- 

mortalite oranlarında artışa neden olur. Ayrıca, tıbbi bakım maliyetinin artması ve verimlilik 

kaybı da toplumu zorlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kardiyovasküler hastalık, 

diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini azalttığı için günde en az 30 dakikalık orta 

yoğunlukta fiziksel aktivite yapılmasını önermektedir. Küresel olarak, yetişkinlerin % 23'ü ve 

adolesanların % 81'i DSÖ'ye göre fiziksel olarak inaktiftir. Ülkelerin ekonomik olarak 

gelişmesi, değişen ulaşım şekilleri, teknolojinin kullanımı, iş yaşamı, kentleşme ve kültürel 

değerlerin etkisiyle inaktivite seviyeleri giderek artmaktadır. Fiziksel aktivitenin 

değerlendirilmesinde; kriter yöntemler, objektif yöntemler ve subjektif yöntemler olmak üzere 

üç farklı yöntem kullanılmaktadır.  

Pedometre objektif yöntemler arasında yer almaktadır ve hareket esnasındaki dikey 

salınımları ve hareketin toplam miktarını ölçmeye yarayan bir araçtır. Pedometrelerin sadece 

adım sayısını değerlendirdiği düşünülse de adım hızı değişkeniyle, enerji tüketimi ve 

toplamda alınan yolu da değerlendirme imkanı sunmaktadır. Düşük maliyetli olmaları, küçük 

boyutları ve sadeliği avantajları;  üst ekstremite hareketlerini ve yüzme, bisiklete binme gibi 

aktiviteleri tespit edememesi, aktivitelerin yoğunluğunu kayıt etmekte yeterli olmaması, hatalı 

sonuçlar verme ihtimali dezavantajları arasında yer almaktadır. Pedometreler özellikle orta 
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düzeyde mesleki aktiviteleri ölçmek için uygundur. Ek olarak, longitudinal egzersiz 

çalışmaları ve epidemiyolojik çalışmalarda fiziksel aktiviteyi değerlendirmek için yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Pedometreler fiziksel aktiviteyi değerlendirmenin yanı sıra günlük 

atılan adım sayısıyla ilgili kayıt ve geri bildirim vermesi nedeniyle sağlığın teşviğive 

geliştirilmesi programları için de kullanılabilmektedirler. Sonuç olarak, pedometre fiziksel 

aktiviteyi objektif olarak değerlendirmek için uygun bir araçtır.Ayrıca, pedometre kullanımı 

kişilerin fiziksel aktivite düzeylerinin artmasına ve özellikle obez insanlarda kilo kontrolünün 

sağlanmasına katkı sağlamaktadır.    

Anahtar Sözcükler: Pedometre; Fiziksel aktivite; Monitörizasyon 

ABSTRACT 

Physical activity is defined as any bodily movement produced by the skeletal muscles and 

requiring energy expenditure. Popular ways of being physically active are; walking, cycling, 

sports and recreational activities. Physical inactivity is one of the leading risk factors for 

non-communicable diseases and death. Physical inactivity increases the risk of cancer, heart 

disease, stroke and diabetes by 20-30% and causes an increase in morbidity-mortality rates. 

In addition, the cost of medical care and the loss of productivity also force the society. The 

World Health Organization (WHO) recommends a medium intensity physical activity of at 

least 30 minutes per day as it reduces the risk of developing cardiovascular disease, diabetes 

and some types of cancer. Globally, 23% of adults and 81% of adolescents are physically 

inactive according to WHO. The level of inactivity is increasing with the economic 

development of the countries, the changing modes of transportation, the use of technology, 

work life, urbanization and cultural values. In the evaluation of physical activity; Three 

different methods are used: benchmark methods, objective methods and subjective methods. 

The pedometer is one of the lens methods and is a tool for measuring the vertical oscillations 

and the total amount of motion during movement. Although the pedometers are considered to 

evaluate only the number of steps, they provide the possibility of evaluating the energy 

consumption and the total path taken by the step velocity variable. Low cost, small size and 

simplicity are advantages; not able to detect upper extremity movements and swimming, 

cycling activities and not to detect the intensity of activities, not enough to record the density, 

the possibility of giving erroneous results are among the disadvantages. Pedometers are 

particularly suitable for measuring moderate professional activities. Pedometers are 

particularly suitable for measuring moderate professional activities. In addition, it is widely 

used to evaluate physical activity in longitudinal exercise studies and epidemiological studies. 
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Pedometers can be used for health promotion programs, as well as evaluating physical 

activity, as well as providing feedback on the number of daily steps taken. As a result, the 

pedometer is an appropriate tool for objectively evaluating physical activity. Moreover, the 

use of a pedometer contributes to an increase in the physical activity levels of individuals, and 

in particular providing weight control in obese people. 

Keywords: Pedometer; Physical Activity; Monitoring 

 

GİRİŞ 

Fiziksel aktivite, iskelet kasları tarafından üretilen ve enerji harcaması gerektiren herhangi bir 

bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel olarak aktif olmanın popüler yolları; 

yürüme, bisiklete binme, spor ve rekreasyonel aktivitelerdir (dans, yoga, taichi vb.) ve 

herhangi bir yaşta ve beceri seviyesinde yapılabilir. Düzenli ve yeterli fiziksel aktivitenin 

amacı; 

• Kas iskelet sistemi sağlığını geliştirmek, 

• Kardiyorespiratuar uygunluğu artırmak, 

• Fonksiyonel sağlığı geliştirmek, 

• Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, inme, diyabet, çeşitli kanser türleri (meme ve 

kolon kanseri dahil) ve depresyon riskini azaltmak, 

• Kalça veya vertebra kırıklarının yanı sıra düşme riskini azaltmak 

• Enerji dengesi ve kilo kontrolünü sağlamaktır. 

Fiziksel inaktivite(yetersiz fiziksel aktivite), bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ölüm için önde 

gelen risk faktörlerinden biridir. Bireyler için yeterli fiziksel aktivite seviyesine sahip 

olmamak kanser, kalp hastalığı, inme ve diyabet riskini% 20-30 oranında arttırır ve kişinin 

ömrünün 3-5 yıl kısalmasına neden olur. Ayrıca, tıbbi bakımın artan maliyeti ve verimlilik 

kaybı da toplumu zorlamaktadır (1). 

Geçmişte hastalık ve ölüm nedenlerinin başında kişisel veya çevresel hijyen sorunları, temiz 

su kaynağına ulaşamama, beslenme problemleri ve kötü yaşam koşulları yer alırken, 

günümüzde ise bu nedenler yerini tütün kullanımı, kardiovasküler hastalıklar, bazı kanser 

türleri, obezite ve fiziksel inaktiviteye bırakmıştır (2). 
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Fiziksel İnaktivitede Son Durum 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)kardiyovasküler hastalık, diyabet ve bazı kanser riskini azalttığı 

için günde en az 30 dakikalık orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapılmasını önermektedir 

(3).Küresel olarak, yetişkinlerin% 23'ü ve adolesanların% 81'i (11-17 yaş arası) DSÖ'nün 

sağlık için belirlediği fiziksel aktivite önerilerini karşılamamaktadır.Fiziksel 

inaktiviteprevalansı ülkeler içinde ve ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterir ve bazı 

yetişkin alt popülasyonlarında% 80’e kadar yükselebilir.Yetişkinlerde fiziksel inaktivite Doğu 

Akdeniz ve Amerika, Avrupa ve Batı Pasifik bölgelerinde en yüksek, Güney Doğu Asya 

Bölgesinde ise en düşük seviyededir. Ülkelerin ekonomik olarak gelişmesi, değişen ulaşım 

şekilleri, teknolojinin kullanımı, iş yaşamı, kentleşme ve kültürel değerlerin etkisiyle 

inaktivite seviyeleri giderek artmaktadır (1). 

Fiziksel Aktivite Değerlendirme Yöntemleri 

Fiziksel aktiviteyi boyut ve nitelik açısından değerlendiren farklı yöntemler bulunmakla 

birlikte birçok yöntemdeölçüm için günlük enerji tüketim miktarı kullanılmaktadır.Kişilerin 

fiziksel aktivite düzeylerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, sağlığın geliştirilmesi için 

oluşturulacak politikalarda ve kişilerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesinde büyük öneme 

sahiptir. 

Fiziksel aktivite, hem laboratuvar ortamında hem de sahada kullanılan birçok araçla 

değerlendirilebilirken son teknolojik gelişmeler sayesinde pedometre ve akselerometre gibi 

araçlara ulaşım kolaylaşmış ve bu araçlar subjektif yöntemlere alternatif olarak yaygın bir 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır (4). Yapılan çalışmalar kullanılan metotlarda bir uzlaşı 

olmadığını ve kullanılan araçların birbirine göre güçlü ve zayıf yönlerinin bulunduğunu 

belirtmektedir (5).   

Fiziksel aktivitenin değerlendirilmesinde;  

1. Kriter yöntemler 

➢ Doğrudan Gözlem 

➢ Direkt Kalorimetre  

➢ İndirekt Kalorimetre 

➢ Çift Katmanlı Su Yöntemi 

2. Objektif yöntemler  

➢ Kalp Hızı Monitorizasyonu 

➢ Pedometre 
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➢ Akselerometre 

3. Subjektif yöntemler  

➢ Günlük 

➢ Kayıtlar 

➢ Hatırlama Anketleri 

➢ Retrospektif Geçmiş Veriler 

➢ Evrensel Anketler 

olmak üzere üç farklı yöntem kullanılmaktadır (6). Fiziksel aktivite ölçümünde bu 

yöntemlerden hangisinin kullanılacağını belirlerken; belirlenen ölçüm aracının geçerlik ve 

güvenilirliği, üzerinde çalışılacak örneklem grubu, bireylerin ölçüm aracına uyumu, maliyet 

ve zaman muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır (7).   

Pedometre 

Pedometre, hareket esnasındaki dikey salınımları ve hareketin toplam miktarını ölçmeye 

yarayan bir araçtır. Alet, kişinin bel, ayak-el bileği ya da başka bir bölgesine takılabilir. 

Pedometreler yürümeyi değerlendirmek için yapılmıştır. Pedometreler sadece adım sayısını 

değerlendirebilir olarak düşünülse de adım hızı değişkeniyle, enerji tüketimi ve toplamda 

alınan yolu da değerlendirebilirler.Pedometreler özellikle orta düzeyde mesleki aktiviteleri 

ölçmek için uygundur (mesleğin gerektirdiği oturma, ayakta durma ve yürüme gibi). Fakat 

henüz ağır ve orta düzey aktiviteler arasındaki ayrım tam olarak yapılamamıştır 

(8).Pedometreler farklı popülasyonlardaambulatuvar (yürüme) aktivite seviyelerini objektif 

olarak değerlendirebildiği için kullanımı giderek artmaktadır. Düşük maliyetli olmaları, küçük 

boyutları, sadeliğive göze çarpmayan nitelikleri pratik olarak kullanılabilmelerini 

sağlamaktadır (9). Fiziksel aktivite anketlerinin aksine fiziksel aktivitenin kendi kendine 

hatırlanmasına veya egzersiz yoğunluğunun subjektif değerlendirmesine dayanmaz. Ek 

olarak, longitudinal egzersiz ve epidemiyolojik çalışmalarda fiziksel aktiviteyi 

değerlendirmek için pedometreler yaygın olarak kullanılmıştır (10). Pedometreler fiziksel 

aktiviteyi değerlendirmenin yanı sıra günlük atılan adım sayısıyla ilgili kayıt ve geri bildirim 

verdiği için sağlığın teşviki ve geliştirilmesi programları için dekullanılabilmektedir (3). 

Pedometreler üst ekstremiteler ile yapılan statik çalışmaları tespit edemezler ve sadece bir 

yönde yapılan hareketleri ölçebilmektedirler. Yokuş aşağı ve yukarı aktivite arasındaki farkı 

ortaya koymada, statik işi tespit etmede ve aktivitelerin yoğunluğunu kayıt etmekte yeterli 

değildirler. Yavaş yürüme hızında hatalı sonuçlar verebilirler. Akselerometre ile ölçülen dikey 

hareketler pedometre ile ölçülemez. Mesafe hesaplamasında hız ya da adım uzunluğunda 
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oluşan değişiklikler yanıltıcı sonuçlar verebilir. Ölçüm sırasında pedometrenin yerleştirildiği 

bölge de ölçüm sonuçlarını etkileyebilir. Bel bölgesinden elde edilen sonuçlar daha doğru 

değerler vermektedir (6).Bisiklete binme ve yüzme gibi aktivitelerde kullanılamaz. Fakat 

günlük yaşamda yürüyüş en sık yapılan fiziksel aktivite olduğu için pedometre önemli bir 

ölçüm aletidir (11). 

SONUÇ 

Günlük yaşamda yürüyüş en sık yapılan fiziksel aktivite olduğu için pedometre önemli bir 

ölçüm aletidir ve fiziksel aktiviteyi objektif olarak değerlendirmek için uygun bir 

araçtır.Ayrıca, pedometre kullanımı kişilerin fiziksel aktivite düzeylerinin artmasına ve 

özellikle obez insanlarda kilo kontrolünün sağlanmasına katkı sağlamaktadır. 
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ÖZET 

Giriş: Telefon ile triyaj sağlık profesyoneli ile hasta veya bakım vericinin telefonda 

konuşması yoluyla hastanın sağlık durumunun değerlendirildiği, tıbbi önerilerin verildiği bir 

sağlık yönetim metodu olarak tanımlanmaktadır.  

Amaç: Bu literatür taraması hemşirelik bakımında telefonla triyaj uygulamasını ve 

gastrointestinal sistem kanamasına yönelik örnek bir telefonla triyaj modelini incelemek 

amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Literatür taraması Pubmed, Cochrane Library, Science Direct, EBSCOhost veri 

tabanlarında “care, nursing, telephone, teletriage” gibi anahtar kelimeler kullanılarak 

yapılmış, 2008 yılı ve üzerindeki çalışmalar incelenmiştir. 

Bulgular: Avustralya’da 2014 yılında yapılan bir çalışmada telefonla triyaj sisteminde 

675774 arama yapıldığı, bu aramaların %3.8’inin ilaçlarla ilgili konulardan oluştuğu, bir 

aramanın yaklaşık 10 dk sürdüğü, arayanların %56.8’ine öz bakımla ilgili önerilerde 

bulunulduğu ve ilaçlar hakkında bilgi verildiği belirtilmektedir. Farklı yaş grupları ve 

semptomlara yönelik kanıt temelli modeller, algoritmalar ve görüşme formları 

bulunmaktadır. Gastrointestinal sistem kanamasına yönelik telefonla triyaj sisteminde, 

hastanın durumunun aciliyetine ve gereksinimine göre öneriler örnek bir modelle 

incelenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Dünyada telefonla triyaj hemşirelik uygulamalarının kapsamındayken, 

ülkemizde bireyler gereksinimleri olan acil bakıma telefonla ulaşmakta hala zorluk 

yaşamaktadırlar. Ülkemizde telefonla triyaj kapsamındaki çalışmaların artırılması, 

hemşirelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, bu alanda çalışacak hemşirelerin istihdamının 

sağlanması, kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda telefonla triyajın hemşirelik görev, yetki 

ve sorumluluklarına dahil edilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Bakım, hemşirelik, telefon, telefon ile triyaj. 
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THE TRIAGE APPLICATION WITH TELEPHONE IN NURSING CARE: EXAMPLE OF 

GASTROINTESTINAL SYSTEM BLEEDING TRIAGE 

ABSTRACT 

Introduction: The triage application with telephone is defined as a health management 

method by which healthcare professionals and patient or caregiver talk on the telephone and 

the medical recommendations are given.  

Aim: This literature review was performed with the aim of examining the triage model with 

telephone in nursing care and the triage model with an example of gastrointestinal bleeding. 

Method: The literature review was conducted using the words “care, nursing, telephone, 

teletriage” in Pubmed, Cochrane Library, Science Direct, EBSCOhost databases, and studies 

on 2008 were investigated. 

Results: In a study conducted in Australia in 2014, 675774 calls were made in the triage 

system, 3.8% of these calls were related to drugs, a call lasted about 10 minutes, 56.8% of the 

callers were informed about self-care and the drugs. There are evidence based models, 

algorithms and interview forms for different age groups and symptoms. Suggestions based on 

the urgency and necessity of the patient's situation in the triage system with the telephone for 

gastrointestinal system bleeding were examined with a model. 

Conclusions and Recommendations: While in the world, triage is within the scope of nursing 

practices, individuals in our country still have difficulty in reaching emergency care which 

they need. In our country, it is recommended to increase the studies in the scope of triage, to 

raise awareness of nurses on this subject, to ensure the employment of nurses who will work 

in this field, to be included in the duties, authorities and responsibilities of triage by telephone 

in line with evidence based practices. 

Key words: Care, nursing, telephone, teletriage. 

 

Giriş 

Hemşireler hastaların bakım gereksinimlerini belirlemek için uzun yıllardır triyaj yöntemini 

kullanmaktadırlar. Son yıllarda acil servislerde ve genel tıbbi uygulamalarda telefonla triyaj 

sisteminin kullanımında bir artış olduğu görülmektedir. Telefon ile triyaj sistemi bireyin 

gereksinimi olan sağlık hizmetini sağlık profesyonelinin mesai saati içinde veya dışında 

uygun bir şekilde almasına yardımcı olan dinamik bir süreçtir.1,2 Telefon ile triyaj hekim, 

hemşire gibi bir sağlık profesyoneli ile hasta veya bakım vericinin telefonda konuşması 

yoluyla hastanın sağlık durumunun değerlendirildiği, sağlık durumuyla ilgili endişelerinin 

paylaşıldığı, tıbbi önerilerin verildiği bir sağlık yönetim metodu olarak tanımlanmaktadır.2 

Dünyadaki telefonla triyaj sistemlerinde hemşirelerin aktif olarak rol oynadığı 
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bilinmektedir.3,4 Telefonla triyaj uygulamasının acil servislerde, birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde, pediatri gibi özel alanlarda kullanıldığı belirtilmektedir.5  

Telefonla triyaj danışmanlık, destek, bilgilendirme, koçluk, eğitim verme, arayanın 

koordinasyonunu sağlama gibi konularda hizmet veren bir sağlık uygulamasıdır.6 Telefonla 

triyaj sistemi ile arayanlara tıbbi tedavi ve bakım önerileri sunulmakta, arayanlar ilgili sağlık 

merkezlerine yönlendirilebilmektedir.7 Bu sistemde bireyin sağlık durumunu değerlendirmek 

için klinik karar destek sistemlerinden, algoritmalardan, protokollerden,1,2,7,8 telefon ile 

görüşmenin etkili olabilmesi için yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmaktadır.9 

Hazırlanmış olan bu sistem ve dokümanlar  bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesine, 

uygun tıbbi tedavi ve bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.2   

Telefonla triyajda bireyin sağlık durumunun tedavisi ve durumla ilgili öneriler üzerine 

odaklanılmaktadır. Bireylere sağlık durumlarıyla ilgili gereksinimi olan öneriler verilmekte ya 

da uygun bir sağlık merkezine yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Telefonla triyajın etkili ve 

güvenilir olabilmesi için, sağlık kurumuna yönlendirmenin uygun5 ve bu sistemde çalışan 

sağlık profesyonelinin tıbbi bilgisinin iyi olması gerekmektedir.3 Telefonla triyajın etkinliğini 

etkileyen diğer faktörlerden birisi ise telefon görüşmesinin süresidir. Görüşme sırasında diğer 

arayanların beklemelerini azaltmak için arama sürelerinin mümkün olduğu kadar hedefe 

odaklı ve kısa süreli olması önerilmektedir. Bununla birlikte arama sürelerinin kısa tutulması 

iletişimin kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, hasta güvenliğinin tehlikede olmasına neden 

olabilmektedir.10 Telefon görüşmesi sırasında hemşire arayan kişinin verilen sağlık önerilerini 

tam olarak anlayıp anlamadığından emin olması önemlidir. Aksi takdirde danışan kişi verilen 

bakım önerilerine uymayabilir.11 Diğer önemli faktör ise hemşirelerin iletişim becerisidir. 

Hemşireler telefonla triyaj sırasında hastaları göremedikleri için yüksek iletişim becerilerine 

sahip olmalıdırlar. Telefonla triyaj sisteminin kullanımının artmasıyla sağlık hizmetlerine 

ulaşım ve hasta memnuniyeti artmış, tıbbi başvurular, sağlık sistemlerindeki iş yükü ve 

finansal harcamalar azalmıştır.1,7  

Amaç 

Bu literatür taraması hemşirelik bakımında telefonla triyaj uygulamasını ve gastrointestinal 

sistem kanamasına yönelik örnek bir telefonla triyaj modelini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem 

Bu literatür taraması hemşirelik bakımında telefonla triyaj uygulamasını incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Tarama Pubmed, Cochrane Library, Science Direct, EBSCOhost veri tabanlarında 
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“telephone, nursing, teletriage” gibi anahtar kelimeler kullanılarak yapılmış, 2008 yılı ve 

üzerindeki çalışmalar incelenmiştir. 

Bulgular 

Dünyada telefonla triyaj sistemleri Avustralya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Amerika, 

İngiltere (NHS 111), İskoçya (NHS 24) gibi ülkelerde yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır.3,4,7,12 Avustralya’da telefonla triyaj sistemi 2006 yılında Ulusal Sağlık Çağrı 

Merkezi Ağı’nın bünyesinde yedi gün 24 saat hizmet verilmek amacıyla kurulmuştur. Bu 

sistemin hemşireler tarafından kullanıldığı ve yıllık yaklaşık 1000000 aramanın 

gerçekleştirildiği belirtilmektedir.12 Hollanda’da telefonla triyaj sistemleri hemşireler 

tarafından kullanılmaktadır. Hemşireler arayanın durumunun aciliyetini ve gereksinimi olan 

sağlık hizmetini değerlendirmekte, uygun önerilerde bulunarak gerekli ise bireyleri sağlık 

kurumuna yönlendirmektedir.3  

Literatürde telefonla triyajının kapsamını acil servislere başvuru, hekim veya diğer sağlık 

profesyonellerinden randevu alma, terapi, ilaçlar hakkında dozların yanlış alınması, yan 

etkileri, farklı ilaçlarla etkileşime girip girmediği, var olan bazı hastalıklarla ilgili ilaçların 

güvenilirliği gibi hızlı öneriler ve öz bakımla ilgili konuların oluşturduğu belirtilmektedir.2,8 

Avustralya’da 2014 yılında yapılan bir çalışmada telefonla triyaj sisteminde 675774 arama 

yapıldığı, bu aramaların %3.8’inin ilaçlarla ilgili konulardan oluştuğu, bir aramanın yaklaşık 

10 dk sürdüğü, arayanların %56.8’ine öz bakımla ilgili önerilerde bulunulduğu, sırasıyla 

analjezik, antipiretik, non steroid antienflamatuar ilaçlar hakkında bilgi verildiği 

belirtilmektedir.4 

Telefonla triyajda hemşirelerin kurdukları diyalog aç, dinle, analiz et, gerekçelendir ve 

sonuçlandır olmak üzere beş aşamalı bir süreçten oluşmaktadır.11 Bu süreçte duruma uygun 

kararın verilebilmesi önemlidir. Telefonla triyajda karar verme süreci beş adımdan 

oluşmaktadır. Bunlar:12 

❖ Problemin tanımlanması 

❖ Çözümle ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi 

❖ Tüm alternatiflerin değerlendirilmesi ve çözüm için birinin seçilmesi 

❖ Seçilen alternatifin uygulanması 

❖ Uygulamanın gözlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi şeklindedir. 

Triyaj modeli karşılaşılan durumlar karşısında klinik öncelik sağlama, teşhis ve tedavi gibi 

konularda karar verebilmek için sağlık profesyonellerine yardımcı olmaktadır. Dünya 

genelinde telefonla triyaj sistemi beş aşamalı seviyeden oluşmaktadır. Bu aşamalar bölgesel 
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özellikler, politik nedenler, tıptaki gelişmişlik durumundan etkilenmekle birlikte genel olarak 

Tablo 1’deki gibi sınıflandırılmaktadır.12  

Numara İsim Renk Sağlık profesyoneliyle ilk karşılaşma için  

geçecek süre (dakika) 

1 Derhal Kırmızı 0 

2 Çok acil Turuncu 10 

3 Acil Sarı 60 

4 Standart Yeşil 120 

5 Acil değil  Mavi 240 

Tablo 1. Telefonla triyaj sistemi örneği 

Bir triyaj sisteminde yol gösterici olan sorular şunlardır:12 

❖ Bu hastanın derhal ve acil olarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı var mı? (FtF Now) 

❖ Bu hastanın acil olmasa da daha sonra bir klinisyenle yüz yüze görüşmeye ihtiyacı var 

mı? (FtF Soon) 

❖ Bu hastanın medikal tedavisi ve diğer bakımları ertelenebilir mi? (FtF Later) 

❖ Bu durum için takip amaçlı sadece tavsiye verilebilir mi?, Problem öz bakım tavsiyeleri 

ile çözülebilir mi? 

Telefonla triyaj sisteminde yol gösterici sorulara göre hazırlanmış olan gastrointestinal sistem 

kanaması örneği Şekil 1’de yer almaktadır. Hastanın derhal ve acil olarak tıbbi tedavi ve 

bakıma ihtiyacı varsa (FtF Now), gelişen sorunlara yönelik acil müdahale önerileri 

verilmektedir. Hastanın acil olmasa da daha sonra bir klinisyenle yüz yüze görüşmeye ihtiyacı 

varsa (FtF Soon), hastanın ilk kontrolünde yapılması gereken müdahaleler bildirilmektedir. 

Hastanın medikal tedavisi ve diğer bakımları ertelenebilirse (FtF Later) ve semptomları daha 

kronik görünüyorsa, uzun vadeli öneriler verilmektedir. Hastanın durumu için takip amaçlı 

sadece tavsiyeler verilebilir ve sorun özbakım tavsiyeleri ile çözülebilirse,  gastrointestinal 

sistem kanamasını önlemeye ve semptomlar devam ederse sağlık kuruluşuna başvurmaya 

yönelik öneriler açıklanmaktadır.  

Telefonla triyajda uygun ve zamanında karar verebilmek için triyaj modeli, algoritmalar, 

yapılandırılmış görüşme formları gibi birçok yardımcı araçtan yararlanılsa da hasta uyumunun 

triyajın başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir. Hasta uyumu hastanın 

gereksinimi olan bakım düzeyi, sosyal koşulları, iletişiminin kalitesi, yönlendirilen sağlık 

hizmetinin kullanılabilirliği, erişilebilirliği gibi faktörlerden etkilenmektedir.12 Bu çeşitli 
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faktörlere rağmen hemşireler tarafından uygulanan telefonla triyaj sisteminin güvenilir ve 

etkili olduğu, hemşirelerin genel tıbbi soruları güvenli ve etkili bir şekilde ele alabildikleri ve 

uygun tavsiyelerde bulunabildikleri belirtilmektedir.4 

Uluslararası literatürde dünyada sağlık kuruluşları tarafından farklı algoritmalar ve kanıt 

temelli telefonla triyaj sistemlerinin yaygın şekilde kullanıldığı görülmektedir. Ancak 

ülkemizde kanıt temelli telefonla triyaj sisteminin uygulandığına rastlanmamış olup, 

onkolojide telefonla triyaj uygulaması kapsamında devam eden bir doktora tezi 

bulunmaktadır.13 Ülkemizde kanıt temelli telefonla triyaj uygulamalarına gereksinim olduğu 

düşünülmektedir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Telefonla triyaj sağlık sistemlerine ulaşamayan, sağlık durumuyla ilgili ne yapması 

gerektiğini bilmeyen, acil desteğe gereksinimi olan bireye zamanında ve uygun sağlık 

hizmetinin sunulmasına yardımcı olmaktadır. Dünyada telefonla triyaj hemşirelik 

uygulamalarının kapsamındayken, ülkemizde bireyler gereksinimleri olan acil bakıma 

ulaşmakta hala zorluk yaşamaktadırlar. Telefonla triyaj kapsamındaki çalışmaların artırılması, 

sonuçlarının paylaşılması, hemşirelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, bu alanda çalışacak 

hemşirelerin istihdamının sağlanması, telefonla triyajın hemşirelik görev yetki ve 

sorumluluklarına dahil edilmesi önerilebilir.  
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ÖZET 

 

Türkiye’nin illeri ve bölgelerindeki hastanelerin performans göstergeleri bakımından 

verimliliğini belirlemek bu çalışmanın amacı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bir verimlilik 

ölçme tekniği olan Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

veriler 2017 yılı Sağlık İstatistik Yıllığı’ndan temin edilmiş olup, girdi olarak üç değişken 

(toplam hekim sayısı, hemşire sayısı ve nitelikli yatak sayısı), çıktı olarak altı değişken (yatak 

doluluk oranı, ameliyat sayısı, 2. ve 3. basamak hekime başvuru sayısı ve yatan hasta sayısı) 

seçilmiştir.   

Çalışma kapsamında verimlilik analizi yapılan illerdeki hastanelerin girdi odaklı CCR 

modeline göre ortalama verimlilik skoru 0,8618, BCC modeli verimlilik skoru 0,8869 ve 

Ölçek verimlilik skoru ise 0,9731’dir. CCR modeline göre illerin %38,26’sı (n=31) yüksek ve 

orta düzeyde verimliyken, %61,72’si (n=50) düşük verimlilik skoruna sahiptir. Ayrıca iller 

arasında en düşük verimlilik skoruna sahip il Artvin (0,6014) ili olarak tespit edilmiştir. 

Bölgeler bazında bakıldığında en yüksek ortalama verimlilik skoruna sahip bölge 0,9285 

skoruyla Güneydoğu Anadolu bölgesi iken, en düşük 0,8338 verimlilik skoruyla Karadeniz 

bölgesi olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, VZA, Verimlilik, Hastane  

ABSTRACT 

The purpose of this study, in terms of performance indicators of hospitals in the provinces and 

regions in Turkey, is to determine the efficiency levels. In this direction, Data Envelopment 

Analysis (DEA) method, which is an efficiency measurement technique, was used. The data 

used in the study were obtained from the 2017 Health Statistics Yearbook. In the study, three 

variables as inputs.(total number of physicians, number of nurses and number of qualified 

beds), six variables as output (bed occupancy rate, number of operations, number of visits to 

2nd and 3rd stage physicians, and number of inpatients) were selected. 

According to the input-oriented CCR model, the average efficiency score was 0.8618; The 

BCC model efficiency score is 0.8869 and the Scale productivity score is 0.9731. According 
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to the CCR model, 38.26% (n = 31) of the provinces had a high and moderate efficiency while 

61.72% (n = 50) had a low efficiency score. Furthermore, the province with the lowest 

efficiency score among the provinces was identified as Artvin (0,6014). Regarding regions, 

the region with the highest average productivity score, Southeast Anatolia region with 0,9285 

score and as Black Sea region with the lowest efficiency score of 0,8338 was determined. 

Key Words: Data Envelopment Analysis, DEA, Productivity, Hospital 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda sağlık hizmetlerinin gelişim ve dönüşümüne bağlı olarak sağlık hizmeti 

sunumunun stratejik ve operasyonel düzeyde daha iyi planlanması ve bu plan çerçevesinde 

etkin ve verimli kullanımı zorunluluk haline gelmiştir. Artan sağlık harcamaları 

düşünüldüğünde sağlık hizmeti sunumunda önemli bir paya sahip olan hastane kaynaklarının 

daha iyi planlanması, yönetimi ve verimli kullanımı sağlık hizmetinin maliyeti açısından 

önemli belirleyiciler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinde 

verimlilik ölçme yöntemi olarak kullanılan VZA, verimlilik seviyesinin tespiti konusunda 

bize bu imkanı sağlayabilmektedir.  

Temeli 1957 yılında Farrel tarafından atılan VZA, karar verme birimleri olarak nitelendirilen 

çeşitli varlıkların göreceli performanslarını ölçmek ve bu performansları karşılaştırmak için 

kullanılabilen kesirli bir doğrusal programlama tekniğidir. Farrel’in yöntemi 1978 yılında 

Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından kâr amacı gütmeyen kuruluşların verimliliğini 

değerlendirilmek amacıyla geliştirilerek yeni bir yöntem dizayn edilmiştir. Bu tarihten sonra 

VZA yöntemi birçok farklı sektörün (finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve birçok 

sektördeki endüstride verimliliği) performansını ölçmek için kullanılmıştır (Fixler, 2008: 16; 

Ramanathan, 2006: 41). Özellikle sağlık sektöründe kendine geniş bir kullanım alanı bulan 

VZA’nın sağlık sektöründeki ilk uygulaması 1983 yılında Nunamaker ve Lewin tarafından 

bakıcılık hizmetleri verimliliğini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. VZA yöntemiyle bir 

hastanenin performansı ise ilk kez Sherman tarafından 1984 yılında ölçülmüştür (Irmak, 

2014: 24). 

VZA yöntemi iki farklı modele dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bunlar; ölçeğe 

göre sabit getiri varsayımına dayanarak verimlilik ölçümü yapan CCR modeli ile ölçeğe göre 

değişken getiri varsayımına dayanan BCC modelidir. CCR modeli toplam teknik verimliliği 

ifade ederken, BCC modeli saf teknik verimliliği göstermektedir (Buğan, 2015: 48). Ölçek 

verimliliği ise CCR modelinin BCC modeline oranı olarak ifade edilebilmektedir. İki model 

arasındaki fark, BCC modeline eklenen konvekslik kısıtından kaynaklanmaktadır  (Charnes et 

al., 1982: 223). VZA’da kullanılan CCR ve BCC modelleri aynı zamanda girdi odaklı ve çıktı 

odaklı olmak üzere iki farklı şekilde de modellenebilmektedir. Girdi odaklı modellerde; en az 

girdi ile mevcut çıktının üretilmesine odaklanılırken, çıktı odaklı modellerde mevcut girdi ile 

en fazla çıktının üretilmesine odaklanmaktadır (Dinc and Haynes, 1999: 475). 

VZA’nın en önemli avantajı, her karar verme birimindeki (KVB) etkinsizlik miktarını 

ve üretim sınırları içerisindeki bütün verimli olmayan KVB’lerin, referans kümelerindeki 

diğer birimler gibi verimli olması için gerekli olan çıktı miktarının ne kadar artırılması veya 



 

1212 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
girdi miktarının ne kadar azaltılması gibi önemli kararların alınabilmesine imkan 

sağlamasıdır. Özellikle hizmet sektöründeki performans ölçümünde oldukça iyi sonuçlar 

veren VZA yöntemi, ayrıca birimlerin kârlılık durumlarını da dikkate alarak karlılık-etkinlik 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi de açıklayabilmektedir (Ayanoğlu, Atan ve Beylik, 2010: 42). 

2. AMAÇ- YÖNTEM 

Bu çalışmada, Türkiye’nin illeri ve bölgelerindeki hastanelerin performans 

göstergeleri bakımından verimliliğini belirlemek ve çıkan sonuçlar çerçevesince çözüm 

önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bir verimlilik ölçme tekniği olan VZA 

yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca VZA için seçilen değişkenlerin birbirleriyle anlamlılığına 

tespit etmek amacıyla Korelasyon analizi yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan veriler 2017 yılı Sağlık İstatistik Yıllığı’ndan temin edilmiştir. 

Çalışmada girdi olarak üç değişken (toplam hekim sayısı, hemşire sayısı ve nitelikli yatak 

sayısı), çıktı olarak altı değişken (yatak doluluk oranı, ameliyat sayısı, 2. ve 3. basamak 

hekime başvuru sayısı ve yatan hasta sayısı) seçilmiştir.  Sağlık alanında çıktı kontrolünün zor 

olmasına bağlı olarak VZA’da girdi yönelimli CCR ve BCC modelleri kullanılmıştır. Ayrıca 

elde edilen verimlilik skorları, ölçek verimliliğine (CCR/BCC) göre de sıralanmıştır. 

3. BULGULAR 

Çalışma kapsamında verimlilik analizi yapmadan önce seçilen değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Korelasyon analizi 

yapılmıştır. 

Tablo 4.  Seçilen Değişkenlerin Korelasyon Analizi 

 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 

Hekim Sayısı 1        

Hemşire Sayısı 

0.99471

3 1       

Nitelikli Yatak S. 

0.97975

2 

0.98861

2 1      

YDO 

0.05880

2 

0.08919

7 

0.07680

3 1     

Yatan Hasta S. 

0.97513

3 

0.98898

1 

0.98470

1 

0.12735

6 1    

Ameliyat S. 

0.99264

9 

0.99682

8 

0.98766

7 

0.09818

1 0.99176 1   

Hekime Başvuru 

S. 

0.98730

4 0.9939 

0.99082

9 

0.08657

1 0.98968 

0.99396

3   1 
p**<0,05 

Tablo 1’de seçilen değişkenler arasında yapılan korelasyon analizi sonuçları 

verilmektedir. Buna göre hemşire sayısı ile hekim sayısı arasında yüksek düzeyde anlamlı ve 

pozitif bir ilişki çıkmıştır (r=0,995; p<0,05). Ayrıca hekim sayısı ile nitelikli yatak sayısı, 

yatan hasta sayısı, ameliyat sayısı ve hekime başvurusu sayısı arasında da yüksek düzeyde ve 
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pozitif bir ilişki bulunmaktadır (r=0,979; r=0,975; r=0,992; r=0,987; p<0,05). Tablo 

incelendiğinde seçilen değişkenler arasında sadece YDO’nun diğer değişkenlere göre daha 

düşük anlamlılık değerine sahip olduğu görülmektedir.  

Değişkenler arasındaki anlamlılık düzeyi belirlendikten sonra VZA yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda ulaşılan verimlilik skorları Tablo 2’de verilmektedir. Buna göre 

illerdeki hastanelerin girdi odaklı CCR modeline göre ortalama verimlilik skoru 0,8618, BCC 

modeli verimlilik skoru 0,8869 ve Ölçek verimlilik skoru ise 0,9731’dir. CCR modeline göre 

illerin %38,26’sı (n=31) yüksek ve orta düzeyde verimliyken, %61,72’si (n=50) düşük 

verimlilik skoruna sahiptir. Ayrıca iller arasında en düşük verimlilik skoruna sahip il Artvin 

(0,6014) ili olarak belirlenmiştir. 

Tablo 5. İllere Göre Verimlilik Skorları 

İl No.     İl 
CCR Verimlilik 

Skoru 

BCC Verimlilik 

Skoru 

Ölçek Ekonomisi 

Verimlilik Skoru 

1     Artvin 0.6014 0.6465 0.9302 

2     Bolu 0.6255 0.6266 0.9982 

3     Yozgat 0.6490 0.6499 0.9986 

4     Sivas 0.6739 0.6744 0.9993 

5     Ardahan 0.6879 0.9710 0.7084 

6     Edirne 0.6985 0.6999 0.9980 

7     Muğla 0.7090 0.7090 1.0000 

8     Elazığ 0.7165 0.7249 0.9884 

9     Trabzon 0.7347 0.7356 0.9988 

10     Çanakkale 0.7424 0.7437 0.9983 

11     Erzincan 0.7532 0.7868 0.9573 

12     Kırıkkale 0.7601 0.7781 0.9769 

13     Kars 0.7620 0.8001 0.9524 

14     Rize 0.7665 0.7704 0.9949 

15     Diyarbakır 0.7698 0.8316 0.9257 

16     Tunceli 0.7717 1.0000 0.7717 

17     Samsun 0.7778 0.7864 0.9891 

18     Ankara 0.7826 1.0000 0.7826 

19     Malatya 0.7873 0.7895 0.9972 

20     Çorum 0.7881 0.7889 0.9990 

21     Kırşehir 0.7942 0.8231 0.9649 

22     Konya 0.7953 0.8094 0.9826 

23     Kastamonu 0.8023 0.8051 0.9965 

24     Bursa 0.8029 1.0000 0.8029 

25     Zonguldak 0.8032 0.8035 0.9996 

26     Mersin 0.8055 0.8144 0.9891 

27     Tokat 0.8062 0.8067 0.9994 

28     Adıyaman 0.8121 0.8413 0.9653 

29     Van 0.8188 0.8276 0.9894 

30     Kocaeli 0.8206 0.8333 0.9848 



 

1214 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
31     Giresun 0.8230 0.8258 0.9966 

32     Bingöl 0.8235 0.8355 0.9856 

33     Çankırı 0.8358 0.9051 0.9234 

34     Afyonkarahisar 0.8372 0.8467 0.9888 

35     İzmir 0.8427 0.9794 0.8604 

36     Kırklareli 0.8496 0.8529 0.9961 

37     Karabük 0.8517 0.8526 0.9989 

38     Kahramanmaraş 0.8550 0.8697 0.9831 

39     Manisa 0.8585 0.8661 0.9912 

40     Gümüşhane 0.8649 0.8696 0.9946 

41     İstanbul 0.8672 1.0000 0.8672 

42     Aydın 0.8675 0.8854 0.9798 

43     Eskişehir 0.8759 0.9483 0.9237 

44     Balıkesir 0.8771 0.8941 0.9810 

45     Isparta 0.8775 0.8792 0.9981 

46     Hatay 0.8796 0.8853 0.9936 

47     Kütahya 0.8806 0.8817 0.9988 

48     Antalya 0.8821 0.9151 0.9639 

49     Siirt 0.8838 0.8864 0.9971 

50     Amasya 0.898 0.8995 0.9983 

51     Adana 0.9025 0.9349 0.9653 

52     Nevşehir 0.911 0.9223 0.9877 

53     Kayseri 0.9111 0.9521 0.9569 

54     Niğde 0.9111 0.9191 0.9913 

55     Bitlis 0.9208 0.9336 0.9863 

56     Mardin 0.9252 0.9254 0.9998 

57     Uşak 0.9339 0.9492 0.9839 

58     Düzce 0.9372 0.9602 0.976 

59     Erzurum 0.9384 0.94 0.9983 

60     Burdur 0.942 0.9498 0.9918 

61     Ordu 0.9515 0.9531 0.9983 

62     Tekirdağ 0.9555 0.9661 0.989 

63     Karaman 0.9555 0.9665 0.9886 

64     Sakarya 0.9575 0.9674 0.9898 

65     Hakkari 0.958 0.9595 0.9984 

66     Şırnak 0.9657 0.9859 0.9795 

67     Sinop 0.9778 1 0.9778 

68     Ağrı 1 1 1 

69     Bilecik 1 1 1 

70     Denizli 1 1 1 

71     Gaziantep 1 1 1 

72     Muş 1 1 1 

73     Şanlıurfa 1 1 1 

74     Aksaray 1 1 1 

75     Bayburt 1 1 1 

76     Batman 1 1 1 

77     Bartın 1 1 1 
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78     Iğdır 1 1 1 

79     Yalova 1 1 1 

80     Kilis 1 1 1 

81     Osmaniye 1 1 1 

 Ort. Verimlilik 

Skoru     
0.8618 0.8869 0.9731 

                      Min  0.6014 0.6266 0.7084 

CCR modeline göre verimli olarak nitelendirilen yani verimlilik skoru 1 olan iller; 

Ağrı, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Muş, Şanlıurfa, Aksaray, Bayburt, Batman, Bartın, Iğdır, 

Yalova, Kilis ve Osmaniye’dir. BCC modelinde ise, CCR modelinde verimli çıkan illere ek 

olarak; Sinop ve İstanbul illeri de verimli olarak tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 6. Bölgelere Göre Ortalama Verimlilik Skorları 

Bölge Adı Ortalama Verimlilik skorları 

Karadeniz Bölgesi 0.8338 

İç Anadolu Bölgesi 0.8436 

Doğu Anadolu Bölgesi 0.8527 

Ege Bölgesi 0.8661 

Marmara Bölgesi 0.8701 

Akdeniz Bölgesi 0.893 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 0.9285 

Tablo 3’de bölgeler bazında ortalama verimlilik skorları verilmektedir. Buna göre en 

yüksek ortalama verimlilik skoruna sahip bölge 0,9285 skoruyla Güneydoğu Anadolu bölgesi 

iken, en düşük bölge 0,8338 verimlilik skoruyla Karadeniz bölgesi olarak belirlenmiştir. 

Tablo 7. Veri Zarflama Analizi Genel Sonuçları 

Verimlilik Puan 

Dağılımı 

Verimlilik 

Durumu 
Sayı  %  

1 Yüksek 14 17.28 

0,9 - 0,99 Orta 17 20.99 

0,89 ve altı Düşük 50 61.73 

VZA genel sonuçlarına bakıldığında; tüm iller içerisinde yüksek verimliliğe sahip iller 

%17,28, orta verimliliğe sahip iller %20,99 ve düşük verimliliğe sahip illerin ise %61,73 

olduğu tespit edilmiştir. Özellikle düşük verimliliğe sahip illerin oldukça fazla olması, bir 

takım iyileştirici ve geliştirici plan ve programların oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Elde edilen bulgular sonucunda sağlık hizmeti sunumunun temel yapı taşı olan hastanelerde 

uygun aralıklarla hastane performans kriterleri bakımından verimlilik ölçme yöntemlerinin 

yapılması, çıkan sonuçlar çerçevesince maliyetleri düşürücü ve verimliliğini artırıcı 

politikaların geliştirilmesinin bir gereklilik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca verimliliği 
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artırmak açısından illerdeki hastaneler arasında koordineli bir kaynak kullanımı bilgi 

sisteminin kurulması ve bu doğrultuda fazla olan kaynakların yeterli kaynağa sahip olmayan 

hastanelere aktarılması, kıt olan kamu kaynaklarının doğru şekilde değerlendirilmesi 

açısından uygun bir adım olacağı düşünülmektedir. Tüm bu önerilere ek olarak hastanelerin 

istatistik bürolarında çalışan personele, VZA gibi verimlilik ölçme yöntemleri eğitimi 

verilerek, her üç aylık dönemlerde verimli-verimsiz bölümlerin saptanması ve verimsiz 

bölümler için potansiyel iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi hastanenin genel verimliliğini 

olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

       Zarar görebilirlik; tehlikelerin etkilerine karşı bir toplumun hassasiyetini artıran fiziksel, 

sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin veya süreçlerin oluşturduğu şartlar olarak ifade 

edilebilir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Türkiye topraklarının %93’ü, nüfusun ise 

%98’i afete karşı risk altındadır. Böylesi yüksek oran ülke ekonomisine büyük kayıp 

vermektedir. Bu kayıplarda bakılacak olan parametreler ise iskan maliyetleri, işletme 

maliyetleri, altyapı maliyetleri, katma değer maliyetleri, acil kurtarma giderleri, defter kaybı, 

mali kayıplar, iş kayıpları olduğu görülmüştür. Ülkemizde gözüken depremlerde en yüksek 

kayıplar İzmit depreminde 20.000.000 $; Van depreminde 1.500.000 $; Düzce depreminde 

1.000.000 $; olduğu saptanmıştır. Kayıpları azaltmak için en önemli işletme ve binalar 

deprem tehlikesi olan bölgeye yapılmaması gerçeği ortaya çıkmıştır.              

ANAHTAR KELİMELER: Afet Ekonomisi, Afet, Zarar Görebilirlik  

1-GİRİŞ 

     Zarar görebilirlik; tehlikelerin etkilerine karşı bir toplumun hassasiyetini arttıran fiziksel, 

sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin veya süreçlerin oluşturduğu şartlar olarak ifade 

edilmiştir (UN/ISDR 2004). Ekonomik zarar ise “Herhangi bir işletmenin veya ülkenin etkin 

olduğu dönem içerisinde iç sermayesinde veya kârında meydana gelen azalmadır” diyerek 

ifade edilebilir.  

Türkiye topraklarının %93’lük bölümü deprem riski altında bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 

sanayi kuruluşlarının yer aldığı görülmektedir. Nüfus açısından ele alındığında ülke 

nüfusunun %98’i deprem riski ile karşı karşıya bulunmaktadır (ALTUN-2018).  

Afetler; ülkenin ekonomik performansının ve büyüme hızını düşürücü, bütçe açığını artırıcı 

mali dengeyi ve mali disiplini bozucu ve aksatıcı yönde ekonomi üzerinde olumsuz bir etki 

yapmaktadır (AVDAR-2017). Afetlerin ekonomik analizi ile ilgili bir çalışmada Fatih 

ALTUN ekonomik etkiler iki başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar; birincil ekonomik 

mailto:aricemile280@gmail.com
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etkiler ve ikincil ekonomik etkilerdir. Afetlerin ulaşım, enerji, iletişim, altyapı, sanayi gibi 

sistemleri olan etkileri birincil etkilerdir, ikincil etkiler ise makroekonomik yani ülke 

ekonomisine olan etkiler. İkincil etkiler afetten bir süre sonra meydana gelir ve büyüme ve 

istihdam düzeyine, fiyatlar genel düzeyine, ödemeler dengesine olan etkileri ile ilgilidir. 

İktisadi büyüme enflasyon oranları, bütçe açığı, kamu harcamaları, borç dengesindeki 

bozukluklar ikincil ekonomik etkilerdir. Birincil etkiler; doğrudan ve dolaylı etkileri 

kapsamaktadır. Afetlerin kamu mal varlığı, ürün stokları, sermaye stokları, alt yapı ve nüfus 

üzerindeki ekonomik etkileri doğrudan etlilerdir. Dolaylı etkiler ise doğrudan etkilerin 

türevleri olup afetlerden hemen sonra başlayıp birkaç yıla kadar sürebilen etkilerdir. İkincil 

etkiler; afetin üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra ortaya çıkan etkilerdir. Büyüme, 

istihdam, enflasyon gibi makroekonomik düzeydeki etkilerdir. Bu aşamadaki en önemli nokta 

“Katma Değer(milli gelir) Üzerindeki Etkiler” dir. Birincil dereceden deprem kuşağında yer 

alan Türkiye’de depremler sıklıkla yaşanmaktadır. Bir toplumun sosyal ve ekonomik 

dokusunun dayanıklılığı, o toplumun bir afete karşı sosyal ve ekonomik olarak daha az zarar 

görebilir ve afet durumunda daha hızlı iyileşebilir olmasına işaret eder.  Ülkemizde ki durum 

incelendiğinde; zarar görebilirlik anlamında sadece fiziksel zararın çalışılması, diğer 

faktörlerin hesaba katılmaması eğilimi gözlemekte bu da toplumu süre gelen bir şekilde afete 

karşı dirençsiz kılmaktadır . Bu ülkemizde meydana gelmiş olan hemen tüm afetlerde açık 

olarak görülmüştür (ÖZCEYLAN-COŞKUN-2012).  

Bu çalışmada Türkiye’de görülmüş 11 büyük deprem incelenmiş ve ekonomik kayıpları 

belirlenerek burada daha az zarar oluşturacak yollar araştırılmıştır. 

2-MATERYAL VE YÖNTEM  

     Bu bir derleme çalışmasıdır. Bu konuda yazılmış ilgili çalışmalar incelenmiş ve çalışmalar 

bir araya getirilerek afetlerin ekonomik zararı sayısal verilerle gösterilmiştir.  

3-BULGULAR 

     Afetlerin ekonomik zararı belirlenirken belirli parametrelerince incelenebilir. 

Bunlar :  

1-Doğrudan Oluşan Maliyetler; İskan Maliyetleri, İşletme Maliyetleri, Altyapı Maliyetleri 

2-Dolaylı Oluşan Maliyetler; Katma Değer Kaybı, Acil Kurtarma Giderleri 

3-İkincil Maliyetler; Defter Kaybı, Mali Kayıplar, Bölgede Oluşan İş Kaybı(JICA-2004) 

Aşağıda verilen tabloda Türkiye’de görülmüş 11 büyük depremin ekonomik kaybı verilmiştir. 
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Tablo 1: 

                   YIL                      İL HASAR(AMERİKAN 

DOLARI) 

1983 KARS 25.000$ 

1992 ERZİNCAN 750.000$ 

1995 DİNAR, EVCİLER 205.800$ 

1996 ÇORUM, AMASYA 30.000$ 

1998 ADANA, CEYHAN, HATAY 550.000$ 

1999 İZMİT,BOLU,SAKARYA,BURSA 

KOCAELİ,YALOVA,GÖLCÜK,İSTANBUL 

20.000.000$ 

1999 DÜZCE, BOLU, KAYNASLI 1.000.000$ 

2002 BOLVADİN(AFYON) 95.000$ 

2003 BİNGÖL, 

ÇELTİKSUYU,SANCAK,GÖKDERE 

135.000$ 

2011 SİMAV-KÜTAHYA 244.000$ 

2011 VAN, BİTLİS, HAKKARİ 1.500.000$ 

 

KAYNAK:(ŞAHİN-KILINÇ-2016) 

4-SONUÇ 

     Her türlü kaybı azaltmak için;büyük ölçekli deprem haritaları hazırlanmalı, işletme veya 

binalar deprem tehlikesi olan bölgeye yapılmamalı, önceden ihtiyaç tespiti yapılmalı, iyi bir 

afet müdahale planı geliştirilmeli, iyi tasarlanmış bütünleşik afet yönetim süreci, paydaşlar 

arası güçlü koordinasyon, sanayinin desteklenmesi , işsizlere yardımın yapılması yeni bir afet 

fonunun oluşturulması, afet planının kağıt üzerinde kalmadan tatbikatlarla pekiştirilmesi, 

planı hazırlayan kişinin plana iyi adapte olması varılan bütün bu sonuçlar mutlaka planlama 

ve karar verme sürecinde uygulanmalıdır. Bu gibi çalışmalar ekonomideki yükün azalmasını 

sağlar. 
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ÖZET 

Giriş: Doğal dişli erişkin bireylerde optimum fonksiyonel oklüzyonun sağlanabilmesi için 

karşılıklı koruyucu oklüzyonun bulunması gereklidir. Mediotruziv taraf ya da çalışmayan 

taraf interferensleri dinamik uyumlu oklüzyonun bozulmasına sebep olur. Bu nedenle TME 

disfonksiyonları, mandibular hareket bozuklukları, özellikle de masseter kasında hassasiyet 

ve ağrı meydana gelebilir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı mediotruziv taraf interferensi olan hastanın masseter ve medial 

pterygoid kaslarının değerlendirilmesidir.                                                                                                    

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize başvuran 27 yaşındaki erkek hastanın muayenesi yapıldıktan 

sonra, 3 Shape TRIOS (Copenhager, DENMARK) intraoral tarayıcı ile ağız içi taraması 

yapıldı. Hastanın kranial Manyetik Rezonans (MR) görüntüsü axial kesitte alındı. Daha sonra 

ImageJ yazılımı kullanılarak  sağ, sol masseter ve medial pterygoid kas hacimleri hesaplandı.  

Bulgular: Extraoral muayenede hastanın sağ tarafında unilateral masseter kas hipertrofisi ve 

bu bölgede palpasyona aşırı hassasiyet izlendi. Sağ masseter kas hacmi 40.0 cm3, sol 

masseter kas hacmi ise 34.7 cm3 bulundu. Sağ medial pterygoid kas hacmi 13.1 cm3, sol 

medial pterygoid kas hacmi ise 11.1 cm3 bulundu.   

Tartışma ve Sonuç: Hastanın sol tarafını kullanamamasından dolayı sol taraf masseter ve 

medial pterygoid kas hacmi sağ tarafa göre daha az bulunmuştur. Tek taraflı çiğnemeye 

neden olan interferens ve oklüzyon bozuklukları düzeltildiğinde, hastanın şikayetlerinin 

azaldığı görüldü. Bozulmuş olan dinamik oklüzyonun düzeltilmesi TME ve çiğneme kaslarının 

sağlığı açısından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Dinamik oklüzyon, İnterferens, MR, Masseter Kas, Medial pterygoid kas 

mailto:hakantuna@sdu.edu.tr
mailto:alsini22@gmail.com
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ABSTRACT 

Introduction Introduction: Mutually protected occlusion should be present in order to 

achieve optimum functional occlusion in adults who have natural teeth. The mediotrusive side 

or non-working side interferences cause disruption of the dynamic harmonious occlusion. As 

a result, TMJ dysfunctions, mandibular movement disorders and particularly masseter muscle 

sensitivity and pain can occur. 

Aim: The aim of this study was to evaluate patient’s the masseter and medial pterygoid 

muscles of a patient who had mediotrusive side interference. 

Material and Method: A 27-year-old male patient who was admitted to our clinic was 

clinically examined and intraoral scanning was performed using 3 Shape TRIOS 

(Copenhagen, DENMARK) intraoral scanner. The patient’s cranial MR image was taken in 

the axial section. Then both left and right masseter and medial pterygoid muscles volumes 

were calculated using ImageJ software. 

Results: on the extraoral examination, unilateral masseter muscle hypertrophy and 

hypersensitivity to the palpation were observed on the patient’s right side. The right masseter 

muscle’s volume was found to be 40.0 cm3 and the left masseter muscle’s volume was found to 

be 34.7 cm3. The right medial pterygoid muscle’s volume was found to be 13.1 cm3 and left 

medial pterygoid muscle’s volume was found to be 11.1 cm3. 

Discussion and Conclusion: The left side masseter and medial pterygoid muscles’ volumes 

were found to be smaller than those of the right side due to the patient’s inability to use the 

left side. When the interference and occlusion disorders causing unilateral chewing were 

corrected, the patient's complaints were reduced. Correction of impaired dynamic occlusion 

is important for the health of TMJ and chewing muscles. 

Key Words: Dynamic occlusion, Interference, MR, Masseter muscle, Medial pterygoid 

muscle. 

 

Giriş  

Doğal dişli erişkin bireylerde optimum fonksiyonel oklüzyonun sağlanabilmesi için karşılıklı 

korunmuş oklüzyonun bulunması gereklidir (1).  Mediotruziv taraf ya da çalışmayan taraf 

interferensleri dinamik uyumlu oklüzyonun bozulmasına sebep olur. Mediotruziv temasların 

olduğu tarafın kas aktivitesi üzerindeki etkisi uzun süredir tartışılan bir konu olmakla beraber, 

klinik olarak etkisi tam olarak belirlenememiştir. Literatürde, Mandibulanın lateral olarak 

hareket ettiği yönde orta hattan uzaklaşan tarafa laterotruziv, çalışan veya fonksiyonel taraf, 

orta hatta yaklaşan tarafa ise  mediotruziv, çalışmayan veya dengeleyen taraf denir  (2).  

Protetik terimler sözlüğüne göre, çalışmayan taraf oklüzal temasları, mandibulanın çiğneme 

hareketi yaptığı tarafın karşısındaki dişlerin temasları olarak tanımlanır (3). Çalışmayan 

taraftaki interferens, karşılıklı oklüzal yüzeylerin istenmeyen bir temasıdır. Bununla birlikte, 

yapılan bazı çalışmalarda, mediotruziv temas ve oklüzal interferens  arasında net bir ayrımın 

yapılamadığı ve sıklıkla her iki kavramın da eş anlamlı olarak kullanıldığı belirtilmektedir (4).  
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Bu çalışmanın amacı, mediotruziv taraf interferensi olan hastanın masseter ve medial 

pterygoid kaslarının değerlendirilmesidir.  

 

Yöntem  

Masseter kas ağrısı, çiğneme yetersizliği ve masseter bölgedeki asimetri şikayeti nedeniyle 

kliniğimize gelen 27 yaşındaki erkek hastanın anamnezi alındı, klinik ve intraoral muayenesi 

yapıldı. 3 Shape TRIOS (Copenhagen, DENMARK) intraoral tarayıcı ile ağız içi taraması 

yapıldı ve kayıtlar alındı. Daha sonra hastanın kranial MR görüntüsü axial kesitte alındı. 

Ardından bu görüntüler ImageJ yazılımı kullanılarak hem sağ hem de sol masseter ve medial 

pterygoid kas hacimleri Cavalieri yöntemine göre hesaplandı. Cavalieri prensibi kullanarak 

hacim hesaplanabilmesi için ilgilenilen yapıdan bir dizi birbirine paralel kesitler ya da kesit 

görüntüleri alınır.  

 

Bulgular  

Extraoral muayenede hastanın sağ tarafında unilateral masseter kas hipertrofisi ve bu bölgeye 

palpasyonda aşırı hassasiyet izlendi (Resim 1).  

 

             
            Resim 1: Hastanın ağızdışı görüntüsü 
 

Ağız içi muayenede hasta çenesini sol lateral tarafa kaydırdığı zaman mediotruziv taraftaki 

sağ alt ve üst 7 no’lu dişlerin interferensinden dolayı, sol taraftaki (çalışan taraf) dişlerin 

çiğneme etkinliğini yerine getiremediği görüldü (Resim 2). Sağ masseter kas hacmi 40.0 cm3, 

sol masseter kas hacmi ise 34.7 cm3 bulundu. Sağ medial pterygoid kas hacmi 13.1 cm3, sol 

medial pterygoid kas hacmi ise 11.1 cm3 bulundu (Tablo 1).   
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        Resim 2: Hastanın sağ taraf ağız içi görüntüsü 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Hastanın massseter ve medial pterygoid kas hacim ölçümü değerleri 

 

Kas Masseter Medial Pterygoid 

 Sağ Sol Sağ Sol 

Kesit (mm2) Alan Alan Alan Alan 

1 78 77 133 125 

2 407 199 308 283 

3 456 422 435 584 

4 586 578 625 532 

5 615 559 583 415 

6 648 564 364 345 

7 699 649 403 360 

8 746 633 385 263 

9 723 625 353 240 

10 696 521 309 158 

11 436 438 64 71 

12 254 240 0 0 

13 0 0 0 0 

Total 6344 5505 3962 3376 

Standart hatası % 0.394 0.324 0.585 0.608 

Hacim cm3 40.0 34.7 13.1 11.1 
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Tartışma 

Mediotruziv taraf interferensi olan hastanın MR görüntüleme ile değerlendirilmesi sonucunda 

sağ-sol masseter ve medial pterygoid kas hacimleri farklılık gösterdi. Oklüzal interferens 

terimi için çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Posselt, oklüzal interferensi mandibulayı normal 

bir hareket düzeninden çıkmaya zorlayan tüberkül kontağı olarak tanımlamıştır (5). Protez 

terimler sözlüğünün altıncı baskısında ise Van Blarcom, oklüzyon yüzeylerinin stabil ve 

uyumlu temaslara ulaşmasını engelleyen herhangi bir diş teması olarak tanımlanmıştır (6).  

Ash ve Ramfjord oklüzal interferens terimini, fonksiyon veya parafonksiyon sırasında 

etkileşime giren oklüzal kontakt ilişki olarak tanımlamışlardır (7). 

Okeson, mediotruziv temasların, merkezi sinir sistemi tarafından diğer oklüzal temaslardan 

farklı şekilde algılandığını ve optimum fonksiyonel oklüzyonun sağlanması için bu 

temaslardan kaçınılması gerektiğini belirtmiştir. Çünkü mediotruziv temaslar çene kaslarının 

aktivasyonunda ve koordinasyonunda değişikliklere neden olabilmektedir (1).  

EMG analizlerinde dengeleyici temasların olduğu taraf daha güçlü ve etkili görüldü. Çeneyi 

kapatan kasın asimetri indeksi, çiğneme kaslarının tümünde dengeleyici molar kontaklarının 

olduğu tarafta, çalışan tarafa göre daha büyük kayıt edildi (8-10). Dengeleyici taraf molar 

temasları ve çiğneme kası aktivitesi arasındaki bu ilişki dengeleyici taraf interferens 

eliminasyonunun çiğneme aktivitesi üzerindeki etkisini tarif eden Ingervali ve Carlsson'un 

deneysel çalışmasıyla uyumluluk göstermektedir (11). 

Nishigawa ve arkadaşları dengeleyici taraf molar temasların fonksiyon ve disfonksiyon 

sırasında temporomandibular eklem bileşeni üzerinde kronik yük ve stres artışına neden 

olabileceğini düşünmüşler ancak elde ettikleri verilerle temporomandibular ekleme gelen 

yükün detayını değerlendirememişlerdir (12). Elde ettikleri verileri oklüzal temaslardaki 

uyumsuzlukların çiğneme kaslarını etkileyerek temporomandibular eklem üzerindeki 

fonksiyonel yükü değiştirdiği yönünde yorumlamışlardır (12). Mevcut araştırmalarda, EMG 

analiz sonuçlarına göre, her iki tarafın da çiğneme kası aktivitesi oranı üzerinde dengeleyici 

taraf molar temasların etkisini ortaya koymuştur. Bu veriler, oklüzal interferens sonucu oluşan 

tek taraflı çiğneme fonksiyonu sırasında artan çiğneme kası aktivitesine yol açtığını 

göstermektedir (13). EMG ile yapılan çalışmalarda masseter kası üzerinde yapılan 

değerlendirmelerde %27.2 gibi oldukça yüksek bir hata payı mevcuttur ve tekrarlanabilirliği 

zayıftır. Cavalieri yöntemi ile kas hacmi hesaplanması kişisel taraflılıktan uzak ve kesinlik 

ifade eden sayısal değerlerin elde edilmesini sağlar (14). Çalışmamızda da MR görüntüleri 

üzerinde hacim hesaplama yöntemlerinden biri olan Cavalieri prensibi kullanılarak kas 

hacimleri hesaplandı.  



 

1226 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
Masseter kası hipertrofisinin tedavisinde cerrahi müdahaleye nadiren başvurulmaktadır.  

Yanlış teşhis konulan bazı vakalarda, gereksiz biyopsiler ve ameliyatlar yapılabilmektedir. 

Geleneksel radyografi muayenesi, BT ve MR taramaları yanlış teşhis koyulmasını önlemeye 

yardımcı olur (15). Masseter kası hipertrofisinin cerrahi olmayan tedavi yöntemleri arasında 

sedatifler veya kas gevşeticiler, psikiyatrik tedavi ve düşük dozlarda botulinum toksini 

enjeksiyonu bulunur (16).  

Erken temasları ve maloklüzyonu düzeltmek için ortodontik tedavi, kuron-köprü 

restorasyonları ve oklüzal aşındırma yapılabilir (17). Biyomekanik açıdan bakıldığında, 

mediotruziv taraftaki tek bir temas mandibulada kaldıraç hareketine neden olabilir (18). 

Mediotruziv taraftaki temasların kas aktivitesi üzerindeki etkisi uzun süredir tartışılan bir 

konu olmakla beraber, klinik etkisi tam olarak açıklanamamıştır. Bu temasların görüldüğü yaş 

aralığı ve zamanla temaslarda meydana gelen değişiklikler gibi konularda daha fazla 

araştırmanın yapılmasına ihtiyaç vardır (2).  

 

Sonuç 

Hastanın sol tarafını kullanamamasından dolayı sol taraf masseter ve medial pterygoid kas 

hacmi sağ tarafa göre daha az bulundu. Tek taraflı çiğnemeye neden olan interferens ve 

oklüzyon bozuklukları düzeltildiğinde, hastanın şikayetlerinin azaldığı görüldü. Bozulmuş 

olan dinamik oklüzyonun düzeltilmesi TME ve çiğneme kaslarının sağlığı açısından 

önemlidir.  
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ÖZET 

Sanayileşmenin artmasıyla ağır metallerden kaynaklanan toksisite gün geçtikçe daha önemli 

bir hal almıştır. Özellikle tarım arazilerinin kadmiyumla kirlenmesi ile bu durum tüm toplumu 

ilgilendirmeye başlamıştır. Karaciğer kadmiyum etkisiyle en çok toksik hasar gören 

organlardandır. Dünyada bu tehlikeli ve yaygın kirleticinin insan sağlığını tehdit edebileceği 

seviyeleri tespit edebilmek ve etkilerinden korunabilmek için pek çok çalışma yapılmış ve 

yapılmaya devam etmektedir. Kadmiyum hem oksidatif hasar hem de onarım 

mekanizmalarının inhibisyonu ile toksik etki göstermektedir. Bu hasar özellikle doz ve maruz 

kalma süresine göre değişiklik göstermektedir. Çalışmamızda, kadmiyumun rat karaciğerleri 

üzerindeki doza bağlı etkisini incelemeyi amaçladık. Yirmi dört adet Wistar Albino tipi erkek 

rat,  kontrol grubu ile birlikte altışarlı dört gruba ayrıldı. Ratlara 21 gün süreyle Kadmiyum 

klorür gavajla verildi. Kontrol grubuna distile su, diğer gruplara sırasıyla; 0,2 mg/kg, 0,5 

mg/kg ve 1 mg/kg kadmiyum verildi. Deney sonunda, ratlar sakrifiye edilerek karaciğer 

dokuları alındı. Doku kesitlerine Hematoksilen-Eozin, Bax, IL-1α boyamaları yapıldı ve ışık 

mikroskopu ile incelendi. Kontrol grubu histolojik olarak normal görünümdeydi. Kadmiyum 

verilen gruplarda doz arttıkça kronik inflamatuar hücre infiltrasyonu, karaciğer hücrelerinde 

dejeneratif değişiklikler, santral venlerde genişleme oluştuğu izlendi. Bax ve IL-1α 

boyanmalarının yoğunluğu ve şiddetinin  alınan doza bağlı olarak arttığı tespit edildi. Maruz 

kalınan kadmiyum dozu arttıkça dokulardaki hasarın şiddetinin arttığı, özellikle 1 mg/kg 

dozda karaciğer hasarının çok belirgin olduğu tespit edildi. 

Anahtar Sözcükler: Kadmiyum, Karaciğer hasarı, Doz  

ABSTRACT 

Toxicity linked to heavy metals have been a more important problem day by day by increasing 

industrialization. Especially, this situation have started to affect the whole humanity by 

mailto:betuldy@gmail.com
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pollution of farmlands. Liver is one of most sensitive organ to cadmium toxicity. A lot of 

studies on determining the life threating levels of this common and dangerous pollutant and 

avoiding of its effects, are continuing and have performed. Cadmium displays its effect by 

oxidative damage and inhibition of repair mechanisms. This damage is especially linked to 

dose and exposure time. In this study we aimed to evaluate the effect of increasing doses of 

cadmium on rat livers. Twenty-four Wistar Albino male rats were divided into four groups 

with control group. Cadmium chloride was given to the rats by gavage for 21days. Distilled 

water to the control group and  0.2mg/kg, 0.5mg/kg and 1mg/kg cadmium to other gorups, 

respectively, were administered.  At the end of the experiment, rats were sacrificed and liver 

tissues were taken. Hematoxylin-Eosin, Bax, IL-1α stainings were performed on tissue 

sections and examined by light microscope. The control group was histologically normal. In 

cadmium administrated groups, chronic inflammatory cell infiltration, degenerative changes 

in liver cells and dilation in central ven were observed by increasing doses. The increase in 

staining intensity with Bax and IL-1α were observed by increasing doses of cadmium. It was 

determined that the severity of the damage in the tissues increased as the dose of cadmium 

exposures increased and it was stated that the liver damage was fairly obvious in 1mg/kg 

doses.  

Key words: Cadmium, Liver damage, Dose 

 

GİRİŞ 

Kadmiyum (Cd) gerek solunum, gerekse sindirim yoluyla alımıyla ciddi toksisiteler meydana 

getiren bir ağır metaldir (1). 

Özellikle tarım arazilerinin Cd ile kirlenmesi ile bu durum tüm toplumu ilgilendiren bir hal 

almıştır. Uzun biyolojik yarı ömrü sebebiyle kümülatif etki göstermektedir. Karaciğer ve 

böbrek en çok hedefindeki organlardandır. Kanıtlar genotoksisite ile özellikle etki ederek 

hücreye hasar verdiği yönündedir. (ilk tariflenen lezyonlar kemik, akciğer, renal lezyonlardır). 

Dünyada bu tehlikeli ve yaygın kirleticinin insan sağlığını tehdit edebileceği seviyeleri tespit 

edebilmek ve etkilerinden korunabilmek için pek çok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam 

etmektedir (2,3,4). 

Çözünebilir Cd tuzları böbrek, karaciğer ve akciğer toksisitesine sebep olur. Ayrıca beyin, 

kalp, merkezi sinir sistemi, kemik üzerine de toksik etkilidir.  Cd hem oksidatif hasar hem de 
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onarım mekanizmalarının inhibisyonu ile toksik etki göstermektedir. Bu hasar özellikle doz 

ve maruz kalma süresine göre değişiklik göstermektedir (2,5,6,7). 

YÖNTEM 

Çalışmamızda  24 adet Wistar Albino tipi, 250-300 gr ağırlığında, erkek rat kullanıldı. 

Ratlar çalışma süresince Deney Hayvanları Merkezinde bakılıp takip edildi. Standart 

koşullar altında 12 saat karanlık, 12 saat ışık ve 25±2 ° C sıcaklık altında bakıma tabi 

tutuldu. Hayvanlar yeterli miktarda yiyecek ve suya serbestçe erişebildi. Kontrol grubu 

ile birlikte altışarlı dört gruba ayrıldı. 

Deney gruplarındaki ratlara 21 gün süreyle her gün gavajla: 

Kontrol grubu: 1cc distile su (kadmiyum klorürü çözmek için kullanılacak olan distile 

sudan) oral yoldan verildi. 

Grup 1: 1cc, 0,2 mg/kg kadmiyum klorür (Kadmiyum klorür,CdCl2,abcr ab119554) 1cc 

oral yoldan verildi. 

Grup 2: 1cc, 0,5 mg/kg kadmiyum klorür  oral yoldan verildi. 

Grup 3: 1cc, 1 mg/kg kadmiyum klorür oral yoldan verildi. 

Deney sonunda, ratlar sakrifiye edilerek karaciğer dokuları alındı.  

Hematoksilen-Eozin Histopatolojik Değerlendirme 

Alınan karaciğer dokuları %10’luk nötral formalin içerisinde fiske edildi. Yeterli 

fiksasyon sağlandıktan sonra rutin histolojik  takibe alındı. Daha sonra parafin bloklar 

elde edildi. Parafin bloklardan 5 μm kalınlığında kesitler, klasik ve pozitif şarjlı lamlara 

alındı. Dokular histopatolojik olarak incelenme için Hematoksilen-Eozin (HE) ile 

boyandı ve genel morfolojik özellikleri ışık mikroskobu altında değerlendirildi. 

Bax ve IL-1α İmmunohistokimyasal Boyamaları ve Değerlendirmeleri 

Hücre ölüm tiplerinden apoptozisin intrensek yolağını belirlemek için Bax ve 

inflamatuar yanıtı değerlendirmek için IL-1α primer antikorları kullanıldı. Pozitif şarjlı 

lamlara alınan kesitler deparafinize edildikten sonra, rehidrate edildi ve sitrat tampon 

solüsyonuyla (pH =6.0) mikrodalgada antijen retrieval işlemine tabi tutuldu. Endojen 

peroksidaz blokajı için  %3’lük H₂O₂ kullanıldı. Ardından zemin boyanmalarını 

engellemek için sekonder antikor olarak kullanılan HRP kit içeriğinde bulunan blocking 

solüsyonuyla muamele edildi. Bax (sc-526, Santa Cruz Biotechnology,1/50 dilution) ve 
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IL-1α(1/50), primer antikorlarıyla +4 °C'de 1 gece inkübe edildi. Ertesi gün  sekonder 

antikor (HRP kit, Large Volume Anti-polyvalent HRP, Thermo Scientific) ile muamele 

edildi ve  kromojen olarak AEC uygulandıktan sonra Mayer’s Hematoksilen ile zıt 

boyama yapılıp kapatıldı. Işık mikroskobuyla (Eclipse E-600 Nikon, Japonya) 

değerlendirildi ve Görüntü Analiz Yazılımı (NIS Elements Nikon, Japonya) kullanılarak 

değerlendirme yapıldı. Bax ve IL-1 immunohistokimyasal boyaları, semikantitatif olarak, 

boyanma oranı ve şiddeti değerlendirilerek her olgu için bir boyama skoru elde edildi. 

Skorlama için; boyanma oranı; hiç boyanma tespit edilmiyorsa=0, %1-25’inde 

boyanma=1+, %26-50’sinde boyanma=2+, %51-75’inde boyanma= 3+, %76-100’ünde 

boyanma=4+, boyanma şiddeti; hiç boyanma tespit edilmiyorsa=0, soluk boyanma=1, 

orta dereceli boyanma=2, yoğun boyanma=3 olarak derecelendirildi.  Daha sonra 

“boyanma şiddeti x boyanma oranı” formülü ile toplam skor hesaplandı (9).  

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analiz;  SPSS 21.0 ticari analiz programı kullanılarak “Kruskal Wallis” testi 

ile yapıldı ve gruplar arası karşılaştırma  “Dunn” testi ile yapıldı. P<0,05 anlamlı olarak 

kabul edildi. 

BULGULAR 

Hematoksilen-Eozin boyamalarda; kontrol grubu histolojik olarak normal 

görünümdeydi (Resim 1a). Kadmiyum verilen gruplarda doz arttıkça kronik inflamatuar 

hücre infiltrasyonu, karaciğer hücrelerinde dejeneratif değişiklikler, santral venlerde 

genişleme oluştuğu görüldü (Resim 1b,c,d). 
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Resim 1: Karacaciğer kesitlerinin Hematoksilen-Eozin boyamaları; 1a kontrol grubu karaciğer dokusu, 1b,c,d 

kadmiyum klorür verilen gruplara ait karaciğer dokuları (x200, HE). 

 

Bax boyanmalarının yoğunluğu ve şiddetinin, alınan doza bağlı olarak arttığı tespit edildi 

(Resim 2a,b,c,d).  
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Resim 2: Karaciğer kesitlerinin Bax boyamaları; 1a kontrol grubu, 1b grup 1, 1c grup 2, 1d grup 3 karaciğer dokuları 

(x200, Bax). 

Bax boyanmalarında; kontrol grubu ile grup 2 ve 3 arasında anlamlı farklılık tespit edildi 

(p<0,05) (Tablo 1). 

Tablo 1: Bax immunohistokimyasal boyama skorlarının istatistiki değerlendirmesi

 

IL1-α boyanmalarının yoğunluğu ve şiddetinin alınan doza bağlı olarak arttığı tespit 

edildi (Resim 3a,b,c,d).  
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Resim 3: Karaciğer IL1-α kesitlerinin  boyamaları; 1a kontrol grubu, 1b grup 1, 1c grup 2, 1d grup 3 karaciğer 

dokuları (x200, IL1-α).  

IL1-α boyanmalarında; kontrol grubu ile grup 2 ve 3 arasında anlamlı farklılık tespit 

edildi (p<0,05) (Tablo 2). 

Tablo 2:  IL1-α immunohistokimyasal boyama skorlarının istatistiki değerlendirmesi
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Kadmiyumun karaciğer hasarına neden olabileceği çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. 

Lökositlerin aktivasyonunun, kadmiyum kaynaklı biyolojik hasarlarda rol oynadığı 

gösterilmiştir (8). Her ne kadar oksidatif stres ve inflamasyonun karaciğerde kadmiyum 

kaynaklı toksisiteden ağırlıklı olarak sorumlu olduğu belirtilse de (10) altta yatan 

moleküler mekanizmalar hala belirsizdir. 

Kadmiyum klorür verilen farelerin karaciğerlerinde santral venlerin dilate olduğu, 

hepatik kordonlarında düzensiz görünüm ve inflamatuar hücre topluluklarının 

bulunduğu tespit edildiği bildirilmiştir (2). Çalışmamızda da bu bulgular tespit edildi ve 

doz arttıkça bu bulguların şiddetlendiği, karaciğer hücrelerine hasar verici dozun 

özellikle Grup 2’den itibaren olduğu tespit edildi. 

Aktive kupffer hücrelerinin bir dizi inflamatuar mediatörler (ROS, nitrik oksit ve 

sitokinler) salgıladığı bildirilmiştir. Bunların dışında, TNF-α ve IL-1β’nın karaciğerde 

hücreler arası adezyon moleküllerinin ekspresyonunu stimüle ettiği tespit edilmiştir 

(11). Bunu da kadmiyumun neden olduğu hepatotoksisite sırasında karaciğer hasarı ve  

inflamasyona sebep olan  hücresel ve humoral cevap kaskadını başlattığı bildirilmiştir 

(10). Kadmiyum klorürün sıçanlarda TNF-α, IL-6 ve stres belirteçlerinin plazma 

seviyelerini belirgin bir şekilde yükselttiği belirtilmiştir (12). Çalışmamızda IL1α immun 

boyanmalarında; kontrol grubu ile grup 1; grup 2 ile grup 3 arasında anlamlı ilişki tespit 

edilemezken grup 2 ile kontrol grubu arasında anlamlı farklılık oluştuğu gözlendi. 

Kadmiyumun, apoptotik gen ekspresyonunun düzenlenmesinden sorumlu olan çeşitli 

oksidatif strese duyarlı transkripsiyon faktörlerinin aktivitesini değiştirerek apoptozisi 

indükleyebileceği (13) bildirilmiş olup; bizim çalışmamızda da apoptozisin önemli bir 

düzenleyicisi olan Bax proteininin özellikle grup 2’den başlayarak bir artış gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak çalışmamızda; Maruz kalınan kadmiyum dozu arttıkça dokulardaki hasarın 

şiddetinin arttığı, bu hasarın 0,5 mg/kg kadmiyum klorür verilen dokularda 

belirginleşmeye başladığı, özellikle 1 mg/kg dozda karaciğer hasarının çok belirgin 

olduğu tespit edildi. 
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ÖZET 

Giriş: Total diz artroplastili (TDA) ve total kalça artroplastili (TKA) hastalarda ameliyat 

sonrası dönemde fonksiyonel aktivitelerde ilerleme sağlamak için egzersiz önemli tedavi 

yöntemlerinden biridir. Ancak bu dönemde her iki artroplasti grubundaki fizyoterapi 

yöntemlerindeki farklılıklar egzersiz algılarında ve tutumlarında birtakım değişikliklere neden 

olabilmektedir.  

Amaç: Çalışmanın amacı; TDA ve TKA’lı hastalarda ameliyat sonrası dönemdeki egzersiz 

bariyerlerindeki farklılıkları değerlendirmek amacı ile planlandı. 

Yöntem: Çalışmaya kalça ve diz osteoartritine bağlı 18 TDA’lı (yaş ort: 64±4) ve 12’si ise 

TKA’lı (yaş ort:69±2) toplam 30 hasta dahil edildi. Her iki hasta grubumuz ameliyat sonrası 

dönemde egzersiz yarar/engel ölçeği (EYEÖ) uygulandı. İki grup hasta arasında ölçek 

değişikliği Pearson korelasyon analizi kullanılarak hesaplandı. 

Bulgular: Hastaların 21’i kadın (%70), 9’u ise (%30) erkektir. Olguların 18’üne (%60) TDA; 

12’si (%40) TKA cerrahisi uygulandı. TDA’lı ve TKA’li hastaların EYEÖ puansal 

karşılaştırılmasında engel ölçeği skoru ( z=-0.339) (p=0.755), yarar ölçeği skoru (z=-0.805) 

(p=0.439) ve total skor (z=-0.572) (p=0.573) arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (p>0.05). 

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma TKA ve TDA’lı hastalarda ameliyat sonrası dönemde 

egzersiz algı ve tutumlarında bir fark yaratmadığını göstermiştir. Ancak hasta sayısının daha 
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fazla arttırılması ameliyat sonrası daha uzun dönem takiplerinde eklenmesi bu algı ve 

tutumların sorgulanmasının daha objektif sonuçlar verebileceği düşüncesindeyiz. 

Anahtar sözcükler: Total Diz Artroplastisi, Total Kalça Artroplastisi, Egzersiz Bariyeri, 

Fizyoterapi, Ortopedik Rehabilitasyon 

GİRİŞ 

Ağrı, fonksiyon kaybı ve deformitenin eşlik ettiği şiddetli osteoartritli (OA) hastalarda total 

diz artroplastisi (TDA) ve total kalça artroplastili (TKA) uygulamaları önemli bir tedavi 

seçeneğidir [1]. TDA ve TKA uygulamaları özellikle geriatrik popülasyonda giderek 

artmaktadır [2]. Osteoartrit nedeni ile kas kuvveti ve normal eklem hareketindeki azalma 

ameliyat sonrası dönemdeki fonksiyonel aktivite düzeyini etkilemektedir [3]. Ameliyat 

sonrası dönemde egzersiz uygulamaları fiziksel ve fonksiyonel aktivitelerin dönüşünde 

önemlidir. Ancak, hastaların egzersiz davranışlarındaki değişimi ve riski azaltmak için 

gereken egzersiz seviyelerini  korumaları, yaşam tarzı değişikliği yapsalar bile zor 

olabilmektedir. Yaşam tarzı değişikliği yapan insanlar için öz-yeterlilik önemlidir. [4]. Öz 

yeterliliği yüksek olan kişilerin egzersiz davranışlarını değiştirmeleri durumunda sağlık ve 

refah gibi sonuçları olumlu ortaya çıkarmaktadır [5]. Sonuç olarak, bu popülâsyonlarda 

egzersiz için kendi kendine yeterliliği etkileyen faktörleri araştırmak önemli olup bu durum 

hedefin geliştirilmesinde önemlidir [6]. Olumsuz değerlendirmeler, depresyon gibi psikolojik 

problemler kişinin egzersizden kaçınmasına neden olarak egzersiz bariyerlerinin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır [7]. Bu nedenle bu çalışma, TDA ve TKA’lı hastalarda ameliyat 

sonrası dönemdeki egzersiz bariyerlerindeki farklılıkları değerlendirmek amacı ile planlandı. 

YÖNTEM 

Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim 

Dalı’na Ocak 2019 – Mart 2019 tarihleri arasında kalça ve diz osteoartriti (OA) nedeniyle 

artroplasti cerrahisi geçiren hastalar dahil edildi. Toplam 30 hastanın 18’ine TDA (yaş ort: 

64±4) ve 12’sine TKA (yaş ort:69±2) uygulaması yapıldı. Egzersiz yarar/engel ölçeği 

(EYEÖ) ameliyat sonrası dönemde fizyoterapist tarafından uygulandı. 

Egzersiz yarar/engel ölçeği (EYEÖ): Ölçek Sechrist ve ark (1987) tarafından egzersiz 

yapmaya katılacak bireylerin egzersiz yarar ve engel algılarını belirlemek amacıyla 

geliştirilmiştir [8]. Toplam 43 maddeden oluşan ölçek, koşullandırılmış seçmeli Likert ölçek 

formatında 4’ten (kesinlikle katılıyorum) 1’e doğru (kesinlikle katılmıyorum) olmak üzere 4 

adet cevabı bulunmaktadır. Ölçeğin toplam puanı 43-172 arasında değişmektedir. Ölçeğin 

Egzersiz Engel Ölçeği ile Egzersiz Yarar Ölçeği olmak üzere iki alt grubu vardır. Her bir alt 
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grup bağımsız olarak tek başına kullanılabilmektedir. Yarar ölçeğinin puan aralığı 29-116, 

engel ölçeğinin puan aralığı 14-56 arasındadır. Ölçekteki maddelerin tümünün toplamı 

Egzersiz Yarar/Engel ölçeği toplam puanını vermektedir (Tablo 1). Toplam ölçek puanının 

yüksek olması hastaların egzersiz yararını kavramış olduklarını gösterir. Ölçeğin Türkçe 

geçerlilik ve güvenilirlikleri Ortabağ ve ark. (2010) tarafından yapılmıştır [9][10]. 

Tablo 1. Egzersiz Yarar/ Engel Ölçeği 

Yarar Algısı Engel Algısı 

Egzersizin sağlığına; psikolojik, sosyal ve 

fiziksel olarak pozitif yönde fayda 

sağlayacağına inanmasını ölçmektedir. 

Bireyin sağlığına ve genel durumuna yönelik 

egzersizin kendisine uygun olmadığını ya da 

bazı şartların (fiziksel, psikolojik, aile 

desteği, çevresel koşullar gibi.) durumunu 

yansıtmaktadır. 

 

Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS 22.0 kullanılarak değerlendirildi. Verilerin 

analizinde sayı, yüzdelik dağılımları, ortalama, standart sapma kullanıldı. İki grup hasta 

arasında ölçek değişikliği Pearson korelasyon analizi kullanılarak hesaplandı. Kategorik 

karşılaştırmalar için ki-kare testi ve anlamlılık seviyesi olarak 0.05 kullanıldı. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen ve artroplasti uygulaması geçiren hastaların %70’i kadın (n=21) iken 

%30’u (n=9) ise erkekti. Hastaların diğer demografik bilgileri tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Hastaların Demografik Bilgileri 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek  

 

n=21 (%70) 

n=9 (%30) 

Geçirilen Operasyon 

TKA 

TDA 

 

n=12 (%40) 

n=18 (%60) 

Boy (cm) 165,43±3,5 
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Ağırlık (kg) 87±5 

VKI (kg/m2) 31,77±4,6 

VKI: Vücut Kitle İndeksi 

 

TDA ve TKA hastaların EYEÖ puansal karşılaştırılmasında engel ölçeği skoru ( z=-0.339) 

(p=0.755), yarar ölçeği skoru (z=-0.805) (p=0.439) ve total skor (z=-0.572) (p=0.573) 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0.05) (Grafik 1). 

 

Total diz artroplastisi geçiren bireylerde engel/yarar ölçeğinin alt grupları arasında da 

korelasyon yok iken toplam skor arasında fark olduğu bulundu TKA geçiren hastalarda ise 

engel ölçeği, yarar ölçeği ve toplam skor arasında orta derecede korelasyon olduğu bulundu 

(Tablo 3).   
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Tablo 3. TDA ve TKA Hastalarında Ölçek Korelasyon 

 
Engel ölçeği skoru Yarar ölçeği skoru Toplam skor 

Total Diz 

Artroplastisi 

0,397* 0,679* 0,937* 

Total Kalça 

Artroplastisi 

0,734* 0,841* 0,982* 

 

TARTIŞMA 

Ameliyat sonrası dönemde fizyoterapi modaliteleri içerisinde egzersiz önemlidir. Egzersiz 

uygulamaları ile ağrıda azalma sağlanırken fonksiyonel aktivite ve normal eklem 

hareketlerinde önemli artışlar sağlanmaktadır. Bu şekilde hastaların yaşam kaliteleri 

yükselmektedir. Gerek TDA gerekse TKA uygulamaları nedeniyle hastaların egzersize olan 

katılımını ve sonuçta egzersiz bariyerinin ortaya çıkmasına neden olabilecek pek çok faktör 

bulunmaktadır [7]. Bunlar içerisinde ağrı, çevresel etmenler, anestezi süresi, anestezi tipi ve 

kişinin vücut kitle indeksi etkili olabilmektedir. Özellikle TDA uygulamalarında ameliyat 

sonrası dönemde eklem içine olan efüzyon ve kanamanın fazla olması dolayısıyla hastaların 

da ağrı şiddetlerinin yüksek olmasına bağlı olarak egzersiz bariyerlerini ortaya 

çıkarabilmektedir [11]. TKA uygulamalarında ise erken dönemde protez özelliği nedeni ile 

dislokasyon riskinin yüksek olması benzer şekilde egzersiz bariyerlerinin ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Egzersi bariyerlerinin oluşmasında bir diğer önemli etken ise vücut kitle 

indeksidir. Artan vücut ağırlığına bağlı olarak fiziksel aktivite düzeyindeki azalma sonuçta bu 

hastalarda egzersiz bariyerlerinin ortaya çıkmasına neden olabileceğini düşündürmüştür. 

Total Diz ve Kalça Artroplastili Hastalarda Terapatik Egzersiz ile ağrının azalmasını, erken 

mobilizasyonu, kas kuvvetinde artışı, yürüme hızı ve kadansında gelişme, fonksiyonel 

aktivitelerde artış ve yaşam kalitesinde artış sağlamaktayız. Fiziksel inaktivite mortaliteye 

neden olan risk faktörlerinden dördüncü sırada yer almaktadır [12]. Operasyondan sonra 

komplikasyonlara ek olarak bu hastaların inaktif kalması ya da yeterli egzersiz programına 

katılmaması mortalite riskini de arttırmaktadır [13] [14]. 

Fiziksel engellerin yanında bireylerin psikolojik ve sosyal açıdan da skoru etkilemektedir. 

Bireyin egzersiz yaklaşımını direk olarak etkilemektedir. Sağlık inanç modeline göre 

bireylerde yarar algısı; hastalıklardan korunmak veya hastalığın progresyonunu azaltmak için 
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tavsiye edilen koruyucu davranışın kendinde oluşturacağı iyilik haline inanmasıdır. Engel 

algısı ise yeni durumları sergilemede ve bu davranışa ya da egzersize uyum sağlamada 

bireysel olarak algılanan bariyerlerdir  [15]. Bu nedenle çalışmaya dahil edilen hastaların 

psikolojik ve sosyolojik birtakım ölçekler ile değerlendirilmelerinin daha objektif sonuçlar 

verebileceğini düşünmekteyiz. Bu çalışmamızda da TKA ve TDA’lı hastalarda ameliyat 

sonrası dönemde egzersiz yarar/engel algılarında bir fark olmadığını belirledik. İki grupta da 

ölçek skorlarının düşük olduğu saptandı. TKA ve TDA’lı hastaların arasında bir fark yok idi. 

Sonuç olarak TDA ve TKA uygulanan hastalarda egzersiz bariyerlerinin farklılığını 

saptamada daha fazla sayıda hastanın yanısıra farklı etkenlerin de (ağrı, vücut kitle indeksi, 

psikolojik, sosyal vb) sorgulanması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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Özet: Giriş: Radyoloji alanındaki teknolojik gelişmeler cisimlerin yapısının mikron düzeyde 

görüntülenmesine imkan sağlamıştır. Mikro-bilgisayarlı tomografi (Mikro-BT), x- ışınları 

kullanılarak numunenin yüksek çözünürlüklü kesit görüntülerinin ve üç boyutlu 

rekonstrüksiyon görüntüsünün elde edilmesini sağlayan bir görüntüleme tekniğidir. Mikro-

BT, günümüzde diş hekimliği araştırmalarında değerli bir görüntüleme metodudur ve 

kullanımı yaygınlık kazanmaktadır. Amaç: Bu derlemede, Mikro-BT hakkında genel bir bilgi 

vermek ve diş hekimliğindeki çalışmalarda Mikro-BT` nin kullanım alanlarını göstermek 

amaçlanmıştır.  Yöntem: Mikro-BT ile ilgili literatür taraması yapıldı. Mikro-BT cihazı ve diş 

hekimliği alanında Mikro-BT ile yapılan çalışmalar incelendi. Bulgular: Mikro-BT cihazı ile 

ilgili olarak cihazın çalışma prensibi ve görüntü özellikleri değerlendirildi. Mikro-BT`nin diş 

hekimliğindeki kullanım alanları endodontik araştırmalar, dişlerin mineralize dokularının 

değerlendirilmesi, kemik mikromimarisinin analizi, implant ve çevresindeki kemiğin 

değerlendirilmesi, dental materyallerin incelenmesi, adli diş hekimliği uygulamaları ve doku 

mühendisliği anabaşlıkları altında değerlendirildi. Tartışma ve Sonuç: Mikro-BT ile diş, 

kemik ve materyallerin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin elde edilmesinin yanı sıra 

görüntüler üzerinde nicel ve nitel analizler yapılabilmektedir. Mikro-BT sistemlerinin, 

radyasyon dozu, hedeflenen görüntüleme alanı, uygulama şekli, artefaktlar, uzun veri işleme 

süresi ve maliyet gibi konularda daha da geliştirilmesi ile gelecekteki diş hekimliği 

araştırmalarında güçlü bir araç olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Mikrobilgisayarlı Tomografi; Diş Hekimliği; X-Işını 

 

Abstract: Introduction: Technological advances in the field of radiology has allowed to 

display the structure of the objects at the micron level. Micro-computed tomography (Micro-

CT) is an imaging technique that provides high-resolution sectional images and three-
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dimensional reconstruction of the sample using x-rays. Micro-CT is a valuable imaging 

modality in dental researches at present and its use becomes widespread. Aim: In this review, 

it is aimed to give a general information about Micro-CT and to show the usage areas of 

Micro-CT in the studies of dentistry. Methods: A literature review about Micro-CT was 

performed. Micro-CT studies which are related to Micro-CT device and field of dentistry 

were examined. Results: The working principle of the device and image properties were 

evaluated in relation to the Micro-CT device. The fields of use of Micro-CT in dentistry were 

evaluated under the headings that are endodontic investigations, evaluation of mineralized 

tissues of teeth, analysis of bone microarchitecture, evaluation of implant and surrounding 

bone, examination of dental materials, applications of forensic dentistry and tissue 

engineering. Discussion and Conclusion: In addition to obtaining high-resolution images of 

teeth, bones and materials with Micro-CT, quantitative and qualitative analyzes can be 

performed on the images. It is thought that Micro-CT systems will be a powerful tool in dental 

researches at the future with further developments of radiation dose, targeted imaging area, 

method of application, artefacts, long data processing time and cost.  

Key words: Micro-Computed Tomography; Dentistry; X-Ray 

 

GİRİŞ 

Mikro-Bilgisayarlı Tomografi (Mikro-BT), bilgisayarlı tomografiye benzer şekilde x-ışınları 

kullanarak numunenin yüksek çözünürlüklü kesit görüntülerini ve üç boyutlu rekonstrüksiyon 

görüntüsünü oluşturan bir görüntüleme tekniğidir (1). Mikro-BT`nin temel donanım 

bölümleri, mikrofokus x-ışını kaynağı, obje bölümü ve yüksek çözünürlüklü dijital 

dedektördür. In vitro Mikro-BT sistemlerinde x-ışını kaynağı ve dedektör sabitken obje 

dönmektedir.  In vivo sistemlerde ise obje sabitken x-ışını kaynağı ve dedektör obje etrafında 

dönmektedir (2, 3). Mikro-BT ile görüntüleme işlemi numuneye zarar vermez ve böylelikle 

numune, ilave biyolojik veya mekanik testler için kullanılabilir durumda kalır. Mikro-BT 

görüntüleri, yüksek uzaysal ve kontrast çözünürlüğe sahiptir. Dolayısıyla görüntülerdeki 

atenüasyon katsayısındaki çok küçük farklılıkların (<% 1) ayırtedilmesi mümkündür (1). 

Deney hayvanı modellerinin incelendiği in vivo çalışmalarda, Mikro-BT ile birlikte kontrast 

görüntülemenin kullanılması kıkırdak, damar, adipoz doku gibi biyolojik dokuların ve 

akciğer, kalp gibi organların değerlendirilmesi mümkündür. Mikro-BT ile morfolojik 

bilgilerin yanı sıra kardiyak fonksiyon tahmini, perfüzyon gibi fonksiyonel bilgiler de elde 

edilebilmektedir (2, 4). Sağladığı bilgilerin yanı sıra bu tekniğin, uzun ekspojür süresi, yüksek 

radyasyon dozu, taramaların yüksek maliyetli olması, özel yazılımlar ve yazılımların 
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kullanımı için eğitim gerekliliği, artefaktların oluşması, numune büyüklüğü sınırlamaları gibi 

dezavantajları bulunmaktadır ve günümüzde rutin klinik uygulamalar için önerilmemektedir 

(1, 5). Bu derlemede, Mikro-BT hakkında genel bir bilgi vermek ve Mikro-BT’ nin diş 

hekimliğindeki kullanım alanlarını ve güncel yaklaşımlarını göstermek amaçlandı. 

 

1. Diş Hekimliği Araştırmalarında Mikro-BT`nin kullanım alanları 

Mikro-BT, diş hekimliğinde; endodontik araştırmalar, dişlerin mineralize dokularının 

değerlendirilmesi, dental materyallerin değerlendirilmesi, kemik mikromimarisinin analizi, 

implant ve çevresindeki kemiğin değerlendirilmesi, adli diş hekimliği uygulamaları ve doku 

mühendisliği gibi alanlarda kullanılmaktadır.  

 

1.1. Endodonti Alanında Mikro-BT Uygulamaları 

Mikro-BT, kök kanal morfolojisinin yüksek bir çözünürlükte üç boyutlu olarak 

değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır (1). Endodontik araştırmalarda Mikro-BT, kök 

kanal morfolojisinin analizi (6), kök kanal preparasyonunun ve kanal aletlerinin etkinliğinin 

değerlendirilmesi (7- 10), retreatment işleminde kalan kanal dolgu maddesi ve kanal 

aletlerinin kanal dolgusu sökümü etkinlikleri (11- 13), kanal irrigasyonu (14) ve kanal 

dolgularının değerlendirilmesinde (15- 17) kullanılmaktadır. 

 

1.1.1. Kök Kanal Morfolojisinin Analizi 

Kök kanal morfolojisi oldukça karmaşık ve değişkendir; birden çok kanalın ve foramenin 

bulunması, istmuslar, yan kanallar, apikal dallanmalar gibi tedavinin seyrini etkileyebilecek 

çeşitli anatomik varyasyonlar görülebilmektedir. Bunun yanı sıra, kök kanallarının etrafındaki 

dentin kalınlığının ve dişin iç anatomisinin bilinmesi, kanal preparasyonu sırasında 

iyatrojenik perforasyon oluşumunun önlenmesi açısından önem kazanmaktadır (18- 20). 

Ordinola-Zapata ve ark. (2017) (6) mandibular birinci molarların mezial kök kanal 

konfigürasyonunu değerlendirmede Mikro-BT`yi referans metod olarak kabul ederek, 

şeffaflaştırma tekniği ve konik-ışınlı bilgisayarlı tomografinin doğruluğunu birbiri ile 

kıyaslayarak değerlendirmişlerdir. Kök kanal sistemlerinin en karmaşık anatomik 

varyasyonlarından biri olan C-şekilli kanallara sahip dişlerin morfolojisinin anlaşılmasında 

Mikro-BT`nin oldukça faydalı olduğu çalışmalarda bildirilmiştir (21-23).  
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1.1.2. Kök Kanal Preparasyonunun Değerlendirilmesi 

Kök kanal preparasyonunun etkin şekilde yapılması, irrigasyon ve kanal dolgusu 

aşamalarındaki başarıyı da etkileyecektir. Yapılan çalışmalarda, kök kanalı yüzey 

değişiklikleri ve hacmi, kaldırılan dentin miktarı, prepare olan alan, kanalın çapı, kanal 

transportasyonu, kütle merkezinin taşınması, yapısal model indeksi gibi preparasyon öncesi 

ve sonrası değişikliklerin ve kanal aletlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinin Mikro-BT 

sistemi ile mümkün olduğu rapor edilmiştir (11, 18, 22, 24). Çeşitli kanal aleti sistemlerinin 

preparasyon etkinliğinin ve retreatment işleminde kalan dolgu kalıntılarının azaltılmasında 

kullanılan yöntemlerin etkinliğinin Mikro-BT ile değerlendirildiği çalışmalar mevcuttur (7- 

10, 12, 13, 25). Versiani ve ark. (2015) (14) yaptıkları bir çalışmada kanal içine kontrast 

solüsyonu ile irrigasyon yapılarak kök kanal içinde irrigan yayılabilirliğini ve irriganın 

ulaşmadığı alanları Mikro-BT ile kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirmişlerdir.  

 

1.1.3. Kök Kanal Dolgusunun Değerlendirilmesi 

Başarılı bir kök kanal tedavisi için kök kanalının sızdırmaz bir materyalle üç boyutlu olarak 

doldurulması gerekmektedir. Mikro-BT yöntemi, örneklerde geri dönüşümsüz değişikliklere 

neden olmaması ile kök kanal dolgusunun değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel diğer 

yöntemler olan sızıntı testleri, sıvı filtrasyon modeli, şeffaflaştırma gibi tekniklere göre bu 

noktada avantaj sahibidir (22). Jung ve ark. (2005) (15) yaptıkları çalışmada, kanal duvarları 

ile guta perka arasındaki boşlukların değerlendirilmesi için Mikro-BT kullanmışlar ve elde 

edilen kesitler üzerinde pat, guta perka ve boşlukların ayırt edilebileceğini göstermişlerdir. 

Yine bu çalışmada, Mikro-BT ile elde edilen kesitler histolojik kesitlerle karşılaştırıldığında 

iki yöntem arasında kalitatif ve kantitatif olarak yüksek korelasyon bildirmişlerdir. Başer Can 

ve ark. (2017) (16) yaptıkları çalışmada üç farklı kanal dolum sistemini, boşluk miktarı ve 

kanal dolgusu hacmi açısından Mikro-BT ile karşılaştırmışlardır. Keles ve ark. (2014) (17) 

yaptıkları bir çalışmada deneysel olarak internal rezorpsiyon kaviteleri oluşturulmuş köklerde 

kanal dolgusu kalitesini guta perka, kanal patı ve boşluk hacmini ayrı ayrı ölçerek 

değerlendirmişlerdir. 

 

1.2. Dişlerin Mineralize Dokularının Değerlendirilmesi 

Mikro-BT, dişlerin mineral konsantrasyonunu çok yüksek bir doğruluk ve çözünürlükle (5-30 

μm) değerlendirebilir. Mine ve dentin kalınlığının (26), yüzey özelliklerinin, mineral 

yoğunluğunun (27) ve farklı işlemlerin mine ve dentin üzerindeki demineralizasyon ve 

remineralizasyon etkilerinin incelenmesi (28) dişlerin mineralize dokularının 
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değerlendirilmesinde Mikro-BT kullanılarak yapılan uygulamalara örnek olarak verilebilir. 

Ayrıca, çürük lezyonlarının morfogenezisi, tersiyer dentin oluşumu, beyaz nokta lezyonlarının 

ve dentin çürüklerinin mineral yoğunluğu, dentin kavitelerinin derinliğinin ölçülmesi ve çürük 

lezyonların uzaklaştırılmasında çıkarılan dentin miktarı Mikro-BT kullanılarak kantitatif ve 

kalitatif olarak analiz edilebilir (1, 27). Efeoğlu ve ark. (2007) (28), dişlere % 35 karbamid 

peroksit beyazlatma maddesi uygulaması sonrası mine numunelerinin mineral içeriğinde 250 

μm derinliğe kadar belirgin bir azalma meydana geldiğini bulmuşlardır. 

 

1.3. Dental Materyallerin Değerlendirilmesi 

Mikro-BT ile diş hekimliğinde kullanılan materyallerin, yüzey alanlarının, yüzey yapılarının, 

iç yapılarının, gözenekliliklerinin ve canlı dokularla arasındaki bağlantının niteliğinin analizi 

yapılmaktadır. Mikro-BT görüntüleme ile % 50 gümüş nitrat çözeltisi uygulamasıyla birlikte 

marjinal sızdırmazlık değerlendirilebilmektedir (27). Yıldırım ve ark. (2017) (29) Mikro-BT 

ile hibrit ve nanoseramik materyallerin marjinal ve internal adaptasyonunu 

değerlendirmişlerdir. Zhao ve ark. (2017) (30) yaptıkları çalışmada, kazein fosfopeptid amorf 

kalsiyum fosfat ile modifiye edilmiş cam iyonomer simanın kesme bağ kuvveti ve çürükten 

etkilenmiş dentinin remineralizasyonu üzerindeki etkisini Mikro-BT ile araştırmıştır. Demirel 

ve ark. (2018) (31) sınıf II kavitelerde 5 farklı bulk fill rezin kompozit uygulamasında Mikro-

BT görünrülerinde iç yapıda oluşan boşlukları değerlendirmişlerdir.  

 

1.4. Kemik Mikromimarisinin Analizi 

Mikro-BT, kemik araştırmalarında nitel ve nicel veriler sağlayabilmekte ve kemik mineral 

yoğunluğunu, trabekül sayılarını-kalınlıklarını ve kemik yüzey alanının analizine olanak 

sağlamaktadır. Sonlu elemanlar analizi ile Mikro-BT verileri, kemiğin biyomekanik 

özelliklerini değerlendirmek için kullanılabilir. Ayrıca Mikro-BT kullanılarak, deneysel 

koşullar altında mekanik strese maruz kalmadan önce ve sonra kemik yapısı 

incelenebilmektedir (5, 32). Mikro-BT sistemleriyle kemik yapının değerlendirilmesinde in 

vitro olarak 1-6 µm kadar küçük izotropik çözünürlüklerde kemik trabeküllerinin 

karakterizasyonu belirlenebilmektedir ancak canlı hayvanlarda çözünürlük 50-100 µm 

arasında önerilmektedir (5, 33). Kemik yoğunluğu, rezorpsiyonu, remodelingi, rejenerasyonu, 

fraktür iyileşmesi ve postmenopozal kemik kaybının değerlendirilmesi, diyabet, osteogenezis 

imperfekta, osteoartrit, romatoid artrit, osteoporoz, osteopetrozis, iskelet displazisi, primer 

kemik tümörü ve kemik metastazları gibi durumların incelenmesi Mikro-BT ile kemik 

mikromimarisinin analizinin yapıldığı çalışmalara örnek olarak verilebilir (32, 34- 37). Araújo 
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ve ark. (2017) (38) ligatür ile oluşturulmuş periodontitisli fare modelinde, Metforminin 

inflamasyon, oksidatif stres ve kemik kaybı üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla 

yaptıkları çalışmada, maksillada hacimsel kemik kaybını Mikro-BT kullanarak 

değerlendirmişlerdir. 

 

1.5. İmplant ve Çevresindeki Kemiğin Değerlendirilmesi  

Mikro-BT, implantın yerleştirilmesinden sonra kemik biyomekaniğinin ve sert doku 

iyileşmesinin üç boyutlu değerlendirmesini sağlamaktadır. Dental implantların, 

biyomalzemelerin ve rejeneratif prosedürlerin kemik entegrasyonu üzerindeki etkisini 

değerlendirmek için, trabeküler kalınlık, trabeküler ayırma ve trabeküler sayı dahil olmak 

üzere kemik hacmi ve kemik yapısı gibi birçok parametrenin değerlendirilmesine izin verir. 

Ayrıca, kemiği tetrasiklinlerle etiketleyerek dinamik parametreleri de değerlendirmek 

mümkündür. Bu parametreler, implantların etrafındaki kemik gelişimi hakkında bilgi verir 

(39). Bununla birlikte Titanyum implantın çevresinde oluşan metal artefaktı, kemik-implant 

arayüzlerini araştırmak için Mikro-BT'nin faydasını sınırlandırmaktadır (40). 

 

1.6. Adli Diş Hekimliği Uygulamaları 

Adli bilimlerde Mikro-BT, ateşli silah yaralanmaları, kemik üzerindeki alet izleri, dişler ve 

kemikler üzerinden yaş tahmini, kemik patolojisi, ölüm üzerinden geçen süre hesaplanması 

gibi durumlarda kullanılabilmektedir (41-43). Dental numunelerin değerlendirilmesi bireyin 

kimlik tespitinde iyi bilinen ve güvenilir bir yöntemdir. Mine- dentin kalınlığı, pulpa hacmi 

ile cinsiyet ve yaş arasındaki ilişkinin değerlendirildiği (42), farklı sıcaklıklarda dental 

restorasyonların (44) ve diş yapısının (45)  değişimini değerlendiren çalışmalar adli diş 

hekimliği alanında Mikro-BT’ den yararlanılan çalışmalara örnek olarak verilebilir.  

 

1.7. Doku Mühendisliği 

Doku iskelesi çalışmaları genellikle in vitro ve in vivo olarak normal doku geliştirme sürecini 

tekrarlamak ve hücrelerin kendi mikroçevrelerini formüle etmesine izin vermek için kritik 

öneme sahiptir (46). Mikro-BT, iskele tasarımı ve üretimindeki iç iskelet mikroyapısına 

herhangi bir zarar vermeden kantitatif değerlendirme sağladığı için önemli bir araç haline 

gelmiştir. Doku iskelelerinin degradasyonunun, hem mikroyapısal hem de mekanik 

davranışlarının zarar görmeden değerlendirilmesi Mikro-BT ile mümkündür (47). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

Değerlendirmesi yapılan numuneye herhangi bir zarar vermeden yüksek çözünürlüklü 

görüntülerin elde edilmesini sağlayan Mikro-BT nin, diş hekimliğinin birçok alanında yapılan 

araştırmalarda yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Mikro-BT, diş, kemik ve dental materyallerin 

yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu rekonstrüksiyon görüntülerini üretmesinin yanı sıra 

görüntüler üzerinde nicel ve nitel analizlerin yapılmasını sağlamaktadır. Günümüzde klinik 

pratikte uygulanmayan Mikro-BT sistemlerinin, radyasyon dozu, hedeflenen görüntüleme 

alanı, uygulama şekli, artefaktlar, uzun veri işleme süresi ve maliyet gibi konularda daha da 

geliştirilmesi ile gelecekte dişhekimliği uygulamalarında güçlü bir araç olacağı 

düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Subklinik hipotiroidi, serum serbest tiroksinin normal seviyelerine rağmen, serum tiroid 

uyarıcı hormon (TSH) seviyesinin normalin üstünde olduğu ve hipotiroidi klinik bulgularının 

olmadığı tablo şeklinde tanımlanmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de giderek artmakta olan 

tiroid hastalıkları, başta kardiyovasküler sistem olmak üzere birçok hastalığa yol açmaktadır. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar özellikle hipotiroidizmde inflamasyon ve endotel 

disfonksiyonu olduğuna işaret etmektedir. Soluble CD40 ligandı, esas olarak kardiyovasküler 

olaylarla ilişkili olduğu tespit edilen aktif trombositler tarafından eksprese edilen bir 

proteindir. 

Çalışmada subklinik hipotiroidi hastalarında tedavi öncesi ve sonrası TSH düzeyleri ile 

sCD40L molekül değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’ ne başvuran 18-60 yaş 

arası subklinik hipotiroidi tanısı alan 32 vaka ile 30 sağlıklı kontrol grubu gönüllülük 

esasıyla çalışmaya dahil edilmiştir.  

Çalışmaya katılan subklinik hipotiroidi kabul edilen 32 vakanın 27’si kadın (%84,37), 5’i 

erkekti (%15,62). Çalışmada subklinik hipotiroidili hastalarının sCD40L değerleri kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. (p=0.000) Tedavi öncesi ve 

sonrası sCD40L değerlerinde anlamlı bir farklılık olmadı. (p=0,587) 

Yapılan çalışmalar sCD40L inflamatuar yolakların karmaşık olduğu ve tiroid fonksiyon 

bozukluklarında farklı faktörlerden etkilenebileceğini göstermektedir. sCD40L ve tiroid 

fonksiyonları arasındaki ilişkiyi netleştirmek için geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER  

Subklinik hipotiroidi, sCD40L, tiroid fonksiyon testleri 

ABSTRACT 

Subclinical hypothyroidism is defined as serum thyroid-stimulating hormone (TSH) level is 

above normal although normal levels of serum free thyroxine, and as a table without clinical 

findings. Thyroid disease which is increasing in the world and Turkey leads to many diseases, 

including especially cardiovascular system. Recent studies have shown that inflammation and 

endothelial dysfunction may be present in hypothyroidism. Soluble CD40 ligand is a protein 
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that is expressed by active platelets, which are mainly found to be associated with 

cardiovascular events. 

The aim of this study was to determine the relationship between TSH levels and sCD40L 

molecule values before and after treatment in subclinical hypothyroid patients. 

Izmir Bozyaka Training and Research Hospital Internal Medicine Clinic applicant was 

diagnosed with subclinical hypothyroidism area of 18-60 year olds. 30 healthy control group 

of and 32 patients were included in the study on a voluntary basis. Of the 32 cases who were 

accepted as subclinical hypothyroidism, 27 (84.37%) were female and 5 (15.62%) were male. 

In this study, sCD40L values of subclinical hypothyroid patients were found to be 

significantly higher than the control group. (p = 0.000) There was no significant difference in 

sCD40L values before and after treatment. (P = 0.587) 

Studies have shown that sCD40L inflammatory pathways are complex and may be affected by 

different factors in thyroid dysfunction. Large-scale studies are needed to clarify the 

relationship between sCD40L and thyroid functions. 

KEY WORDS 

Subclinical hypothyroidism, sCD40L, thyroid function tests 

1.  GİRİŞ  

Subklinik hipotiroidi, serum serbest tiroksinin normal seviyelerine rağmen, serum tiroid 

uyarıcı hormon (TSH) seviyesinin normalin üstünde olduğu ve hipotiroidi klinik bulgularının 

olmadığı tablo şeklinde tanımlanmaktadır. Subklinik hipotiroidi olgularında ya hiç klinik 

belirti yoktur veya çok az klinik belirti vardır. Bu klinik belirtiler özellikle cilt kuruması, 

soğuk intoleransı, kabızlık, unutkanlık, kas güçsüzlüğü, halsizlik, kas krampları, özellikle 

gözlerde şişlik, seste kabalaşmadır (1).  

Dünyada ve Türkiye’de giderek artmakta olan tiroid hastalıkları, başta kardiyovasküler sistem 

olmak üzere birçok hastalığa yol açmaktadır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar özellikle 

hipotiroidizmde inflamasyon ve endotel disfonksiyonu olduğuna işaret etmektedir. 1800 

yılların ikinci yarısından itibaren yapılan çalışmalar hipotiroidizmin atherosklotik kalp 

hastalığı riskini yükselttiği yönündedir. Aşikar hipotiroidizm ve subklinik hipotiroidizm olan 

bireylerde hiperkolesterolemi, hipertansiyon ve ateroskleroz için önemli ilişkiler 

tanımlanmıştır (1)(2). Subklinik hipotiroidizm hastalarında kardiyovasküler risk bulunduğunu 

gösteren en büyük veriler Rotterdam Çalışması'ndan gelmektedir. Subklinik hipotiroidinin 

ateroskleroz ve myokard infarktüsü ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (3). 

CD40 molekülü ve soluble CD40 Ligand (sCD40L) Tümör Nekros Faktör (TNF) ailesinden 

olan glikoproteinlerdir. sCD40L, t hücreleri aktive trombosit, düz kas hücreleri ve endotelyal 



 

1256 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
hücrelerden salınan hücre zarına bağlı cd 40 ligand transmembran proteinin çözünebilir 

formudur. Soluble CD40 ligandı (sCD40L), esas olarak kardiyovasküler olaylarla ilişkili 

olduğu tespit edilen %95’i aktif trombositler tarafından eksprese edilen bir proteindir. CD40 

molekülü ve sCD40L etkilişimi sonucu endotelyal hasar meydana gelir ve doku faktörü 

sentezlenir. Doku faktörü sentezi sonrası trombotik olaylar özellikle ateroskleroz meydana 

gelir. Aynı zamanda sCD40L ‘ın koroner ateromdan da eksprese edildiği gösterilmiştir. (4–6). 

Serum sCD40L ‘ın hipertansiyon, metabolik sendrom, diabetes mellitus, hiperkolesterolemi 

gibi kardiovasküler hastalık riskini artıran hastalıklar ile, crohn, ülseratif kolit, SLE, RA gibi 

kronik inflamatuar hastalıklarda konsantrasyonu yüksek bulunmuştur (7–9). 

Subklinik hipotiroidinin levotiroksin tedavisine verilen yanıtın incelendiği çalışmalarda 

unutkanlığın düzeldiği, nöromüsküler şikayetlerde azalma olduğu, kardiyak fonksiyon 

üzerindeki etkisinin de anlamlı derecede düzeldiği gözlenmiştir. Subklinik hipotiroidi 

hastalarında levotiroksin replasmanın karotid arter intermedia kalınlaşması gibi bazı 

aterosklerotik bulguları iyileştirdiği bulunmuştur. (9–12). 

Çalışmada subklinik hipotiroidi hastalarında tedavi öncesi ve sonrası TSH düzeyleri ile 

sCD40L molekül değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM  

Bu çalışma için T.C.S.B. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu 

tarafından onay alındı. 2009-2011 tarihleri arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’ ne başvuran 18-60 yaş arası 27 kadın 5 erkek subklinik 

hipotiroidi tanısı alan 32 vaka ile 30 sağlıklı kontrol grubu gönüllülük esasıyla çalışmaya 

dahil edildi. 

Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterleri; tiroid bozukluğunun laboratuar olarak 

gösterilmesi, herhangi bir tiroid tedavisi almıyor olmak, tiroid cerrahisi veya radyoaktif iyot 

tedavisi uygulanmamış olması ve 18-60 yaş arası polikliniğe başvuran hastalar olarak 

belirlenmiştir.  TSH referans aralığı dışında yüksek ve fT3, fT4 düzeyleri normal ise subklinik 

hipotiroidi olarak değerlendirilmiştir. Vaka ve kontrol grubundan sCD40L düzeyleri 

istenmiştir.  Subklinik hipotirioidi tanısı alan hastalara 3 ay süre ile 50 mikrogram 

levotiroksin tedavisi verilmiştir ve kontrol grubu ile birlikte 3 ay sonra kontrole çağrılarak 

fT4, T3, TSH ve sCD40L düzeyleri istenmiştir.  

SPSS 15.0 paket bilgisayar programı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Kontrol ve 

hasta grubu arasındaki CD40 değerleri arasındaki değişim nonparametrik bir test olan Mann-
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Whitney U testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Üç grup arasında cd 40 düzeylerindeki 

farklılık non parametrik bir test olan ''WilcoxonSingnedRanks Test ''  kullanılarak analiz 

yapılmıştır. P değeri < 0.05 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Çalışmaya katılan subklinik hipotiroidi (SHO) kabul edilen 32 vakanın 27’si kadın (%84,37), 

5’i erkek (%15,62) ti. Tedavi sonrası erkeklerin tümü kontrole gelirken kadınların 19’u 

kontrole gelmiştir. SHO ‘lu tedavi öncesi ve tedavi sonrası vaka grubunun ve sağlıklı kontrol 

grubunun cinsiyet ve sayı dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: SHO ‘lu tedavi öncesi  tedavi sonrası vaka grubu ve sağlıklı  kontrol grubu 

 

 

Cinsiyet 

Total(n) Erkek (n) Kadın (n) 

SHO Tdv öncesi 5 27 32 

SHO Tdv sonrası 5 19 24 

KONTROL 10 20 30 

Total 20 66 86 

 

Tüm vakaların yaş ortalaması 44,28 ±10,13 saptanmıştır. Hasta ve kontrol grubunun yaşları 

kıyaslandığında iki grubun yaşları arasında anlamlı fark yoktu (p=0.084). . Hasta ve kontrol 

grubunun yaş ortalamaları tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2: Hasta ve kontrol gurubunun yaş ortalamaları 

 Grup 
Sayı (n) Yaş ortalaması 

P 

Yaş  SHO 32 44,28 ± 10,135 0,084 

 Kontrol 30 40,17 ± 8,292 

 

32 hastanın sCD40L değerlerinin ortalaması 2,09±1,69 pg/ml olarak, tedavi sonrası sCD40L 

değerlerinin ortalaması 2,47 ± 2,2  pg/ml olarak, kontrol grubunun cd 40 değerlerinin 

ortalaması 1,12±1,48 pg/ml olarak hesaplanmıştır. 
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Çalışmamızda subklinik hipotiroidi hastalarının sCD40L değerleri kontrollere göre 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. (p=0.000) Tedavi öncesi ve sonrası sCD40L 

değerlerinde anlamlı bir farklılık olmamıştır. (p=0,587) 

Tablo 3: Hastaların yaş, TSH ,FT3 ,FT4 ,CD 40  düzeyleri 

 SHO hasta grubu 

(n=32) 

SHO tedavi sonrası (n=24) Kontrol grup 

(n=30) 

Yaş 44,28±10,135 43,50±10,591 40.17±8.29 

TSH 6.57±2.53 4.64±2.99 2.11±1.26 

FT3 3.02±0.43 2.84±0.45 2.69±0.38 

FT4 0.82±0.13 0.83±0.17 0.81±0.11 

sCD40L (ng/mL) 2.09±1.69 2.47±2.24 1.12±1.48 

 

SHO ve kontrol grubunun sCD40L değerleri kıyaslandığında SHO hastalarının sCD40L 

değerleri sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. (p=0.000)  

Tedavi sonrası sCD40L de gözlenen hafif artış istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ya da bir 

başka ifade ile tedavi öncesi ve sonrası sCD40L değerlerinde anlamlı bir farklılık olmamıştır. 

(p=0,587) 

32 hastadan tedavi aldıktan sonra polikliniğe kontrole gelen 24 hastanın tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası TSH değerleri karşılaştırıldığında, tedavi sonrasındaki TSH değerlerindeki 

düşme anlamlı bulunmuştur. (p:0,004). Bu bize 3 aylık verilen tedavinin başarılı olduğunun 

göstergesidir. 

Kontrole gelen 24 hastanın tedavi öncesi ve sonrası T3 ve T4 değerleri kıyaslandığında 

aralarında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. T3 için p:0,116, T4 için ise p:0,927 olarak 

bulunmuştur. 

4. TARTIŞMA  

sCD40L aktif trombositler tarafından eksprese edilen bir protein olduğu ve tiroid 

hormonlarının trombosit sayısını etkilediği son yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. AKINCI 

ve ark.’nın 2007 yılında benzer parametreleri kullanarak yaptığı aşikar ve subklinik 

hipotiroidi de sCD40L değişikliğini inceleyen çalışmalarında subklinik hipotiroidi 
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hastalarında sCD40L seviyelerinin bizim çalışmamızdan farklı olarak kontrol grubuna göre 

azalmış olduğu bulunmuştur. Hipotiroidi hastalarında subklinik hipotiroidi hastalarına göre 

sCD40L seviyeleri daha düşük bulunsa da istatiksel olarak bir anlam ifade etmemiştir. Bizim 

çalışmamızda subklinik hipotiroidili hastalar ve kontrol grubu ile kıyaslandığında subklinik 

hipotiroidi hastalarının sCD40L değerleri sağlıklı kontrollere göre yüksek bulunmuştur.  

İstatistiksel olarak da anlamlı yüksek bulunmuştur. sCD40L düzeyleri levotiroksin kullanan 

hipotiroidi hastalarında bizim çalışmamızdaki gibi artmış düzeyde bulunmuştur. Tedavi 

sonrası sCD40L de gözlenen hafif artış her iki çalışmada da istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Bununla beraber subklinik hipotiroidi hastaları ötiroid olduğunda sCD40L 

düzeylerinde anlamlı değişiklik olmamıştır. Serum sCD40L, f T3 ve fT4 düzeyleri ile pozitif 

korele ve tsh düzeyleri ile negatif korele bulunmuştur (13). 

Demografik açıdan çalışmayı ele aldığımızda subklinik hipotiroidili hastaların çoğunluğunu 

kadın hastalar oluşturmaktadır. Literatürde de subklinik hipotiroidili hastaların çoğunluğu 

kadın hastalardan oluşmaktadır. Bu bilgi bizim çalışmamızda ele aldığımız hasta grubundaki 

ile benzerdir (1,11). 

Başka bir açıdan bakıldığında Wickham araştırmasında 20 yıllık takipte başlangıç TSH 

düzeyleri ile iskemik kalp hastalığı gelişimi arasında hiçbir ilişki bulunmamıştır (14). 

Yapılan çalışmalar sCD40L inflamatuar yolakların karmaşık olduğu ve tiroid fonksiyon 

bozukluklarında farklı faktörlerden etkilenebileceğini göstermektedir (11,15). sCD40L ve 

tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkiyi netleştirmek için geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

5. SONUÇ 

Çalışmanın bulguları sCD40L düzeylerinin levotiroksin replasman tedavisinden önce ve sonra 

kontrol grubuna göre nasıl değiştiğini değerlendirmektedir. Bununla beraber hipotiroidi de 

sCD40L düzeylerine birçok farklı faktörün etki ettiği olasıdır. 

Çalışmada da değinildiği gibi subklinik hipotiroidi vakalarında sCD40L’ın tedaviyle hafif 

artışını anlamak için subklinik hipotiroidi yapan nedenlerin hasta bazında araştırılması ve 

etiyolojiye yönelik testlerle birlikte bu markerların değerlendirilmesi anlamlı olacaktır. 

Subklinik hipotiroidide sCD40L inflamatuar yolakların sadece tiroid fonksiyon testleri ile 

ilişkilendirilemeyeceği,  farklı faktörlerden etkilenebileceğini göstermek için diğer 

inflamatuar markerları ile eş zamanlı çalışmalar yapılmalıdır. 
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(Application of Triage with Telephone in Patient with Peripheral Neuropathy Related to Chemotherapy) 
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ÖZET 

Giriş: Kemoterapi ilişkili periferal nöropati önemli bir sağlık sorunudur. Bu hastaların 

telefonla triyaj uygulaması doğrultusunda yönlendirilmeleri; uygun semptom kontrolünü, 

tedavi ve bakımın devamlılığını sağlayabilir, sağlık kuruluşuna gereksiz başvuruları 

azaltabilir. 

Amaç: Kanıt temelli “periferik nöropati yönetim rehberi” doğrultusunda kanser ilişkili 

periferal nöropati yönetiminde telefonla  triyaj uygulamasının önemini tartışmaktır. 

Yöntem: Bu çalışma “Kanada Onkoloji Semptom Triyaj ve Uzaktan Destek Ekibi” tarafından 

hazırlanan “Kanser Tedavisi Uygulanan Yetişkinler için Uzaktan Semptom Yönetim 

Rehberleri” içerisinde yer alan “Periferik Nöropati Yönetim Rehberi” kullanılarak ve 

literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. “Kanser Tedavisi Uygulanan Yetişkinler için 

Uzaktan Semptom Yönetim Rehberleri” 2016 yılında araştırmacılar tarafından Türkçe’ye 

çevrilmiştir. Ayrıca çalışmanın hazırlanması aşamasında “periferik nöropati, semptom 

yönetim rehberi, telefonla triyaj uygulaması”anahtar kelimeleri kullanılarak EBSCO HOST - 

CINAHL Complete, Science Direct ve  Pubmed veri tabanlarında literatür taraması yapılmış, 

2008 ve üzeri olan yayınlar kritik edilmiştir.   

Bulgular: Periferik nöropati yönetim rehberi beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; 

nöropatinin şiddeti ve yaşanan endişe skoru, ağrı, bacaklarda güçsüzlük, merdiven çıkarken 

denge problemi, idrar yaparken sorun yaşayıp yaşamadığı, kabız olup olmadığı ve işte veya 

evde bireyin günlük yaşamının etkilenip-etkilenmediği sorgulanmaktadır. İkinci bölümde; 

bireyin verdiği cevaplar doğrultusunda periferik nöropati 1-Hafif, 2-Orta ve 3-Şiddetli olarak 

değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda: nöropati hafif ise hastalarda öz bakım stratejileri ve 

ilaç kullanımı sorgulanmaktadır. Nöropati orta düzeyde ise hastalarda öz bakım stratejileri 

ve ilaç kullanımı sorgulanmakta ve hastaların nöropatisi kötüleşirse, yeni bir semptom 

oluşursa ya da herhangi bir gelişme yoksa 1-2 gün içerisinde hemşireyi araması 

önerilmektedir. Nöropati şiddetli ise, hastalar polikliniğe ya da acil tıbbi yardıma 

mailto:arife.altin@hotmail.com.tr
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm
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yönlendirilmektedir. Üçüncü bölümde; bireyin kullandığı reçeteli/reçetesiz ilaç ve/veya 

bitkisel takviyeler sorgulanmaktadır. Dördüncü bölümde; nöropatiye yönelik alınabilecek 

önlemler, nöropati geliştiğinde yapılan uygulamalar sorgulanmakta ve nöropatiye yönelik 

bireyin talebi doğrultusunda detaylı bilgilendirme sağlanmaktadır. Beşinci bölümde; nöropati 

yaşayan birey ile kararlaştırılan eylem planı yer almaktadır. Birey kararlaştırılan plan 

doğrultusunda hemşire tarafından yönlendirilmektedir. 

Sonuç ve Öneriler: Telefonla semptom triyaj uygulaması, kemoterapi ilişkili periferal 

nöropati yaşayan kanserli bireylerin onkoloji hemşiresine telefonla ekonomik şekilde 

ulaşmalarında, gereksinimlerine yönelik kanıta dayalı “Periferik Nöropati Yönetim  Rehberi” 

doğrultusunda yönlendirilmelerinde, gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına 

başvurmalarında, sağlık sisteminden daha fazla yararlanmalarında, kemoterapi ilişkili 

periferal nöropatinin evde telefon desteği ile yönetilmesinde, öz-bakım ve yaşam kalitesinin 

artırılmasında hasta ve ailelerine olumlu katkılar sağlamaktadır. Kemoterapi ilişkili periferik 

nöropatili hastalarda kanıt temelli telefonla triyaj uygulamasının hemşirelik uygulamaları 

arasına yerleştirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Periferik nöropati, semptom yönetim rehberi, telefonla triyaj uygulaması 

ABSTRACT 

Introduction: Chemotherapy-related peripheral neuropathy is an important health problem. 

These patients are guided by the triage application provide appropriate symptom control, 

continuity of treatment and care, and reduce unnecessary applications to health care 

facilities. 

Aim: To discuss the importance of triage application in the management of cancer-related 

peripheral neuropathy in line with the evidence-based guide for peripheral neuropathy 

management. 

Method: This study was prepared by using the ”Peripheral Neuropathy Management 

Guidelines” included in the “Remote Symptom Management Guidelines for Cancer-treated 

Adults”, prepared by the Canadian Oncology Symptom Triage and Remote Support Team and 

by a literature review. “Remote Symptom Management Guidelines for Adults with Cancer 

Treatment ” was translated into Turkish by researchers in 2016.In addition, the literature 

review was performed in EBSCO HOST - CINAHL Complete, Science Direct and Pubmed 

databases using “peripheral neuropathy, symptom management guide, telephone triage 

application” in the preparation stage of the study, and the publications with 2008 and above 

were critical. 
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Results: Peripheral neuropathy management guidelines consist of five parts. In the first part; 

the severity of the neuropathy and the anxiety experienced, weakness in the legs, the problem 

of balance when climbing the stairs, whether it is having problems while urinating, whether it 

is constipated, and whether the daily life of the individual at work or at home is affected. In 

the second part; peripheral neuropathy is evaluated as 1-mild, 2-moderate and 3-severe 

according to individual responses. In this context: self-care strategies and drug use are 

questioned in patients with neuropathy. If neuropathy is moderate, self-care strategies and 

drug use are questioned in patients and if neuropathy of the patients worsens, a new symptom 

occurs or if there is no improvement, it is recommended to call the nurse within 1-2 days. If 

neuropathy is severe, patients are referred to the outpatient clinic or emergency medical help. 

In the third part; prescription / non-prescription drugs and / or herbal supplements used by 

the individual are questioned. In the fourth part; measures that may be taken for neuropathy, 

when the neuropathy develops are questioned and detailed information is provided in 

accordance with the request of the individual for neuropathy. In the fifth part; there is an  

action plan agreed with the individual living in the neuropathy. The individual is guided by 

the nurse in line with the agreed plan. 

Conclusions and Recommendations: Symptom triage application with telephone has positive 

contribution to patients and their families such as cancer patients with peripheral neuropathy 

related to chemotherapy reach the oncology nurse by telephone in economic way, referring to 

the evidence-based ”Peripheral Neuropathy Management Guidelines” for their needs, apply 

to health institutions where necessary, to get more benefits from the health system, 

management of peripheral neuropathy related to chemotherapy with telephone support at 

home, improving self-care and quality of life. It is recommended to place evidence-based 

telephone triage application among nursing practices in patients with peripheral neuropathy 

related to chemotherapy. 

Keywords: Peripheral neuropathy, symptom management guide, triage application with 

telephone 

GİRİŞ 

Periferal nöropati, aksonun metabolik ihtiyaçlarını korumak için gerekli bileşenleri inaktive 

eden nörotoksik ajanlarının neden olduğu periferal, motor, duyusal ve otonomik nöron 

hasarıyla sonuçlanan bir durumdur (1,2). Nöropati kanser hastalarında yaygın olarak 

görülmekle birlikte kansere bağlı gelişen ağrının başlıca nedenlerinden biridir (3). 
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Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar periferik sinir hasarına neden olabilmektedir. Bu 

duruma kemoterapi ilişkili periferal nöropati denilmektedir. (4,5). Nörotoksik kemoterapötik 

ajanlar arasında taksanlar, platin bileşikleri, vinka alkaloidleri, proteazom inhibitörleri ve 

antianjiyojenik/immünomodülatörler yer almaktadır (6,7). Sistemik kemoterapi uygulanan 

olgularda, periferal nöropati, kan beyin bariyerinin koruyucu etkisi olmamasından dolayı sık 

görülmekle birlikte  hem motor hem de duyusal lifler tutulabilmektedir (8,9,10). 

Kemoterapi ilişkili periferal nöropati semptomları hastalar tarafından; yanma, uyuşma, 

karıncalanma, iğnelenme, saplanma ve kesi hissi, kas çekilmesi ve elektrik çarpması şeklinde 

ifade edilmektedir. Nöropati belirti ve bulguları, çoğu kez ilk önce ayak başparmağında 

başlamakta; ayaklara, bileklere ve sonra da bacaklara ulaşmaktadır. Kemoterapi ilişkili 

periferal nöropati, alt ekstremitede yerleştikten sonra el parmaklarından başlayıp bileklere, 

ellere ve daha sonra da kollara ulaşmaktadır. Bunların yanı sıra etkilenen motor life bağlı el 

ve ayak kaslarında güçsüzlüklere neden olmaktadır. Otonom sinir sisteminin etkilenmesi daha 

az görülse de bu durumda; ortostatik hipotansiyon, konstipasyon ve miksiyonda zorlanma 

ortaya çıkmaktadır (11,12,13). 

Kemoterapiye bağlı oluşan periferal nöropati hastanın fiziksel fonksiyonlarını sınırlayarak 

düşme riskini artırmakta, kırıklara neden olmakta ve aynı zamanda diğer bazı semptomların 

(uykusuzluk, yorgunluk vb.) şiddetini artırarak yaşam kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir (5,13). Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin en üst düzeyde tutulması ve 

hastaların kendi tedavi ve bakımlarının sorumluluğunu alarak yaşamlarını sürdürebilmeleri 

büyük önem taşımaktadır (14).  Bu nedenle verilen hemşirelik bakımında semptomların 

azaltılması ve/veya yok edilmesi hedeflenmektedir (15). Semptom yönetimi ve uzaktan hasta 

eğitimi gibi konularda sağlık alanındaki teknolojik yenilikler hastalar ve sağlık 

profesyonelleri için büyük kolaylıklar sağlamaktadır (16). 

Triyaj Fransızca seçme/sınıflandırma anlamını taşıyan “Trier” sözcüğünden türetilmiştir. İlk 

kez, Fransız ordusunda yaralı askerlere “açık hastane” ortamı oluşturulmasında kullanılan 

triyaj, ABD ordusunda ise savaş alanından uzaktaki destek hastanesine gönderilecek yaralı 

askerlerin seçme/ayırma işleminin yapıldığı merkezi tanımlamak için kullanılmıştır. ABD’de 

1960’lı yıllardan beri telefon sağlık hizmetlerinin ve triyaj sürecinin ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir. 1990’lı yıllarda acil servis dışında, “bir hemşireye sor” uygulamasıyla sağlık 

kurumlarında telefon görüşmeleri ile hastaların izlem ve bakımı yönetilmiştir. O zamandan 

beri sağlık hizmeti arayanlar ile hemşire arasındaki telefon ilişkisi büyümeye ve gelişmeye 

devam etmiştir (17).  
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Telefonla semptom triyajı, sağlık sorunu olan bireylerin çağrılarının alındığı, değerlendirildiği 

ve tavsiyede bulunarak veya daha uygun bir hizmete yönlendirilerek yönetildiği bir süreçtir 

(18,19) ve tele-sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak görülmektedir (17,20). Bu uygulamada, 

gelişmiş ülkelerde, uzman hemşirelerin sorumluk aldığı özel şirketlere ait çağrı merkezleri, 

acil durumlarda, hasta ve ailesine, tıbbi bilgi ve önerilerde bulunarak yardımcı olmaktadır  

(21). 

Günümüzde kanser hastalarının bakımının  son 20 yılda hastanede yatarak tedavi edilen 

konumdan ayaktan tedavi edilen  konuma  geçmesi nedeniyle telefonla semptom triyajının 

önemi hızla artmış (22,23) ve telefonla semptom triyaj uygulaması onkoloji hizmetlerinin 

giderek ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir  (22,23,24). Onkoloji hemşireleri kanserli 

hastaların sağlık sorunlarını ev ziyaretlerinde,  ayaktan tedavi aldığı birimlerde, kliniklerde 

karşılaştığında yüz yüze görüşmelerle ya da telefonla semptom triyajı uygulaması gibi çeşitli 

şekillerde değerlendirmektedirler (25).    

Telefonla semptom triyajı, yeterli desteği olmayan (öz-bakım yetersizliği, bakım verenin 

yardım eksikliği ve/veya hastane, klinik ve kanser tedavi merkezlerine erişimi sınırlı olan vb.) 

ya da kanser ve tedavinin yan etkilerinin takip edilmesini isteyen kanser hastalarının 

bakımında ve gerekli kaynaklara yönlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır  (26). Telefonla 

yapılan semptom triyaj uygulaması ile kanser ve tedavisine bağlı toksisitelerin ve yeni veya 

çözümlenmemiş sorunların bildirilmesiyle sağlanmakta, sağlık profesyonelleri tarafından 

telefon aracılığı ile bu sorunlara müdahale edilerek tedavinin etkinliği değerlendirilmekte, 

tedaviye bağlı yan etkilerin bireysel yönetimi için hastalar cesaretlendirilmekte ve 

yönlendirilmektedir (17,22,23). Ayrıca bu uygulama ile hastaların uygun bakım ortamına 

erişimi, tedavi ve bakımın devamlılığı sağlanmakta, semptomların yönetilemez hale gelmesi 

önlenmekte, acil servislere ve kliniklere gereksiz ve masraflı yatışların azaltılması 

sağlanmaktadır (22,23). Dolayısıyla telefonla semptom triyajı uygulaması ile  hasta 

memnuniyeti de artmaktadır (17,25). 

Telefonla semptom triyajı uygulamasında sorunların çözümünde kanıt temelli semptom triyaj 

protokolleri/rehberleri kullanılmakta ve hastalar alanında uzman hemşireler tarafından 

yönlendirilmektedir (25,27). Onkoloji hemşireleri kanser hastalarına uzaktan destek 

sağlayarak semptomun değerlendirilmesi, triyaj yapılması ve semptom yönetimine rehberlik 

eden bu protokolleri kullanmaktadırlar (21). Bu protokoller, konuya ilişkin literatürün 

sistematik olarak incelendiği, kanıt düzeyinin yanı sıra bu kanıtların uygulama alanındaki 

yararlarını ve olası zararlarını da belirten bir yapıya sahiptir ve bilginin doğru olarak 

kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Onkoloji hemşirelerinin de bakım uygulamaları 
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sırasında verecekleri kararların doğru ve güvenilir olması için kanıtlara gereksinimleri vardır 

(28).  

Kanıt temelli triyaj protokolleri belirli bir semptomun standart  bir şekilde değerlendirilmesi 

ve uygun bakım düzeyine göre yönetilmesinde hemşirelere yol göstermektedir (25).  Kanıt 

temelli semptom triyaj protokolleri tutarlı bir şekilde yüksek standartta bakımın 

sürdürülmesine ve hemşirelerin hukuki sorumluluktan korunmasına yardımcı olmaktadır 

(21,29). 

AMAÇ 

Kanıt temelli “periferik nöropati yönetim rehberi” doğrultusunda kanser ilişkili periferal 

nöropati  yönetiminde telefonla  triyaj uygulamasının önemini tartışmaktır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma “Kanada Onkoloji Semptom Triyaj ve Uzaktan Destek Ekibi” tarafından 

hazırlanan “Kanser Tedavisi Uygulanan Yetişkinler için Uzaktan Semptom Yönetim 

Rehberleri” içerisinde yer alan “Periferik Nöropati Yönetim Rehberi” kullanılarak ve literatür 

taraması yapılarak hazırlanmıştır. “Kanser Tedavisi Uygulanan Yetişkinler için Uzaktan 

Semptom Yönetim Rehberleri” 2016 yılında araştırmacılar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 

Ayrıca çalışmanın hazırlanması aşamasında “periferik nöropati, semptom yönetim rehberi, 

telefonla triyaj uygulaması” anahtar kelimeleri kullanılarak EBSCO HOST - CINAHL 

Complete, Science Direct ve  Pubmed veri tabanlarında literatür taraması yapılmış, 2008 ve 

üzeri olan yayınlar kritik edilmiştir.   

BULGULAR 

Periferik Nöropati Yönetim  Rehberi, kemoterapi tedavisi uygulanan kanserli hastalarda 

uzaktan telefonla destek sağlamak üzere periferal nöropatinin değerlendirilmesi,  triyajı ve 

yönetiminde yol gösteren bir rehberdir  (21). Rehberde öncelikle periferal nöropati semptomu 

ayrıntılı bir şekilde tanımlanmakla birlikte nöropati yaşayan bireyin adı, soyadı, cinsiyeti, 

arama tarihi ve saati yer almaktadır. Periferal nöropati yönetim rehberi beş bölümden 

oluşmaktadır (Şekil 1). Bunlar (30): 

1. Nöropatinin şiddetini değerlendirme: Bu bölümde nöropatinin şiddeti ve nöropati 

nedeniyle yaşanan endişe skoru değerlendirilmektedir. Bunlara ek olarak nöropatili bireyin 

ağrısının olup olmadığı, kol ve bacaklarda güçsüzlük yaşayıp yaşamadığı, yürürken ya da 

merdiven çıkarken denge problemi yaşayıp yaşamadığı, idrarını yaparken ya da kabız iken  

güçlük yaşayıp yaşamadığı ve nöropatinin bireyin evde ya da işte günlük yaşamını 

etkileyip etkilemediği sorgulanmaktadır. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm
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2. Nöropatinin şiddetine göre semptom yönetimi için hasta triyajı: Nöropatiye yönelik 

hasta sorgulandıktan sonra bireyin verdiği cevaplar doğrultusunda periferik nöropati 

semptomu 1-Hafif, 2-Orta ve 3-Şiddetli olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda: 

nöropati hafif ise hastalarda öz bakım stratejileri ve ilaç kullanımı sorgulanmaktadır. 

Nöropati orta düzeyde ise hastalarda öz bakım stratejileri ve ilaç kullanımı sorgulanmakta 

ve hastalar nöropati kötüleşirse, yeni bir semptom oluşursa ya da herhangi bir gelişme 

yoksa 1-2 gün içerisinde hemşireyi araması önerilmektedir. Nöropati şiddetli düzeyde ise 

hastalar polikliniğe ya da acil tıbbi yardıma yönlendirilmektedir. 

3. Nöropati için kullanılan reçeteli/reçetesiz ilaçları ve/veya bitkisel takviyeleri inceleme: 

Bireyin kullandığı reçeteli/reçetesiz ilaç ve/veya bitkisel takviyeler sorgulanmaktadır.  

4. Öz-bakım stratejilerini inceleme: Bu bölümde nöropatiye yönelik alınabilecek önlemler, 

nöropati geliştiğinde yapılan uygulamalar sorgulanmakta ve nöropatiye yönelik bireyin 

talebi doğrultusunda  detaylı bilgilendirme sağlanmaktadır. 

5. Semptom triyaj planı: Bu bölümde ise nöropati yaşayan birey ile kararlaştırılan eylem 

planı yer almaktadır. Birey kararlaştırılan plan doğrultusunda yönlendirilmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Telefonla semptom triyaj uygulaması ile kemoterapi ilişkili periferal nöropati yaşayan 

kanserli bireylerin onkoloji hemşiresine telefonla ekonomik şekilde ulaşmalarında, 

gereksinimlerine yönelik kanıta dayalı “Periferik Nöropati Yönetim Rehberi” doğrultusunda 

yönlendirilmelerinde, gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmalarında, sağlık 

sisteminden daha fazla yararlanmalarında, kemoterapi ilişkili periferal nöropatinin evde 

telefon desteği ile yönetilmesinde, öz-bakım ve yaşam kalitesinin artırılmasında hasta ve 

ailelerine olumlu katkılar sağlamaktadır. Kemoterapi ilişkili periferik nöropatili hastalarda 

kanıt temelli telefonla triyaj uygulamasının hemşirelik uygulamaları arasına yerleştirilmesi 

önerilmektedir. 
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           Şekil 1. Periferik Nöropati Yönetim Rehberi 



 

1269 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 

 

Şekil 1. Periferik Nöropati Yönetim Rehberi (devamı) 
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HASTALIK 

 

(A RISK FACTOR FOR ALZHEIMER DISEASE: PERIODONTAL DISEASE) 

Çağla Varol1, Fatma Yeşim Kırzıoğlu1 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji, Isparta, Türkiye 

 

ÖZET 

Günümüzde sürekli gelişen teknolojiyle birlikte insan ömrü giderek uzamakta ve yaşlanan 

nüfusla birlikte demans vakaları da  artmaktadır. Demans hastalarının sayısının 2010 yılına 

kıyasla 2050 yılına kadar üç katına çıkacağı ve çoğunun Alzheimer hastalığına (AH) bağlı 

olacağı tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmalarda periferal enflamasyonun/enfeksiyonun AH 

gelişiminde ve ilerlemesinde etkili olduğu dikkat çekmektedir. Periodontitis de hem enfeksiyon 

hem de enflamasyon niteliğiyle AH gibi nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesine katkıda 

bulunabilir. Periodontitiste sentezlenen pro-enflamatuar sitokinlerin ve  dental biyofilmde 

bulunan mikroorganizma ve ürünlerinin kan dolaşımı veya periferik sinirler aracılığıyla 

beyne ulaşabileceği ve nörodejenerasyonu tetikleyebileceği bildirilmiştir. Özellikle yaşlanan 

nüfusun daha iyi bir yaşam kalitesi için ağız hijyeni konusunda bilgilendirilmeleri önem 

kazanmaktadır. Gelecekte periodontal hastalık tedavisi mikrobiyal ve enflamatuar yükü 

azaltıcı etkisiyle AH gelişim riskinin ve ilerlemesinin kontrolünde değerli bir strateji olarak 

sağlık politikaları içerisinde yer alabilir. Bu derlemede, AH ile periodontitis arasındaki olası 

ilişki periodontitisin nöroenflamasyon patogenezine etkisi açısından literatür ışığında 

değerlendirildi. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, enflamasyon, periodontitis 

ABSTRACT 

Nowadays, with the ever-developing technology, the life of human beings is increasing and 

dementia cases are increasing with the aging population. It is estimated that the number of 

dementia patients will triple by 2050 compared to 2010 and most of them will be related to 

Alzheimer's disease (AD). Studies have shown that peripheral inflammation / infection is 

effective in the development and progression of AD. Periodontitis can contribute to the 

progression of neurodegenerative diseases such as AD with both infection and inflammation 

characteristics. It has been reported that pro-inflammatory cytokines synthesized in 
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periodontitis and the microorganisms and products found in dental biofilm can reach the 

brain through blood circulation or peripheral nerves and trigger neurodegeneration. It is 

especially important for the aging population to be informed about oral hygiene for a better 

quality of life. In the future, periodontal disease treatment may be included in health policies 

as a valuable strategy in controlling the risk and progression of AD development with the 

effect of reducing the microbial and inflammatory load. In this review, the relationship 

between AD and periodontitis was evaluated in the light of the literature on the effect of 

periodontitis on the pathogenesis of neuroinflammation. 

Keywords: Alzheimer disease, inflammation, periodontitis 

GİRİŞ  

Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte insan ömrü giderek uzamakta ve yaşlanan nüfusla birlikte 

demans vakaları da  artmaktadır.(1) Demans hastalarının sayısının 2010 yılına kıyasla 2050 

yılına kadar üç katına çıkacağı ve çoğunun Alzheimer hastalığına (AH) bağlı olacağı tahmin 

edilmektedir.(1,2,3) 

Günümüzde AH tedavisinde etkili bir ilaç yoktur.(1,4)  Bu nedenle, demans ve AH için 

değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi önem kazanmaktadır.(1,2,5) AH için belirlenen 

risk faktörlerinin önlenebilirleri arasında düşük eğitim düzeyi, sigara, hareketsizlik, 

depresyon, hipertansiyon ve  diabetes mellitus sayılabilir.(1) Bu risk faktörleri AH vakalarının 

% 30-50'sinde patolojik sürece katkıda bulunabilmektedirler.(1,2) 

AH'deki nörodejenerasyonun gelişiminde ve ilerlemesinde beyin dokularındaki doğal immun 

yanıt önemli rol oynamaktadır.(6,7) Bu durum beyin dokularında artmış enflamatuar hücre 

sayısıyla birlikte yüzey antijenlerinde meydana gelen değişiklikler ve aktive olmuş mikroglia 

hücresinden kaynaklıdır. Merkezi sinir sistemi (MSS), esasen izole bir ortam değildir. Bir dizi 

klinik ve deneysel çalışma, beyin ve periferik immün sistemler arasında çift yönlü bir irtibat 

olduğunu göstermiştir.(8,9) Dolayısıyla organizmadaki periferal enflamasyon veya 

enfeksiyonun AH patofizyolojisine katkıda bulunabileceği düşünülebilir.  

Periodontal hastalıklar çok yaygın görülen dişleri destekleyen dokuları etkileyen oral 

enfeksiyonlardır.(10,11,12)  Genel olarak enflamasyon dişeti dokusunda lokalize ise 

gingivitis, daha şiddetli formunda kemik ve ataçman kaybına sebep olduğunda periodontitis 

olarak isimlendirilirler.(13,14)  Periodontal hastalık, pro-enflamatuar sitokin ve / veya 

bakterilerin ağızdan ekstra-oral bölgelere yayılması yoluyla sistemik enflamasyonu 



 

1274 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
tetikleyebilir ve / veya alevlendirebilir  ve özellikle yaşlı hastalarda AH gibi nörodejeneratif 

hastalıkların ilerlemesine katkıda bulunabilir.(15,16) 

Bu derlemede, AH ile periodontitis arasındaki olası ilişki periodontitisin nöroenflamasyon 

patogenezine etkisi açısından literatür ışığında değerlendirildi. 

ALZHEIMER HASTALIĞININ PATOGENEZİNDE ENFLAMASYONUN ROLÜ 

Nöroenflamasyon, sitokin etkileşimleri ve kemokinler ile ilişkili klasik bir immün yanıttır. Bu 

duruma reaktif oksijen türlerinin ve reaktif azot türlerinin üretiminin yanı sıra kompleman 

sistemi aktivasyonu da katılır ve hücre ölümü mekanizmaları tetiklenir.(16)  

AH'de sinaptik kayıpla birlikte histopatolojik olarak senil plaklar ve nörofibriler yumaklar 

dikkat çeker. Senil plaklar esasen amiloid öncü proteinin β-ve γ-sekretazlar(17) tarafından 39-

43 amino asidik bir peptit olan amiloid β (Aβ) peptite dönüşümüyle  meydana gelirler. Aβ'nin 

artışıyla sinaptik kayıp, nöronal ölüm ve kognitif bozukluklar gelişebilmektedir.(18,19,20)  

AH’de Aβ birikiminin yanısıra sistemik enflamasyon ve yaşlanmanın mikroglia 

aktivasyonunu tetiklediği bildirilmiştir.(16) AH‘de çeşitli enflamatuar mediatörlerin beyin ve 

beyin omurilik sıvısında arttığı(16) ve kompleman faktörlerinin senil plaklar çevresinde 

biriktiği belirlenmiştir.(21,22)  Ayrıca non-steroid anti-enflamatuar ilaçların uzun süre 

kullanımının AH gelişme riskini azalttığı da ifade edilmektedir.(6,22)  

Hayvan çalışmalarında periferik lipopolisakkarit enjeksiyonu ile kanda ve beyin dokusunda 

tümör nekroz faktör-α (TNF-α), interlökin-1β (IL-1β) ve interlökin-6 (IL-6)(23,24) ve 

beyinde Aβ düzeylerinin arttığı saptanmıştır.(25,26) Artan Aβ düzeyleri kan beyin bariyeri 

geçişini değiştirmektedir.(26)  Prospektif, longitudinal klinik bir çalışmada AH’de serum 

TNF-α düzeyindeki artışla birlikte hem akut hem de kronik sistemik enflamasyonun kognitif 

bozukluk ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir.(27) 

PERİODONTİTİS İLE ALZHEIMER HASTALIĞI İLİŞKİSİ 

Periodontitis, Gram negatif bakterilerin immuno-enflamatuar konak cevabını tetiklediği ve 

periodontal dokularda kayba yol açan kronik enflamatuar bir hastalıktır.(28,29,30,31)  

Sondalamada kanama, ataçman ve alveoler kemik kaybıyla karakterizedir.(13) Dişetlerinde 

ödem, renk değişikliği ile birlikte diş taşı birikimi görülür ve tedavi edilmezse diş kaybıyla 

sonuçlanır.(16)   

Periodontitiste, enflamatuar konak cevabı doku hasarı ile ilişkilidir.(14,29) Porphyromonas 

gingivalis, Tannerella forsythia ve Treponema denticola gibi periodontal patojenlere karşı 
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oluşan   antikorların varlığı sistemik enflamatuar cevabı gösterir.(32,33)  Ayrıca, 

periodontitisli bireylerde serum C-reactive protein (CRP) düzeyleri ve yanısıra IL-1β, TNF-α 

ve IL-6 gibi pro-enflamatuar sitokin düzeyleri yükselmektedir.(16) Periodontitiste kronik 

enflamasyon sonucunda oluşan pro-enflamatuar sitokinlerin doku yıkımına katkıda bulunduğu 

belirtilmiştir.(34) 

Periodontal hastalığın ve periodontal patojenlere karşı oluşan enflamatuar konak cevabının, 

diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalık, otoimmünite, kanser, demans ve AH gibi 

nörodejeneratif hastalıkların dahil olduğu sistemik durumlarda konak duyarlılığını arttırdığı 

ileri sürülmektedir.(16)  Literatürde periodontitis ile AH arasında çift yönlü doğrudan ilişki 

olduğunu bildiren herhangi bir çalışma mevcut değildir.(16)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Periodontal hastalık ve Alzheimer hastalığı patogenezi(16) 

Periodontitisten kaynaklı bakterilerin ve artan pro-enflamatuar sitokinlerin kan veya sinir 

yoluyla beyne ulaşması MSS'nin homeostazını etkileyebilecektir.(Şekil 1)(16) Bu varsayımla 

ilişkili ilk hipotez dental biyofilmde bulunan mikroorganizmaların kan dolaşımı veya periferik 

sinirler, özellikle trigeminal sinirler, aracılığıyla beyne ulaşabileceği fikrine dayanır.(35) 

AH’li bireylerde beyin omurilik sıvısında ve sağlıklı kontrollere kıyasla beyin dokularında 

daha fazla sayıda oral kaviteden de izole edilebilen spiroketal mikroorganizmaların (Örn, 

Treponema) olduğu belirlenmiştir.(35)  

AH ile gelişen kognitif bozukluğun ağız bakımının bozulmasına yol açması,(14,28,36) 

kontrolsüz periodontal hastalığın AH’deki nöroenflamatuar fenomeni tetikleyebileceği 
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düşüncesini doğurmuştur. Klinik çalışmalarda AH’li bireylerde sağlıklı kontrollere kıyasla 

daha fazla periodontal yıkım gerçekleştiği, periodontal parametrelerin daha yüksek olduğu 

saptanmış(37,38) ve hastalık ilerledikçe periodontal durumlarının da kötüleştiği rapor 

edilmiştir.(38) 

Periodontitisli bireylerde artan serum IgG ve enflamatuar sitokin düzeylerinin AH riski ve 

ilerlemesinde katkı sağladığı ifade edilmektedir.(32,39,40) Sistemik sağlıklı yaşlı bireylerde 

periodontal hastalık ile beyin Aβ yükü arasında pozitif ilişki bulunmuştur.(41) Retrospektif 

olarak yapılmış iki cohort çalışmada kronik periodontitis varlığında AH gelişme riskinin daha 

fazla olduğu(42,43) ve sigara içmeyen, alkol tüketmeyen, düzenli egzersiz yapan sağlıklı 

yaşam tarzına sahip bireylerde bile AH gelişme riskinin arttığı bildirilmiştir.(42) Ayrıca 

periodontitisin Down sendromlu bireylerde AH gelişme riskini arttırması(44) çevresel ve 

genetik faktörlerin AH gelişmesinde önemli katkısı olduğunu ortaya koymaktadır.  

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

✓ Günümüzde AH ve periodontitis arasındaki ilişki tam olarak aydınlatılamamış olsa da 

nörodejeneratif hastalık gelişiminde kronik enflamasyon odaklarının etkili olduğu 

bildirilmektedir. 

✓ Periodontitisin enfeksiyon ve enflamasyon karakterleriyle nörodejenerasyonu 

hızlandırabileceği ile ilgili kanıtlar mevcuttur.  

✓ AH gelişimi ve ilerlemesinin geciktirilmesinde periodontitis teşhisi konan, özellikle 

yaşlı bireylerin ve beraberlerindeki yardımcı ve bakıcıların, daha iyi bir yaşam kalitesi 

için ağız hijyeninin önemi ve sağlanması konusunda bilgilendirilmeleri önem 

kazanmaktadır. 

✓ Gelecekte periodontal hastalık tedavisi mikrobiyal ve enflamatuar yükü azaltıcı 

etkisiyle AH gelişim riskinin ve ilerlemesinin kontrolünde değerli bir strateji olarak 

sağlık politikaları içerisinde yer alabilir. 
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ÜROGENİTAL DOKULARDA SEPSİS HASARLARINA GENEL SİSTEMATİK 

YAKLAŞIM: LAKOZAMİD'İN KORUYUCU GÜCÜ 

 

Overall Systematic Approach to Sepsis Damages on Urogenital Tissues: Protective Power of Lacosamide 

 

Ilker Gunyeli 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta, 

Özet 

Amaç: Çalışmamızın amacı, deneysel sıçan sepsis modelinde sepsisin ürojinekolojik dokular 

üzerindeki zararlı etkilerini ve Lakozamid (LCM) 'nin lipopolisakkarit’in (LPS) neden olduğu 

sitokin üretimini inhibe edebilme yeteneğini değerlendirmektir. 

Yöntem: Yirmi dört dişi Wistar Albino (12 aylık) sıçan 3 gruba ayrıldı: Kontrol grubu (Grup 

I) (0.1 ml / oral ve i.p. salin, tek doz), Sepsis grubu (Grup II) (5mg / kg LPS ip, tek doz) ve 

Sepsis + LCM grubu (Grup III) (5mg / kg LPS, ip, tek doz ve 40 mg / kg LCM). LPS 

uygulamasından altı saat sonra hayvanlar sakrifiye edildi. Daha sonra ürogenital dokuların, 

histopatolojik ve immünohistokimyasal analizleri yapıldı. 

Bulgular: Grup II'de, çalışmada kullanılan ürojinekolojik dokulardaki immünhistokimyasal 

belirteçler (Tümör Nekroz Faktörü-alfa (TNF-α), interlökin-1 beta (IL-1β), ısı şok proteini 70 

(HSP-70), C-reaktif protein (CRP) ve Malondialdehit (MDA) önemli ölçüde artmıştır (p 

<0.001) LCM (Grup III) uygulaması ile bu immün reaksiyonların ekspresyonları belirgin 

şekilde azaldı (p <0.001). 

Sonuç: Bu bulgular sepsisin ürogenital dokularda inflamasyona neden olduğunu göstermiştir. 

LPS ile oluşturulan sepsis modelinde LCM’nin sepsisten kaynaklanan ürogenital doku 

hasarlarını iyileştirdiğini ortaya koyduk. Lakozamidin sepsis olan hastalarda ek bir tedavi 

seçeneği olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Ürogenital sistem, Lipopolisakkarit, Sepsis, Lacosamide. 

 

Abstract  

Purpose: The aim of the study was to evaluate the deleterious effects of sepsis on the 

urogynecological tissues and ability to inhibit of Lacosamide (LCM) to Lipopolysaccharide 

(LPS) induced cytokin production in the experimental rat sepsis model. 
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Methods: Twenty four female Wistar Albino rats (12 months old) were divided into 3 groups 

as follows: Control group (Group I) (0.1ml/oral and i.p. saline, single dose), Sepsis group 

(Group II) (5mg/kg LPS, i.p, single dose) and Sepsis+ LCM group (Group III) (5mg/kg LPS, 

i.p, single dose and 40 mg/kg LCM). Six hours after LPS administration, the animals were 

sacrificed. Subsequently, analyses of urogenital tissues with  histopathological and 

immunohistochemical analyses were performed.  

Results: In Group II, immunohistochemical markers in the urogynecological tissues used in 

the study (Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β), heat shock 

protein 70 (HSP-70), C-reactive protein (CRP) and Malondialdehyde (MDA) increased 

significantly (p <0.001). The expression of these immune reactions was significantly reduced 

by LCM (Group III) administration (p <0.001). 

Conclusion: These findings demonstrated that sepsis caused  inflammation in the urogenital 

tissues. We have revealed that LCM ameliorated urogenital tissue damages caused by sepsis. 

We think that lacosamide can be used as an additional treatment option in patients with sepsis. 

Keywords  Urogenital system, Lipopolysaccharide, Sepsis, Lacosamide. 

 

Giriş 

Sepsis, günümüzde enfeksiyona ikincil fizyolojik, patolojik ve biyokimyasal anormallikler 

içeren, her yaş için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Öte yandan, "patobiyoloji" adlı evrensel 

olarak kabul edilen son isimlendirmeye göre, sepsis hayatı tehdit edici çoklu organ 

disfonksiyonu, hücre biyolojisi, biyokimya, immünoloji gibi birçok sistemi ve disiplini 

etkiler. 

Sepsisin gerçek görülme sıklığı aslında bilinmemektedir. Bununla birlikte, sepsise 

bağlı ölüm oranları, dünyadaki meme kanseri, prostat kanseri ve HIV-AIDS 

kombinasyonundan daha fazladır [1]. Öyle ki, tüm yoğun tedavi yöntemlerine ve önleyici 

çabalara rağmen, dünya genelinde özellikle yoğun bakım ünitelerinin ölümcül, ciddi ve 

masraflı hastalıklarının önde gelen bir nedenidir [2]. Enfeksiyon konusunda minimal bir 

şüphe olsa bile, orta dereceli organ fonksiyon bozukluğu ve tanı anında% 10'dan fazla hastane 

mortalitesi olabilir [3]. 

Lipopolisakkarit (ayrıca endotoksin olarak da bilinir) gram negatif bakterilerin dış 

duvarının temel bir yapısal bileşenidir ve temel olarak makrofaj aktivasyonu yoluyla tüm 

patofizyolojik işlemleri başlatır. Aktive makrofaj haricinde, diğer doğal immün hücreler, B 
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lenfositleri, T lenfositleri ve Mast hücreleridir. Sepsis’in erken evrelerinde (özellikle ilk 4 

saatte), kitlesel ve kontrolsüz birçok sitokin, kan dolaşımındaki enfeksiyona sekonder salınır, 

Bunlardan bazıları; Tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α), IL-1-a, IL-1 β, IL- 6, IL-10, 

Granülosit-Koloni uyarıcı faktör (G-CSF), Serum Amiloid A (SAA), Isı şok proteini 70 

(HSP-70), C-reaktif protein (CRP), indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS), Malonaldehit 

(MDA), Nitrik oksit (NO), 4- Hidroksialkilenler (4-HDA), HSP-90, Tümör büyüme faktörü 

(TGF-beta) ve Glutatyon (GSH), Kaspaz-3 ve ayrıca serbest oksijen radikalleridir [ 4, 5, 6, 7, 

8]. Bu sitokin yanıtının bir sonucu olarak, vasküler hasar, intravasküler pıhtılaşma, sistemik 

vazodilatasyon, vazopleji, vazokonstriktörlere aşırı duyarlılık, hipoperfüzyon, çoklu organ 

disfonksiyon sendromu (MODS), septik şok ve son olarak sepsis sırasında ölüm veya ciddi 

morbidite oluşabilir [4, 6] .Öyle ki, Lacosamide (LCM, yani R-2-asetamido-N-benzil-3 

metoksipropionamid), 2008'de kısmi başlangıçlı nöbetlerin ve daha sonra temporal lob 

epilepsisinin, fokal farkındalık bozulmasının, kompleks parsiyel nöbetler, ikincil olarak 

genelleştirilmiş nöbetler ve iki taraflı tonik klonik nöbetlerin tedavisi için onaylanan yeni bir 

amino asit yapılı antiepileptik ajandır [9, 10]. LCM, geleneksel sodyum kanalı blokerlerinden 

farklıdır, çünkü sodyum kanallarının seçici olarak ve yavaş yavaş inaktivasyonunu arttırır 

[11]. LCM kullanımı, nispeten geniş bir tedavi penceresine ve minimal ilaç-ilaç 

etkileşimlerine sahip olması nedeniyle, son yıllarda farklı endikasyonlarda daha da öne 

çıkmıştır [12]. 

Bu çalışmada, deneysel LPS ile indüklenen dişi sıçan sepsis modelinde, enflamatuar 

ve antioksidan özellikleri kanıtlanmış LCM'nin koruyucu veya terapötik bir rolü olup 

olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. Bu amaçla, enflamatuar veya anti-enflamatuar 

belirteçler, histopatolojik olarak immünohistokimyasal boyamalar (TNF-α, HSP-70, CRP, IL-

1 ve MDA ifadesi).) ile ürogenital alandaki sepsis etkilerini kapsamlı bir şekilde inceledik.  

Yöntem 

Deneysel tasarım 

Yirmi dört dişi Wistar Albino sıçanı (12 aylık), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur, 

Türkiye) Deneysel Hayvan Üretimi ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı'ndan elde edildi. 

Sıçanlar üzerinde yapılan işlemler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel 

Etik Kurulu tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır (Etik No: 308, Ağustos 2017/02). 

Hayvanlar standart laboratuar koşullarında (sıcaklık, 22-24 ºC, nem,% 55-60 ve 12 saat 

aydınlık / karanlık döngüleri) tutuldu. Tüm gruplara standart ticari yemek diyeti (Korkuteli 
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yem) ve musluk suyu ile birlikte ad libitum beslemesi yapıldı. Diğer çevresel faktörler tüm 

gruplarda aynı tutuldu. Deney başlamadan önce, hayvanlar yedi gün boyunca izlendi ve 

hayvanlar uyum sağlamaları için tutuldu. Her 8 sıçan için bir Euro tip 4 kafes kullanıldı. 

Yirmi dört dişi Wistar Albino rat (12 ay), her bir grupta sekiz rat olmak üzere rastgele üç 

gruba ayrıldı. Gruplar; Grup I (kontrol), Grup II (lipopolisakkarit’e maruz kalan grup) ve 

Grup III grup (LCM tedavi grubu) olarak oluşturuldu. Birinci gruba standart ticari yemek ve 

musluk suyu verildi. Kontrol grubunda serum fizyolojik olarak LCM eşdeğeri hacimde oral 

ve intraperitoneal olarak lipopolisakkarid (LPS) eşdeğer hacimde uygulandı. Grup II'deki 

sıçanlar, tek bir dozda 5mg / kg LPS (yani, lipopolisakkarit, 500 mg flk, 048K4126, Sigma 

Aldrich, ABD) olarak uygulandı. Ayrıca, LCM’e eşdeğer hacimli salin yapıldı. Grup III, LPS 

(5 mg / kg, ip (sağ kasık bölgesine), tek doz), LCM’den (40 mg / kg, i.p. (sol kasık bölgesine), 

(VIMPAT® Lacosamid film tablet) 3 günlük olarak alındı. Son LCM dozu LPS'den 30 dakika 

önce uygulanmış, LCM normal salin içinde çözülmüş, hayvanlar Ketamin (80-100 mg / kg, 

0,2-0,5 ml, ip, tek doz) ve Ksilazin (% 10) ile öldürülmüştür. 6-8 mg / kg, 0,1-0,3 ml, ip, tek 

doz), Ürogenital dokular hızla disseke edildi. Ovaryum, tuba uterina, uterus, serviks, vajina, 

idrar kesesi ve üretral dokular histolojik ve immünohistokimyasal inceleme için % 10 

formalin solüsyonunda tutuldu. 

Histopatolojik İncelemeler 

Genitoüriner sistem organları (ovaryum, tuba uterina, uterus, serviks, vajina, idrar kesesi ve 

üretra), nekropsi sırasında % 10 nötr formalin içinde toplanmış ve sabitlenmiştir. Doku 

örnekleri rutin olarak bir otomatik doku işlemcisi ekipmanı (Leica® ASP300S, Wetzlar, 

Almanya) tarafından işlendi, ardından parafin içine gömüldü ve bir Leica RM2155 döner 

mikrotomu (Leica Microsystems®, Wetzlar, Almanya) tarafından alınan 5 um'lik bölümlere 

yerleştirildi. Doku kesitleri hematoksilen-eozin (H&E) ile boyandı ve ışık mikroskobu altında 

incelendi. 

İmmünohistokimyasal İncelemeler 

Histopatolojik incelemeden sonra seri bölümler MDA [Anti-Malondialdehit antikoru 

(ab6463)], C-reaktif protein [Anti-C Reaktif Protein antikoru - Aminoterminal uç (ab65842)], 

ısı şoku protein-70 [Anti-Hsp70 antikoru [5A5] ile immünize edildi ] (ab2787)], IL-1β [Anti-

IL1 beta antikoru (ab2105)] ve TNF-a [Anti-TNF alfa antikoru (ab6671)] streptavidin biyotin 

tekniği ile. Tüm birincil ve ikincil antikorlar Abcam'dan (Cambridge, UK) satın alınmıştır. 
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Kesitler, 60 dakika boyunca birincil antikorlarla inkübe edildi ve immünohistokimya, 

biyotinile edilmiş sekonder antikor ve streptavidin-alkalin fosfataz konjugatı kullanılarak 

yapıldı. Expose Fare ve Tavşan Spesifik HRP / DAB Tespiti IHC kiti (ab80436) ikincil 

antikor olarak kullanılmıştır. Antigenler, kromojen olarak diaminobenzidin (DAB) 

kullanılarak gösterilmiştir. Her marker için pozitif kontroller kullanıldı. Negatif kontroller için 

primer anti-serum adımı atlandı. Tüm muayeneler kör örneklerde yapıldı. Her marker için 

pozitif immün boyalı hücrelerin yüzdesi, tüm gruplar için x40 hedefi altındaki bir büyütmede 

her bölüm için 10 farklı alanda sayıldı. Görüntü analiz cihazından elde edilen sonuçlar 

istatistiksel analize tabi tutuldu. Morfometrik analizler Veri Tabanı El Kitabı Hücre Sens Life 

Life Bilim Görüntüleme Yazılım Sistemi (Olympus Co., Tokyo, Japonya) kullanılarak 

yapıldı. 

İstatistiksel analiz 

Değişkenler; frekanslar, yüzdeler, ortalama ± standart sapmalar, ortanca ya da min-max 

olarak verildi. Sürekli değişkenlerin normal dağılımını test etmek için, Kolmogorov-Smirnov 

ve Shapiro-Wilk testleri, varyansın homojenliği için Levene testi kullanıldı. Normal dağılım 

ile karakterize edilen veriler ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. Bu tür dağılım 

içermeyen parametreler, aralık ile medyan olarak ifade edildi. Gruplar parametrik olmayan 

Kruskal-Wallis testi ve Mann-Whitney-U testi kullanılarak karşılaştırıldı. İmmünopozitif 

hücreler immünohistokimyasal analiz için kullanılmıştır. Hesaplamalar SPSS 22.0 program 

paketi (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullanılarak yapılmıştır. P <0.05 değerler istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi.  

Bulgular 

Histopatolojik ve İmmünohistokimyasal Analizler 

Kaba muayenede kontrol grubunda ve LCM ile tedavi edilen grupta normal görünümde iken, 

LPS grubunda hafif ila orta dereceli hiperemi saptandı. Histopatolojik incelemede, kontrol 

grubundaki incelenen ürojinekolojik sistem organlarında patolojik bulgu gözlenmedi. LPS 

grubundaki organlarda nötrofil lökosit infiltrasyonları, belirgin hiperemi ve bazen hafif 

kanamalar izlendi. LCM tedavisi tüm patolojik bulguları iyileştirdi. 

İmmünohistokimyasal incelemede LPS, incelenen tüm organlarda TNF-α, HSP-70, CRP, IL-

1β ve MDA ekspresyonunda artışa neden oldu. LCM hem histopatolojik hem de 

immünohistokimyasal bulgularda belirgin bir iyileşmeye neden olmuştur (Şekil 1-7). Tablo 
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4'te immünohistokimyasal olarak pozitif hücre sayılarının istatistiksel analiz sonuçları 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Ovaryum histopatolojisi: Kontrol grubunda normal histoloji; LPS grubunda 

ovaryuma şiddetli hiperemi ve nötrofil kemotaksisi (oklar), LCM ile tedavi edilen grupta 

neredeyse normal histoloji, H&E, Bar = 100μ. İkinci sıra; TNF-α, üçüncü sıra: HSP-70, 
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dördüncü sıra: CRP, beşinci sıra: IL-1 ve altıncı sıra: MDA immüno-reaksiyon. Kontrol 

grubunda ekspresyon yok; LPS grubunda korpus luteumda çok sayıda immünopozitif hücre 

(oklar), LCM ile tedavi edilen grupta hafif veya negatif reaksiyon, Streptavidin biotin 

peroksidaz yöntemi, Barlar = 50μ. 
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Şekil 2: Tubal histopatoloji: Kontrol grubunda normal tubal mimarisi; Grup 2’de 

Submukozada ciddi hiperemi (ok), LCM ile tedavi edilen grupta H&E patolojik bulgu 

bulunmadı. Tubal immünohistokimya: İkinci sıra; TNF-α, üçüncü sıra: HSP-70, dördüncü 

sıra: CRP, beşinci sıra: IL-1 ve altıncı sıra: tuba uterina MDA immüno-reaksiyonu. Kontrol 

grubunda negatif ifade; LPS grubunda tubal hücrelerinde (oklar) artan immünopozitif 

reaksiyon, LPS ile muamele edilmiş grupta hiç veya çok az reaksiyon, Streptavidin biotin 

peroksidaz metodu, Barlar = 50μ. 
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Şekil 3: Endometrial histopatoloji: Kontrol grubunda normal endometrial mimari; 

Endometriumdaki (ok) nötrofil infiltrasyonları, LCM uygulanan grupta patolojik bulgu 

bulunamamıştır, H&E. Endometrial immünohistokimya: İkinci sıra; TNF-α, üçüncü sıra: 

HSP-70, dördüncü sıra: CRP, beşinci sıra: IL-1 ve altıncı sıra: rahim MDA immüno-

reaksiyonu: Kontrol grubunda ifade yok, LPS grubunda stromal hücrelerde (oklar) sayısız 
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immünopozitif reaksiyon LPS ile tedavi edilen grupta belirgin azalmış bağışıklık reaksiyonu, 

Streptavidin biotin peroksidaz yöntemi, Barlar = 50μ. 

 

Şekil 4: Servikal histopatoloji: Kontrol ve LCM ile tedavi edilen gruplarda normal servikal 

mukoza, LPS grubunda epitel desquamation, H&E. Servikal immünohistokimya: İkinci sıra; 

TNF-α, üçüncü sıra: HSP-70, dördüncü sıra: CPR, beşinci sıra: IL-1 ve altıncı sıra: serviksin 
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MDA immüno-reaksiyonu: Kontrol grubunda hafif ekspresyona negatif; LPS grubunda 

yüksek reaksiyon, LCM ile tedavi edilen grupta immünoreaktivitenin azalması, Streptavidin 

biotin peroksidaz yöntemi, Barlar = 50μ. 
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Şekil 5: Vajinal Histopatoloji: Kontrol ve LCM ile tedavi edilen grupta normal vajinal 

mukoza, LPS grubunda hiperemi, H&E. Vajinal immünohistokimya: İkinci sıra; TNF-α, 

üçüncü sıra: HSP-70, dördüncü sıra: CRP, beşinci sıra: IL-1 ve altıncı sıra: vajinanın MDA 

immüno-reaksiyonu: Kontrol grubunda negatif ifade; LPS grubunda artmış immünoreaksiyon 

(oklar), LCM ile tedavi edilen grupta belirgin azalmış immünoreksiyon, Streptavidin biotin 

peroksidaz yöntemi, Barlar = 50μ. 
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Şekil 6: Üriner mesane histopatolojisi: Kontrolde normal mesane histolojisi, LPS ve LCM 

grupları, H&E. İdrar kesesi immünhistokimyası: İkinci sıra; TNF-α, üçüncü sıra: HSP-70, 

dördüncü sıra: CRP, beşinci sıra: IL-1 ve altıncı sıra: idrar kesesinin MDA immüno-

reaksiyonu: kontrol grubunda hafif ekspresyon; LPS grubunda (oklar) hafif artmış 
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immünoreaksiyon, LCM ile tedavi edilen grupta immünoreaktivitede azalma, Streptavidin 

biotin peroksidaz yöntemi, Barlar = 50μ. 

 

Şekil 7: Üretral histopatoloji: Kontrolde normal üretral histoloji, LPS ve LCM grupları, 

H&E. Üretral immünohistokimya: İkinci sıra; TNF-α, üçüncü sıra: HSP-70, dördüncü sıra: 
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CRP, beşinci sıra: IL-1 ve altıncı sıra: Üretrada MDA immüno-reaksiyonu: Kontrol grubunda 

negatif ifade; LPS grubunda artmış immünoreaksiyon (oklar), LCM ile muamele edilmiş 

grupta immün reaksiyon azalmış, Streptavidin biotin peroksidaz yöntemi, Barlar = 50μ. 

 

Tablo 4: İmmünohistokimyasal olarak pozitif hücre sayılarının istatistiksel analizi. 

Markerlar Organlar Grup 1 Grup 2 Grup 3 P değeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNF-α 

Ovarium 1.87±0.83 12.37±1.50 3.37±0.51 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.05 

LPS-LCM<0.001 

Tuba 1.50±0.53 16.12±2.35 4.00±1.41 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.05 

LPS-LCM<0.001 

Uterus 3.75±0.70 22.37±1.92 8.37±0.91 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.001 

LPS-LCM<0.001 

Serviks 4.62±1.40 22.37±2.82 5.75±1.28 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.01 

LPS-LCM<0.001 

Vajina 3.75±0.88 14.75±2.12 6.00±0.75 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Mesane 3.75±0.70 17.75±1.03 4.75±1.90 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Uretra 3.25±0.88 19.37±1.40 6.25±1.83 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.001 

LPS-LCM<0.001 

 

 

Ovarium 4.12±1.35 11.00±1.60 3.12±1.12 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 
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HSP-70 

LPS-LCM<0.001 

Tuba 4.62±1.06 18.00±1.85 8.12±0.83 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.001 

LPS-LCM<0.001 

Uterus 3.37±0.91 15.62±2.13 11.12±1.24 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.001 

LPS-LCM<0.001 

Serviks 2.87±1.12 9.75±1.28 2.87±0.99 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Vajina 0.70±0.25 7.87±1.12 2.25±1.03 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.01 

LPS-LCM<0.001 

Mesane 3.62±0.74 15.25±2.54 7.00±1.30 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Uretra 4.25±1.28 13.00±2.92 5.62±1.06 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

 

 

 

 

 

 

CRP 

Ovarium 5.37±1.40 21.62±2.26 8.37±1.30 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.01 

LPS-LCM<0.001 

Tuba 2.87±1.35 17.50±4.17 5.87±0.83 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Uterus 4.25±1.16 9.75±3.57 6.12±2.29 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.05 

Serviks 2.37±1.18 11.62±1.40 4.87±1.45 Con-LPS<0.001 
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Con-LCM<0.01 

LPS-LCM<0.001 

Vajina 2.25±0.88 25.12±3.27 2.87±1.35 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Mesane 2.62±1.06 23.75±2.25 2.62±1.06 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Uretra 4.00±0.92 20.75±1.28 8.75±1.03 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.001 

LPS-LCM<0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL-1β 

Ovarium 2.37±0.74 12.62±3.37 2.25±0.70 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Tuba 4.25±1.48 18.62±4.95 6.75±1.66 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Uterus 3.62±2.13 32.37±2.13 7.37±2.38 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.01 

LPS-LCM<0.001 

Serviks 8.00±1.41 17.87±3.22 4.12±1.55 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.01 

LPS-LCM<0.001 

Vajina 6.50±2.26 16.50±3.33 7.25±1.16 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Mesane 7.12±0.99 14.87±2.99 6.87±1.24 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 
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Uretra 8.25±4.86 20.12±1.55 6.50±1.41 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

 

 

 

 

 

 

 

MDA 

Ovarium 0.87±0.29 9.75±1.38 5.50±1.06 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.001 

LPS-LCM<0.001 

Tuba 2.75±1.28 14.00±1.85 3.25±0.70 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Uterus 2.62±1.06 24.50±4.84 5.50±1.19 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Serviks 1.75±0.70 8.00±1.92 2.37±0.74 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Vajina 1.50±0.75 12.00±3.02 5.62±2.13 Con-LPS<0.001 

Con-LCM<0.01 

LPS-LCM<0.001 

Mesane 1.00±0.75 11.00±2.07 2.62±1.59 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Uretra 1.62±0.74 10.00±4.89 2.62±1.59 Con-LPS<0.001 

Con-LCM>0.05 

LPS-LCM<0.001 

Ortalama ± SE, One-way ANOVA Bonnferroni testi olarak sunulan değerler 

Con-LPS: Grup 1'e karşı Grup 2; Con-LCM: Grup 1'e karşı Grup 3; LPS-LCM: Grup 2'ye karşı Grup 3 
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Tartışma 

LCM, sepsise karşı koruyucu etki gösteren yeni nesil bir antiepileptik ajandır. Çeşitli 

organlardaki sepsis etkilerini değerlendiren çok sayıda çalışma vardır. Literatürde uterusa 

sepsis etkilerini araştıran eşsiz bir çalışmada Aksoy ve ark. ovariektomize edilmiş sıçan sepsis 

grubunda, plazma IL-6 ve TNF-α seviyelerinin (pg / ml) önemli ölçüde arttığını ve uterin, 

karaciğer ve böbrek dokularında artan MDA konsantrasyonlarının bulunduğunu ve bunların 

progesteron uygulamasıyla düzeldiğini göstermiştir [13]. Benzer şekilde, uterus dahil tüm 

septik ürogenital dokularda IL-1, TNF-a ve MDA immünokimyasal pozitifliğinin yüksek 

olduğunu ortaya çıkardık. Öyle ki, çalışmamızda tüm septik hasarlar LCM tarafından 

önlenmiştir. Sonuç olarak, iki çalışma arasında kullanılan ajanlar farklı olsa da, sonuçlar 

benzerdir. 

Aynı şekilde, Bitzer Quintero ve ark. LPS'nin, kontrol grubuna kıyasla, sıçan 

akciğerlerinde oksidan ve anti-oksidan kapasitesini gösteren lipit peroksidasyon seviyelerinde 

(MDA ve 4-HAD konsantrasyonları) iki kat artışa neden olduğunu göstermiştir. Bu 

çalışmada, yüksek MDA seviyeleri, antioksidan aktivitelerinden dolayı triptofan ve melatonin 

tarafından önlenmiştir [14]. Bizim çalışmamızda da LPS kaynaklı sepsisten kaynaklanan lipid 

peroksidasyon markörünün (MDA) 4,5-11,2 kat arttığını tespit ettik. LCM, MDA seviyelerini 

kontrol grubu kadar düzeltti. Ayrıca, iyileşme oranı tüm gruplarda istatistiksel olarak 

anlamlıydı, ancak yumurtalık ve vajinal dokularda biraz daha azdı. 

Ersoy ve ark. melatonin tedavi grubunda deneysel sıçan sepsisinden kaynaklanan 

serum CRP seviyelerinin artmasının, potansiyel antioksidan etkileri ve güçlü serbest radikal 

temizleyici etkileri nedeniyle önlendiğini göstermiştir. Her durumda CRP'nin azalması, 

herhangi bir tedavi ile daha yüksek bir sağkalım oranı ve sepsisin iyileşmesi anlamına gelir 

[15]. Benzer şekilde, çalışmamızda, sepsise sekonder CRP'nin pozitif immünohistokimyasal 

boyamasının LCM ile ovarium, serviks ve üretrada kontrol grubu ile hemen hemen aynı 

olduğunu gösterdik (p <0.01), diğerleri hem Grup 1-Grup 3 hem de Grup2-Grup 3 de 

istitistiksel olarak anlamlıydı (p <0.001). Bize göre, LCM ile muamele edilen grupta CRP 

boyamasındaki azalma, LPS'nin indüklediği sıçan sepsis modelinde LCM'nin güçlü anti-

enflamatuar etkisini teyit etmektedir. Bu nedenle, LCM'nin bu çalışmada anti-inflamatuar, 

koruyucu ve antioksidan etkileri nedeniyle sepsiste ürogenital bölge üzerinde iyileştirici etki 

gösterdiğini doğruladık. 
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Zeng ve Ark.ları Polidatin uygulamasının, septik sıçanın böbrek, karaciğer ve 

akciğerinde MODS üzerinde terapötik bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Proinflamatuar 

sitokin (TNF-α, IL-1-beta ve IL-6) düzeyleri, apoptoz ve serumdaki oksidatif stres belirteçleri 

üzerinde çalıştılar. Daha sonra, yeni çalışmalarda diğer organların da araştırılması gerektiğini 

söylediler. Bu bağlamda, sepsisin ürojinekolojik dokular üzerindeki zararlı etkileri ve 

LCM'nin sepsis üzerindeki iyileştirici etkileri kapsamlı ve ilk olarak çalışmamızda 

incelenmiştir [16]. 

Lu ve Ark. ayrıca deneysel sıçan sepsis modelinde şiddetli inflamasyon için 

Glukokortikoidlerin (GC'ler) tedavisi ile TNF-α, CRP, IL-6 serum seviyelerinin belirgin 

şekilde azaldığını ortaya koymuştur [17]. Bu sonuçlar bizim çalışmamıza benzer, öyle ki 

LCM'nin sepsis tarafından oluşturulan enflamatuar yanıta karşı önemli bir rol oynadığını 

gösterdik. 

Sonuçlarımız HSP ailesi açısından literatürle karşılaştırıldığında, Shen ve ark. 

Estradiol'ün sepsis üzerinde immünomodülatör, koruyucu yetenek ve inhibe edici etkiye sahip 

olduğunu, bu nedenle ovariektomize (OVX) dişi kemirgenlerin sepsiden sonra daha fazla 

morbidite ve mortalite sergilediğini öne sürdüler. Raloksifenin, anti-enflamatuar ve 

antiapoptotik etkisinden dolayı septik OVX sıçanlarında sepsisin ciddiyetini azalttığını ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca, HSP-70 düzeylerinin ekspresyonunun LPS ile indüklenmiş sepsis 

grubunda [6, 18] anlamlı şekilde yukarı regüle edildiğini de ortaya koymuşlardır. Bu sonuçlar 

bizim sonuçlarımızla uyumludur. Öyle ki, çalışmamızda LCM, kontrolle karşılaştırıldığında 

HSP-70 ifadelerini indüklemiştir. Tuba uterina, Uterus ve Vajinal dokuların HSP-70 ifadeleri, 

kontrol grubuna kıyasla LCM ile tedavi edilen grupta anlamlı şekilde artmıştır. Diğer organ 

ifadeleri kontrolden daha yüksektir ancak anlamlı değildir. 

Genel olarak, HSP-70, endojen sitoprotektif, antiapoptotik, anti-enflamatuar 

sitokinlerin arttırılması, anti-oksidan üretiminin arttırılması, organ koruyucu etkisinin yanı 

sıra sıçan mortalitesinin azaltılması gibi birçok faydalı görevlere sahiptir. Çalışmamızda, 

LCM'i 3 gün boyunca günlük olarak uyguladık ve Grup 3 sıçanlarda son dozdan 30 dakika 

sonra LPS verildi. HSP-70 seviyeleri, incelenen tüm dokularda grup 2'ye kıyasla grup 3'te 

anlamlı derecede düşük bulundu. HSP-70 seviyelerinin özellikle over, uterin serviks, idrar 

kesesi ve üretrada, grup 1'de olduğu gibi düştüğünü gözlemledik. Bu sonuçlara göre, LCM'nin 

güçlü koruyucu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmamızda HSP-70 seviyeleri grup 2'de 

artmış, daha sonra LCM uygulaması ile grup 3'te azalmış, yukarıda belirtilen tüm 

çalışmalarda, sonuçlarımızla uyumlu olarak sepsiste HSP-70 düzeylerinde artış olduğunu 
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göstermiştir. Bize göre, bu sonuçların nedeni HSP-70'in endojen koruyucu görevinin LCM 

tarafından devralınmasıdır. Sepsis ve HSP'ler arasındaki ilişki açısından, HSP'lerin sepsis ve 

immün yolaklardaki rolü günümüzde hala belirsizliğini korumaktadır [19]. Mevcut 

verilerimiz, TNF-a, HSP-70, CRP, IL-1, MDA gibi LPS ile indüklenen sepsise ikincil 

gelişmiş veya yeniden düzenlenmiş olan proinflamatuar sitokinlerin, LCM tarafından 

iyileştirildiğini göstermektedir. 

Bildiğimiz kadarıyla, çalışmamız, LPS kullanılarak sepsis oluşturulmuş dişi bir sıçan 

modelinde LCM'nin septik ürogenital dokular üzerindeki etkinliğini araştıran ilk orijinal 

makaledir. Bununla birlikte, literatürde birçok farklı ajan ve doku çalışmasına rağmen, tüm 

sonuçlarımız inflamatuar belirteçler ve sayısız ajanın sepsis üzerindeki iyileştirici etkileri 

açısından tutarlıdır. Ayrıca, literatürde, yukarıda belirtilen markerlerimiz dahil birçok marker 

genellikle serumda çalışılmıştır. Ancak çalışmamızda, sepsisin ürogenital dokular üzerindeki 

gerçek etkilerini değerlendirmek için tüm belirteçlerimiz immünohistokimyasal olarak ve 

doku düzeyinde çalışıldı. Bize göre, sepsis etkilerinin herhangi bir doku üzerinde 

değerlendirilmesi için bilim perspektifi açısından en üstün yaklaşım budur. Sonuç olarak, 

günümüzde LCM'nin tam koruyucu etki mekanizması hala belirsizdir. Ayrıntılı sonuçlarımız, 

LCM tedavisinin, mevcut deneysel sepsis modelindeki dişi ürogenital dokular üzerinde, 

proinflamatuar sitokin tepkisinin azaltılması, apoptozun azaltılması yoluyla koruyucu ve 

iyileştirici rol oynayabileceğini ortaya koydu. Görüşümüze göre, LCM'nin sepsisten 

kaynaklanan ürogenital doku hasarındaki terapötik rolünü aydınlatmak ve doğrulamak için 

daha geniş kapsamlı, prospektif, in vivo ve randomize klinik kontrollü insan çalışmalarına 

ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak; LCM'nin deneysel murin sepsisindeki Ürogenital dokular üzerindeki 

iyileştirici etkileri  sitokin üreten enflamatuar hücrelerin infiltrasyonunu da içeren azaltılmış 

sistemik enflamatuar yanıtlarla ilişkilidir, Bu nedenle, LCM, sepsise karşı potansiyel 

koruyucu veya terapötik bir ajan olarak kullanılabilir. 
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SEPSİSİN ÜROGENİTAL SİSTEME ETKİSİ VE PREGABALİNİN ROLÜ 

 

İlker Günyeli 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta, 

 

Amaç: Çalışmada, lipopolisakkarit ile oluşturulan sepsisin oluşturduğu inflamatuar etkilerin 

ürogenital sistem üzerindeki etkileri ve Pregabalin (PGB)’in etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: 24 adet dişi Wistar Albino sıçan rastgele 3 gruba ayrıldı. Gruplar, kontrol, 

lipopolisakkarit (LPS)(S grubu) ve LPS+PGB (SP grubu) olarak oluşturuldu. Kontrol 

grubuna, PGB’e ve LPS’ye eşdeğer hacimde salin solüsyonu uygulandı. LPS (5mg/kg LPS, 

i.p.) tek doz verildi. LPS+PGB grubu [(5mg/kg LPS, i.p.)+(30 mg/kg PGB, oral)] tek doz 

uygulandı. Hayvanlar LPS uygulamasından 6 saat sonra sakrifiye edilerek ürogenital dokular 

(Ovarium, tuba uterina, uterus, serviks, vajina, mesane ve üretral dokular) histopatolojik ve 

immünohistokimyasal incelemeler için alındı.  

Bulgular: İmmünohistokimyasal belirteçlerden mesane için (Kaspaz-3, Granülosit-koloni 

stimüle edici faktör (G-CSF), İnterlökin-6 (IL-6), Serum Amiloid A (SAA) ve indüklenebilir 

nitrik oksit sentaz (iNOS) Grup S'de anlamlı olarak arttı (p <0.001). İstatistiksel olarak 

anlamlı immünohistokimyasal pozitiflik, mesanede sadece IL-6 için bulundu, ancak diğer tüm 

değerler negatif idi. PGB (Grup SP) uygulandığında, bu immün reaksiyonların ifadeleri 

belirgin şekilde azaldı (p <0.001). 

Sonuç: Bu bulgular sepsisin ürogenital dokularda inflamasyona neden olduğunu göstermiştir. 

PGB'nin sepsisten kaynaklanan doku hasarını düzelttiği ortaya konuldu. 

 

Anahtar Sözcükler: Ürogenital sistem, LPS ile indüklenen sıçan sepsisi, Pregabalin 
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Introduction and hypothesis The aim of the study was to investigate the inflammatory 

effects of sepsis on the urogenital system in the Lipopolysaccharide (LPS)-induced sepsis 

model and ameliorating role of PGB (PGB).  

Methods Twenty four female Wistar Albino rats (12 months old) were divided into 3 groups 

as follows: Sepsis group (Group S) (5mg/kg LPS, i.p, single dose). Sepsis+ PGB group 

(Group SP) (5mg/kg LPS, i.p, single dose and 30 mg/kg PGB). Control group (Group C) 

(0.1ml/oral and i.p. saline, single dose), Six hours after LPS administration, the animals were 

sacrificed. Subsequently, histopathological and immunohistochemical analyses were 

performed.  

Results The immunohistochemical markers (Caspase-3, Granulocyte-colony stimulating 

factor (G-CSF), Interleukin-6 (IL-6), Serum Amyloid A (SAA) and inducible nitric oxide 

synthase (iNOS) were significantly increased in Group S except for bladder (p<0.001). 

Statistically significant immunohistochemical positiveness was found only for IL-6 in urinary 

bladder, though all the others values were negative. With the administration of PGB (Group 

SP), the expressions of these immunoreactions were markedly decreased (p<0.001).  

Conclusions These findings demonstrated that sepsis caused inflammation in the urogenital 

tissues. We have revealed that PGB ameliorated tissue damage caused by sepsis. 

 

Keywords: Urogenital system . LPS induced rat sepsis . PGB 

 

Giriş 

Sepsis, bütün gelişmelere rağmen bugün önemini koruyan yüksek mortaliteye sahip 

ciddi bir infeksiyon tablosudur. Klinik tedaviler birçok hastanın sağ kalımını sağlamakla 

birlikte mortalite yüksektir. Sepsisde tedavi geliştirmek oldukça güçtür. Başlangıçta yoğun bir 

inflamatuvar yanıt veya sitokin fırtınası ile karakterize olan sepsiste ateş, şok, zihinsel durum 

değişikliği ve çoklu organ fonksiyon bozukluğu oluşmaktadır. Sepsiste meydana gelen 

moleküler mekanizmanın reaktif oksijen türlerinin üretimi arasındaki dengesizlik ve hücresel 

antioksidan yolaklarda bozulma olduğu kabul edilmektedir. Bu moleküler sonuçlar yeni 

tedavi yaklaşımlarının oluşturulmasını sağlayabilir (1-5). Lipopolisakarit’in (LPS) 

hayvanlarda sistemik olarak uygulanması bir sepsis modeli olarak kabul edilmektedir (6).    

PGB, hayvan modellerinde antikonvülsan, analjezik, antidepresan ve anksiyolitik 

benzeri özelliklere sahip olan γ-amino bütirik asidin amino asit türevleridir. PGB sinir ön 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lipopolysaccharide
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sinapslarında voltaj kapılı kalsiyum kanallarına yüksek afinite ile bağlanır ve onlarını aktive 

eder. Bu nedenle PGB fibromiyalji, postherpetik nevralji ve diyabetik periferik nöropati, 

omurilik hasarı, kısmi nöbetler ve anksiyete bozukluğu ile ilgili durumların tedavisinde 

kullanılmaktadır. PGBin nöroprotektif etkisi spinal kord yaralanması iyi sonuç vermeyen 

hipotermik dolaşım arresti veya serebral iskemik reperfüzyon hasarları değerlendirilmiştir. 

Bununla birlikte, bu etkilerin mekanizmaları iyi anlaşılmamıştır. Bu nedenle farklı etki 

mekanizmalarına sahip PGB gibi ilaçların kullanılması terapötik etkinin ana noktası 

olabilecektir (7-11).   

Çalışmamızda LPS ile indüklenen sepsis modelinde PGB’in urogenital doku 

üzerindeki etkisi araştırıldı. Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız, reprodüktif sistem ve dişi 

ürogenital dokularında sepsisin etkilerini ve PGB’nin koruyucu etkilerini araştıran ilk orjinal 

çalışmadır. 

 

MATERYAL-METOT 

Çalışma; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır.  

Sıçanlar 22-24 ◦C derece arasında, 12 saat aydınlık 12 saat karanlıkta bekletildi. Ad libutium 

beslenme rejimi tüm sıçanlara uygulanarak Euro type 4 kafesler kullanıldı. Çalışmada, kontrol 

grubu için 8 diğer gruplar için 8’er adet olmak üzere toplam 24 adet dişi 300 gr 12 aylık 

Wistar Albino sıçan kullanıldı. Deney başlamadan önce tüm hayvanlar deney protokolüne 

alındı.    

Deney Grupları  

Kontrol: Kontrol grubu (n:8) (%0.09’luk NaCl, i.p.) olacak şekilde düzenlendi. Kontrol 

grubuna; PGB’e eşdeğer hacimde salin solüsyonu oral ve LPS’ye eşdeğer hacimde salin 

solüsyonu, i.p. olarak uygulandı. 

S Grubu: Lipopolysaccharide (LPS) (n:8) (5mg/kg LPS, i.p. tek doz) uygulandı (13) LPS 

grubuna; 5 mg/kg LPS %0.09’luk NaCl ile çözülerek i.p olarak verildi. Pregabine eşdeğer 

hacimde salin solüsyonu oral olarak uygulandı.  

LPS+PGB Grubu: LPS +  PGB (n:8) (30 mg/kg, oral tek doz) uygulandı) (14-15). 

LPS+PGB grubuna; 5 mg/kg LPS i.p olarak uygulanmadan bir saat önce PGB, salin 

solüsyonunda çözülerek (30 mg/kg, oral tek doz)  verildi (14). 

Hayvanlar LPS uygulamasından 6 saat sonra sakrifiye edilerek ürogental dokular 

(Ovarium, tuba uterina, uterus, serviks, vajina, mesane ve üretral dokular) alındı. 

Histopatolojik ve immünohistokimyasal çalışmalar için %10’luk formaldehite konuldu. 
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Histopatolojik İncelemeler 

Ürogenital doku örnekleri otopsi sırasında toplanılmış, % 10 tamponlu formalinde 

sabitlenmiş ve parafin balmumu içine gömerek histolojik inceleme yapmak için bir otomatik 

doku işlemci ekipmanı (Leica ASP300S, Wetzlar, Germany) ile rutin olarak işlenmiştir. Doku 

kesitleri, bir Leica RM2155 döner mikrotom (Leica Microsystems, Wetzlar, Almanya) 

tarafından 5 μm kalınlığında kesilmiştir. Doku kesitleri, ışık mikroskobu altında gözlem için 

Hematoksilin-Eosin (HE) ile boyandı. 

 

İmmünhistokimyasal İncelemeler 

Seçilen Ürogenital sistem örnekleri, antiserum aktif kaspaz-3 [Anti-Caspase-3 anti-

body (ab4051)], granülosit koloni uyarıcı faktör [Anti-G-CSF antikoru (ab9691)], interlökin-6 

[Anti -IL6 antikoru, (ab9324)], iNOS [Anti-iNOS antikoru (ab15323)] ve Serum Amyloid A 

[Anti-Serum Amyloid A antikoru [mc1] (ab655)] streptavidin biyotin tekniği ile 

immunoboyaması yapıldı. Tüm primer serumlar ve sekonder antikorlar Abcam'dan 

(Cambridge, İngiltere) satın alındı. Kesitler, 60 dakikalık bir süre için birincil antikorlar ile 

inkübe edildi ve immünohistokimya, biyotinlenmiş ikincil antikor ve streptavidin-alkalin 

fosfataz konjugatı kullanılarak gerçekleştirildi. Maruz bırakılan fare ve tavşan Spesifik 

HRP/DAB Saptama IHC kiti (ab80436) ikincil antikor olarak kullanıldı. Antijenler, kromojen 

olarak diaminobenzidin (DAB) kullanılarak gösterildi. Negatif kontroller için birincil 

antiserum adımı atlanıldı. Tüm incelemeler kör örnekler üzerinde yapıldı. Her bir marker için 

pozitif immüno-lekelenmiş hücrelerin yüzdesi, tüm gruplar için x40 objektif altında 

büyütüldü ve her bölüm için 10 farklı alanda sayıldı. Görüntü analizciden elde edilen sonuçlar 

istatistiksel analizlere tabi tutuldu. Morfometrik analizler, Database Manual Cell Sens Life 

Science Imaging Software System (Olympus Co., Tokyo, Japonya) kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 

İstatistiksel Analiz 

İmmuno-pozitif hücre sayılarını analiz etmek için SPSS 22.0 yazılımı (SPSS Inc., 

Chicago, IL, ABD) kullanıldı. Değişkenler Bonferroni testi ile değerlendirildi ve grupları 

karşılaştırmak için ANOVA testleri kullanıldı. p <0,05 değerler, istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi.  
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BULGULAR 

Ürogenital dokuların histopatolojik analizi, kontrol grubunda patolojik bulguları 

ortaya çıkardı.  

Over dokusu: Kontrol grubunun incelenen kesitlerinde normal ovarian doku mimarisi izlendi 

(Resim 1). S grubunda ise ciddi hiperemi,  kanama alanları ve lökosit infiltrasyonları izlendi. 

PGB uygulanan dokularda bu patolojik bulguların düzeldiği gözlendi (Resim 1). 

İmmunohistokimyasal değerlendirmede LPS’nin sepsise neden olduğu ve tüm ovaryan 

kesitlerde artmış Caspase-3, G-CSF, IL-6, SAA ve iNOS ekspresyonlarına neden olduğu 

izlendi. PGB uygulaması ile bu inflamatuar markır’ların ekspresyonlarının düzeldiği izlendi. 

İmmunohistokimyasal olarak pozitif hücrelerin istatistiksel analizi Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Resim 1: Ovarium histopatolojisi. İlk sırada Kontrol grubunun (C grubu) normal 

histopatolojisi görünmektedir. 2. Sütunda, S grubunda, ovarian stromada ciddi hiperemi ve 

hafif nötrofil infiltrasyonu izlenmektedir (oklar). 3. Sütunda, SP grubunda ise hafif bir 

hiperemi dışında hemen hemen kontrol grubuna benzer bir normal histoloji izlendi. H&E, 

Bars=100μ. 2. satır; Cas-3, 3. satır: G-CSF, 4. satır: IL-6, 5. satırda: SAA ve 6. satırda: iNOS 

immunoreaksiyonu izlenmektedir. C grubunda ekspresyon izlenmezken; S grubunda korpus 
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luteumda çok sayıda immunopozitif hücreler gözlenmektedir (oklar), SP grubunda ise negatif 

reaksiyon gözlemlendi. Streptavidin biotin peroxidase metodu, Bars=50μ. 

 

Tuba Uterina dokusu: Kontrol grubunun incelenen kesitlerinde normal Tuba Uterina 

mimarisi izlendi (Resim 2). S grubunda ise ciddi hiperemi,  kanama alanları ve lökosit 

infiltrasyonları izlendi. PGB uygulanan dokularda bu patolojik bulguların düzeldiği gözlendi 

(Resim 2). İmmunohistokimyasal değerlendirmede LPS’nin sepsise neden olduğu ve tüm 

Tuba Uterina dokularında artmış Caspase-3, G-CSF, IL-6, SAA ve iNOS ekspresyonlarına 

neden olduğu izlendi. PGB uygulaması ile bu inflamatuar markır’ların ekspresyonlarının 

düzeldiği izlendi. İmmunohistokimyasal olarak pozitif hücrelerin istatistiksel analizi Tablo 

4’de gösterilmiştir. 
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Resim 2: Tuba Uterina Histopatolojisi. İlk sırada Kontrol grubunun (C grubu) normal tuba 

uterina mimarisi görünmektedir. 2. Sütunda, S grubunda, tuba submukozasında ciddi hiperemi 

(oklar) 3. Sütunda, SP grubunda ise patolojik bir bulgu izlenmemiştir. H&E, Bars=100μ. 

Tubal immunohistokimya. 2. satır; Cas-3, 3. satır: G-CSF, 4. satır: IL-6, 5. satırda: SAA ve 6. 

satırda: Tuba uterina’da iNOS immunoreaksiyonu izlenmektedir. C grubunda hafif 

ekspresyon izlenirken; S grubunda Tubal hücrelerde çok sayıda immunopozitif hücreler 
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gözlenmektedir (oklar), SP grubunda ise çok hafif reaksiyon gözlemlendi. Streptavidin biotin 

peroxidase metodu, Bars=50μ. 

 

Endometrium dokusu: Kontrol grubunun (C grubu) incelenen kesitlerinde normal 

Endometrium dokusuna ait mimari izlendi (Resim 3). S grubunda ise ciddi hiperemi,  aralarda 

kanama alanları ve nötrofil lökosit infiltrasyonları izlendi. PGB uygulanan dokularda bu 

patolojik bulguların düzeldiği gözlendi (Resim 3). İmmunohistokimyasal değerlendirmede 

LPS’nin sepsise neden olduğu ve tüm Endometrium dokularında artmış Caspase-3, G-CSF, 

IL-6, SAA ve iNOS ekspresyonlarına neden olduğu izlendi. PGB uygulaması ile bu 

inflamatuar markır’ların ekspresyonlarının düzeldiği izlendi. İmmunohistokimyasal olarak 

pozitif hücrelerin istatistiksel analizi Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Resim 3: Endometrial histopatoloji: İlk sırada Kontrol grubunun (C grubu) normal 

endometrium doku mimarisi görünmektedir. 2. Sütunda, S grubunda, endometrium 

submukozasında hemoraji alanları izlendi. 3. Sütunda, SP grubunda ise patolojik bir bulgu 

izlenmemiştir. H&E, Bars=100μ. Endometrial immunohistokimya: 2. satır; Cas-3, 3. satır: G-

CSF, 4. satır: IL-6, 5. satırda: SAA ve 6. satırda: Endometrium’da iNOS immunoreaksiyonu 

izlenmektedir. C grubunda ekspresyon izlenmezken; S grubunda Endometrial hücrelerde çok 
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sayıda immunopozitif reaksiyon gözlenmektedir (oklar), SP grubunda ise azalmış reaksiyon 

gözlemlendi. Streptavidin biotin peroxidase metodu, Bars=50μ. 

 

Uterin servikal doku: Kontrol grubunun (C grubu) incelenen kesitlerinde normal serviks 

dokusuna ait mimari izlendi (Resim 4). S grubunda ise ciddi hiperemi,  aralarda kanama 

alanları ve nötrofil lökosit infiltrasyonları izlendi. PGB uygulanan dokularda bu patolojik 

bulguların düzeldiği gözlendi (Resim 4). İmmunohistokimyasal değerlendirmede LPS’nin 

sepsise neden olduğu ve tüm servikal dokularda artmış Caspase-3, G-CSF, IL-6, SAA ve 

iNOS ekspresyonlarına neden olduğu izlendi. PGB uygulaması ile bu inflamatuar markır’ların 

ekspresyonlarının düzeldiği izlendi (Resim 4). İmmunohistokimyasal olarak pozitif hücrelerin 

istatistiksel analizine ait sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Resim 4: Uterin servikal histopatoloji: C grubunda normal servikal mukoza izlendi, S 

grubunda ciddi hiperemi,  aralarda kanama alanları ve nötrofil lökosit infiltrasyonları ve SP 

grubunda bunların düzeldiği izlendi. H&E, Bars=100μ. Servikal immunohistokimya: 2. satır; 

Cas-3, 3.satır: G-CSF, 4. satır: IL-6, 5. satırda: SAA ve 6. satırda: Serviks’de iNOS 

immunoreaksiyonu izlenmektedir. C grubunda negatif veya hafif ekspresyon izlenirken; S 

grubunda Servikal hücrelerde artmış immunopozitif reaksiyon gözlenmektedir (oklar), SP 
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grubunda ise azalmış reaksiyon gözlemlendi. Streptavidin biotin peroxidase metodu, 

Bars=50μ. 

 

Vajinal doku: Kontrol grubunun (C grubu) incelenen kesitlerinde normal vajina dokusuna ait 

mimari izlendi (Resim 5). S grubunda ise ciddi hiperemi, aralarda kanama alanları ve nötrofil 

lökosit infiltrasyonları izlendi. PGB uygulanan dokularda bu patolojik bulguların düzeldiği 

gözlendi (Resim 5). İmmunohistokimyasal değerlendirmede LPS’nin sepsise neden olduğu ve 

tüm vajen dokularında artmış Caspase-3, G-CSF, IL-6, SAA ve iNOS ekspresyonlarına neden 

olduğu izlendi. PGB uygulaması ile bu inflamatuar markır’ların ekspresyonlarının düzeldiği 

izlendi (Resim 5). İmmunohistokimyasal olarak pozitif hücrelerin istatistiksel analizine ait 

sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Resim 5: Vaginal histopatoloji: C grubunda normal vajinal mukoza izlendi, S grubunda 

ciddi hiperemi,  aralarda kanama alanları ve nötrofil lökosit infiltrasyonları ve SP grubunda 

bunların düzeldiği izlendi. H&E, Bars=100μ. Vajinal immunohistokimya: 2. satır; Cas-3, 

3.satır: G-CSF, 4. satır: IL-6, 5. satırda: SAA ve 6. satırda: Vajina’da iNOS 

immunoreaksiyonu izlenmektedir. C grubunda çok hafif ekspresyon izlenirken; S grubunda 

vajinal hücrelerde artmış immunopozitif reaksiyon gözlenmektedir, SP grubunda ise azalmış 

reaksiyon gözlemlendi. Streptavidin biotin peroxidase metodu, Bars=50μ. 
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Mesane dokusu: Kontrol grubunun (C grubu) incelenen kesitlerinde normal mesane 

dokusuna ait mimari izlendi (Resim 6). S grubunda ise ciddi hiperemi, aralarda kanama 

alanları ve nötrofil lökosit infiltrasyonları izlendi. PGB uygulanan dokularda bu patolojik 

bulguların düzeldiği gözlendi (Resim 6). İlginç olarak bu çalışmada mesane en az etkilenen 

organdı. İmmunohistokimyasal değerlendirmede LPS’nin sepsise neden olduğu ve tüm 

mesane dokularında Caspase-3, G-CSF, SAA ve iNOS ekspresyonları açısından artış 

izlenmedi. IL-6 tek anlamlı immunohistokimyasal boyanma gösteren markır oldu. PGB 

uygulaması ile bu inflamatuar markır’ların ekspresyonlarında anlamlı bir düzelme izlenmedi 

(Resim 6). İmmunohistokimyasal olarak pozitif hücrelerin istatistiksel analizine ait sonuçlar 

Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Resim 6: Üriner mesane histopatolojisi: C grubunda normal mesane mukozası izlendi, S 

grubunda ciddi hiperemi,  aralarda kanama alanları ve nötrofil lökosit infiltrasyonları ve SP 

grubunda bunların düzeldiği izlendi. H&E Mesane immunohistokimyası: 2. satır; Cas-3, 

3.satır: G-CSF, 4. satır: IL-6, 5. satırda: SAA ve 6. satırda: Mesane’de iNOS 

immunoreaksiyonu izlenmektedir. IL-6 haricinde tüm markırlarda benzer immün ekspresyon 

izlendi. Streptavidin biotin peroxidase metodu, Bars=50μ. 
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Tablo 4: İmmunohistokimyasal açıdan pozitif hücrelerin istatistiksel analiz sonuçları 

Markerlar Organlar Control 

(C) 

 

Sepsis (S) Sepsis+Pregabalin 

(SP) 

Gruplar arasında 

P değerleri 

 

 

 

 

 

Caspase-3 

Over 1.25±0.36 19.25±0.72 7.50±0.56 C-S<0.001 

C-SP<0.001 

S-SP<0.001 

Tuba U. 1.87±0.51 8.12±0.39 4.12±0.51 C-S<0.001 

C-SP<0.05 

S-SP<0.001 

Uterus 2.00±0.56 20.00±1.10 7.62±0.46 C-S<0.001 

C-SP<0.001 

S-SP<0.001 

Serviks 1.00±0.37 13.12±1.44 6.75±0.77 C-S<0.001 

C-SP<0.01 

S-SP<0.001 

Vagina 1.25±0.36 6.62±0.37 1.37±0.46 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Mesane 8.12±0.39 9.00±0.70 8.50±0.53 C-S- NS 

C-SP-NS 

S-SP-NS 

 

 

 

 

 

 

G-CSF 

Over 0.25±0.16 10.00±0.59 0.62±0.26 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Tuba U. 0.00±0.00 3.87±0.54 0.37±0.18 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Uterus 4.25±0.52 19.50±1.40 7.75±0.59 C-S<0.001 

C-SP<0.05 

S-SP<0.001 

Serviks 0.25±0.16 2.62±0.49 1.12±0.12 C-S<0.001 

C-SP-NS 
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S-SP<0.05 

Vagina 0.50±0.26 9.37±0.49 1.37±0.46 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Mesane 3.37±0.32 4.00±0.53 3.75±0.45 C-S-NS 

C-SP-NS 

S-SP-NS 

 

 

 

 

 

 

IL-6 

Over 0.25±0.16 10.75±0.59 4.75±0.36 C-S<0.001 

C-SP<0.001 

S-SP<0.001 

Tuba U. 0.12±0.12 8.00±0.42 0.87±0.29 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Uterus 0.37±0.26 11.62±0.65 1.62±0.32 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Serviks 3.87±0.71 10.37±1.40 2.37±0.46 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Vagina 0.25±0.16 9.12±0.63 1.12±0.29 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Mesane 8.50±1.08 13.87±1.25 7.50±0.75 C-S<0.05 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

 

 

 

 

SAA 

Over 0.25±0.16 15.62±1.22 3.50±0.37 C-S<0.001 

C-SP<0.05 

S-SP<0.001 

Tuba U. 0.00±0.00 3.62±0.32 0.75±0.25 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Uterus 0.75±0.31 19.25±0.61 2.12±0.47 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Serviks 2.12±0.39 11.25±1.53 6.50±0.68 C-S<0.001 
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C-SP<0.05 

S-SP<0.01 

Vagina 0.25±0.16 6.50±0.42 0.75±0.31 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Mesane 1.62±0.32 2.00±0.37 2.00±0.50 C-S-NS 

C-SP-NS 

S-SP-NS 

 

 

 

 

iNOS 

Over 0.00±0.00 11.25±1.35 0.62±0.26 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Tuba U. 1.00±0.26 9.87±0.83 0.87±0.35 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Uterus 2.25±0.64 16.62±2.18 6.00±0.59 C-S<0.001 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Serviks 2.37±0.26 4.37±0.56 1.25±0.36 C-S<0.01 

C-SP-NS 

S-SP<0.001 

Vagina 1.37±0.46 10.37±0.32 3.62±0.41 C-S<0.001 

C-SP<0.01 

S-SP<0.001 

Mesane 1.50±0.18 1.75±0.36 1.87±0.17 C-S-NS 

C-SP-NS 

S-SP-NS 

NS: Anlamlı değil; Değerler ortalama±SD olarak verilmiştir; One-way ANOVA, Bonnferroni 

test kullanıldı, GCSF, granulocyte koloni-stimule edici faktör; IL-6, interlökin-6; iNOS, 

indüklenebilir nitrik oksit sentetaz; SAA, serum Amiloid A. 

Tartışma 

Sepsis ile ilgili tıbbi literatür genellikle hayatı tehdit eden kısma odaklanır. Ancak 

sepsis sağ kalanlarda sepsisin ürojinekolojik alan ve üreme fonksiyonuna etkileri konusunda 
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yeterli veri yoktur. Bildiğimiz kadarıyla, çalışmamız apoptoz yolları, dağınık inflamatuar 

yanıtlar ve immünohistopatolojik boyama analizleri ile sepsisin ürogenital sistem üzerindeki 

etkilerini tamamen ve kapsamlı bir şekilde değerlendiren ilk çalışmadır. 

Bu çalışma ile PGB'nin ürojinekolojik dokular üzerindeki koruyucu ve faydalı etkiler 

tespit edildi. Dolayısıyla, PGB ayrıca, maliyet etkinliği, uygun bir doğrusal farmakokinetik 

profil, gıdalar ve plazma proteinleri ile etkileşimin olmayışı, iyi tolerans ve böbrekler 

tarafından değişmeyen atılım gibi olumlu özelliklerden dolayı antisepsis tedavisine yeni bir 

yaklaşım sağlayabilir. 

Demir M ve diğ. Septik erkek sıçanlar üzerinde yapılan çalışmada sepsis grubunun akciğer 

dokularında IL-6, TNF-α, TAS ve TOS değerlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçların bazıları (TOS, OSI ve IL-6) ürogenital dokulardan 

elde edilen sonuçlarımızla aynıydı. Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, Demir M ve ark. 

Çalışmalarında sepsiste akciğer dokularında TAS düzeylerinin kontrol grubuna göre daha 

yüksek olduğu saptandı ve düzeyleri Ecballium elaterium tedavisi ile azaldı [12]. 

Ürogenital sistemin histopatolojik incelemeleri kontrol grubunda normal doku mimarisini 

ortaya koydu. Sepsis grubunda şiddetli hiperemi, ara sıra kanamalar veya nötrofil lökosit 

infiltrasyonları gibi patolojik bulgular ortaya çıkardık. PGB tedavisi patolojik bulguları 

iyileştirdi (idrar kesesi hariç). İlginç bir şekilde, idrar kesesi, bu çalışmada diğer genital sistem 

organlarına kıyasla en az etkilenen organdı. SP grubunda tüm dokularda istatistiksel olarak 

pozitif IL-6 immünokimya boyamasının S grubuna göre azaldığını saptadık. 

Riedemann NC ve diğ. deneysel çalışmada, sepsiste IL-6 blokajının, anti-IL-6 tedavisinin 

uygulanmasıyla sağkalımın önemli ölçüde iyileştirildiği koruyucu bir rolü olduğunu 

göstermiştir [13]. Başka bir çalışmada, Ding Y ve ark. IL-6'nın, sepsis sıçanlarında kardiyak, 

karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının hasarında SIRT1 [14] 'in önemli bir rol oynadığını 

gösterdi çünkü sepsis sıçanlarında mRNA ve IL-6 seviyelerinin proteini arttırıldı. Öte yandan, 
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Demir M ve ark. Serum ve akciğer dokularında IL-6 değerlerinin sepsis grubunda kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koymuştur [12]. Bütün bu veriler 

bizim verilerimize benziyordu. Bu sonuçlar, standart sepsis tedavisine PGB eklenmesinin dişi 

sepsis sağ kalanları arasında üreme fonksiyonunu geliştirebileceğini öne sürdü. Günümüzde, 

bilim adamları sürekli olarak bu tür adjuvan tedavileri geliştirmek için çalışıyorlar. Bu 

nedenle koruyucu, iltihap önleyici, anti-apoptotik ve antioksidan özellikleri nedeniyle 

PGB'nin ürogenital bölge üzerindeki potansiyel iyileştirici etkilerini araştırmayı amaçladık. 

Çalışmamız Caspase-3 immünohistokimyasal boyamanın, PGB uygulamasıyla 

(özellikle vajina, ovaryum ve tuba uterinada, özellikle kontrol grubuna benzer şekilde) 

iyileştirilmiş olan tüm ürogenital dokularda (mesane dokusu hariç) LPS kaynaklı sepsiste 

anlamlı olarak yüksek olduğunu gösterdi. Kaspaz-3'ün artan immünohistokimyasal pozitifliği, 

septik hasara sekonder dokularda apoptoz ve iltihaplanma olduğunu gösterir. 

Çalışmamıza benzer şekilde Lorente L ve ark. Caspase-3 düzeylerinin sepsis (özellikle sepsis 

şiddeti), apoptoz derecesi ve erken sepsis mortalitesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir [15]. 

Başka bir çalışmada, Metukuri MR ve ark. Caspase-3'ün aşırı ekspresyonunun, strese cevap 

proteinlerinin ve mitokondriyal fonksiyon bozukluğunun LPS'nin neden olduğu germ hücre 

ölümü ve apoptozis ile erkek sıçanlarda tutulumunu gösterdiğini göstermiştir [16]. 

Bulgularımıza göre, standart sepsis tedavisine ek olarak PGB uygulaması, anti-apoptotik, 

antioksidan ve anti-enflamatuar etkileriyle sepsisin neden olduğu hasarı önleyebilir. 

SAA, enfeksiyon, travma ve sepsis gibi iltihaplanmaya cevap olarak karaciğer tarafından 

salgılanan immün inflamatuar bir biyobelirteçtir [17]. SAA analizi erişkin ve yenidoğan 

sepsisinin tanısı için çok önemlidir [18]. Fu Y ve diğ. sepsis grubunda prokalsitonin (PCT), 

C-reaktif protein (CRP), IL-6 ve SAA'nın sepsis olmayan gruba göre arttığını göstermiştir 

[19]. 
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İndüklenebilir nitrik oksit sentaz, sepsisin bir başka önemli enflamatuar aracıdır. 

Çalışmamızda, idrar kesesi dışındaki tüm dokularda LPS ile indüklenen sepsiste iNOS'un 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif immünoreaksiyonu tespit ettik. PGB ile servikal iNOS 

inhibisyonu, C grubundan daha iyiydi. Benzer şekilde, PGB'nin tuba uterina, uterus ve 

yumurtalık dokuları üzerindeki iNOS immünokimyasal boyama açısından iyileştirici etkileri 

kontrol grubunda olduğu gibi iyi sonuçlar vermiştir. 

Kumar S ve diğ. Nötrofillerin İNOS ekspresyonu, NO içeriği, plazma nitrit ve 

sitokinlerin sepsisin ciddiyeti ve organ toksisitesinin değerlendirilmesinde önemli bir rol 

oynadığını bulmuşlardır [20]. iNOS oksidatif etkileri temsil eder. Takatani Y ve diğ. Sepsisin 

geç evresi sırasında iNOS'un hipotermi ve immün hücre göçü ile ilişkili olduğunu ve iNOS 

inhibisyonunun terapötik bir fayda sağlayabileceğini göstermiştir [21]. Bu sonuçlara göre, 

sepsis kurtulanlarda PGB'nin uterin, tubal, over, vajinal ve servikal dokular üzerinde (C 

grubundan daha iyi sonuçlar veren) koruyucu etkileri olduğunu vurgulamalıyız. 

 

Çalışmamızda SP grubunda oksidatif stresi (TOS, OSI, Kaspaz-3, G-CSF, IL-6, SAA 

ve iNOS), enflamatuar yanıtı ve apoptoziyi temsil eden tüm markörlerin benzer sonuçlarla 

düzeldiğini belirledik. C grubunda (maksimum etki Tuba uterinada görüldü). Bu veriler, PGB 

ile tubal korumanın sepsis sağ kalanlarda gelecekteki olası yumurtalık kanserlerinden 

koruyabileceğini öngörebilir, çünkü şu anda yüksek dereceli seröz yumurtalık kanserlerinin 

çoğunun fallop tüp epitelinden evrimleştiği bilinmektedir [22]. Bu nedenle, standart sepsis 

tedavisine ek olarak PGB ilacının kullanılmasının, yukarıda belirtilen epitelyal yumurtalık 

kanseri (EOC) gibi çeşitli ürogenital malignitelerden korunmaya izin vereceğini varsaymak 

mantıklıdır. 

Sonuç olarak çalışmanın sonuçlarına dayanarak, sepsiste PGB uygulamasının hastalar 

için güvenli olduğunu ve kullanımının klinik çalışmalarda ve bazı zararlı hastalıkların 

tedavisinde uygun olduğunu düşünüyoruz. PGB gibi bazı koruyucu ajanların standart sepsis 

tedavisine eklenmesi, kadın üreme sisteminin sağlığı, genital kanserlerin önlenmesi ve kısırlık 

için yararlı olabilir. 
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM 

İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE FARKINDALIKLARININ ARAŞTIRILMASI 

Investigation of Knowledge Attitudes and Awareness of Normal Birth and Cesarean Birth 

 

İlker GÜNYELİ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D, Isparta. 

 

Amaç: Çalışmamızda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 4. 

Sınıf öğrencilerinin normal doğum ve sezaryen doğum hakkındaki farkındalık düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlandı. 

Yöntem: Çalışmamız, Klinik Çalışmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı (19.03.2019 tarih 

ve 121 sayılı karar).  Öğrencilerin normal doğum ve sezaryen doğum hakkında bilgi tutum ve 

farkındalık düzeylerinin saptanması için kişisel bilgi formu ile literatür’e uygun olarak 

geliştirilen normal doğum ve sezaryen doğum hakkında bilgi tutum ve farkındalıklarını içeren 

sorulardan oluşan anket kullanıldı.  Anket formu kadın doğum stajını alan ve almayan kadın 

öğrencilere uygulanarak verilerin, SPPS 22.0 programında istatistiksel olarak analizleri 

yapıldı. 

Bulgular: Çalışmamıza stajı alan ve yaş ortalaması 22,03±2,84 olan 59 öğrenci, stajı almayan 

ve yaş ortalaması 22,44±1,04 olan 23 öğrenci katıldı. Stajı alanlarda normal doğumu 

isteyenlerin oranı 38 (% 62,3), stajı almayanlarda ise 16 (% 72,7) olarak bulundu. En 

güvenilir doğum şekli açısından düşünceleri değerlendirildiğinde; staj alan grupta bunun 

normal doğum olduğu ve komplikasyonsuz olduğu (50 kişi (%82,3)), Staj almayan grupta ise 

katılımcıların tamamı (21 (%100) kişi) normal doğum olduğu ve sağlıklı olduğu 

görüşündedir. Her iki grupta da normal ve sezaryen doğumdan korku oranı yüksek bulundu. 

Her iki grupta da en yüksek oranda korkulan doğum ağrılarıydı. Stajı alan ve almayan gruplar 

arasında en güvenilir doğum şekli sorusunun cevabı açısından, stajı alanlarda normal doğum, 

istatistiksel olarak yüksek bulundu (p=0.001). 

Tartışma ve öneriler: Öğrencilerin normal doğum ve sezaryen doğum konusunda bilgi, 

tutum ve farkındalık düzeyleri çok düşük bulundu. Bu konudaki bilgi, tutum ve farkındalığı 

arttırmak için kadın doğum stajı sırasında ek eğitim programlarına ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Normal doğum, sezaryen doğum, tıp öğrencisi 
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Aim: In our study, it was aimed to determine the level of awareness of normal birth and 

cesarean births of 4th class students attending Süleyman Demirel University Faculty of 

Medicine. 

Method: Our study was approved by the Ethics Committee of Clinical Studies (decision no. 

121 of 19.03.2019). In order to determine the knowledge and awareness level of the 

information about the normal birth and cesarean birth, a questionnaire was used which 

included the personal information form and the knowledge and attitudes about the normal 

birth and cesarean birth developed in accordance with the literature. The data were 

statistically analyzed by using SPPS 22.0 program. 

Results: The study included 59 students with a mean age of 22,03 ± 2,84, and 23 students 

with a mean age of 22,44 ± 1,04. 38 (62.3%) of the patients who want to have a normal birth 

in the internship were found to be 16 (72.7%). In terms of the most reliable method of 

delivery is considered; In the group receiving an internship, it was found that this was a 

normal birth and uncomplicated (50 persons (82.3%)), whereas in the group that did not take 

the internship (21 persons (100%)) it was normal birth and healthy. In both groups, normal 

and cesarean birth rate was found to be high. In both groups, the highest rate of fear was in 

terms of birth. In terms of the answer to the question of the most reliable method of delivery, 

the rate of normal birth was found to be statistically significant (p = 0.001) 

Discussion and suggestions: The level of knowledge, attitude and awareness about normal 

birth and cesarean delivery was found to be very low. In order to increase knowledge, attitude 

and awareness about this subject, it is seen that there is a need for additional training 

programs during the internship. 

Key words: Normal birth, caesarean birth, medical student. 

 

Giriş 

Normal doğum eylemi, sancılı uterus kasılmalarının giderek yoğunluğunu arttırmak suretiyle 

serviksin giderek incelmesine ve dilatasyonuna yol açtığı fizyolojik bir süreçtir. Servikal 

olgunlaşma süreci sonucunda fetusun uterustan, doğum kanalı yolu ile doğması ile sonuçlanır 

(Doğumun 2. Evresi) İnsanlarda gebeliğin süresi döllenmeden itibaren 266 gün veya düzenli 

adet gören 28 günlük sikluslu kadınlarda, son adetinin ilk gününden hesaplandığında 280 gün 

veya 40 haftadır (1). Sezaryen operasyonu, yaşayabilen bir fetusun, bir abdominal kesi 

(Phannenstiel kesi) ile beraber bir uterus kesisinden (Kerr insizyonu) doğurtulmasıdır. 

Sezaryen ve “sectio” sözcüklerinin bir arada kullanılmaması gerekir, Çünkü ikisi de kesi 
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anlamına gelmektedir. Bu nedenle ”sezaryen doğumu“ deyişi daha anlamlıdır. Abdominal 

gebelik, uterus rüptürü cerrahisi veya düşük vakalarında yapılan histerektomi, bu deyişin 

tanımlama kapsamına girmez (1,2,3). Sezaryen doğum; doğum eylemi, anne veya fetus için 

tehlikeli kabul edildiğinde, doğumun gerekli olduğu fakat eylemin uyarılamadığı hallerde, 

distosi veya fetal özelliklerin belirgin risk oluşturduğu ve vajinal doğum için kontrendike 

oldukları durumlarda ve acil bir durumun süratli doğumu gerektirdiği (Eklampsi nöbeti gibi) 

fakat vajinal yolun imkansız veya elverişsiz olduğu hallerde sezaryen operasyonu endikedir. 

Yani sezaryen bir doğum şekli değildir, doğumun fetüs veya anne açısından risk teşkil ettiği 

durumlarda yapılan cerrahi bir operasyondur(4). Sezaryen ile doğumun tüm potansiyel 

endikasyonlarını sıralamak veya bunları yıllar içinde değiştirmekte etken olan tüm obstetrik 

yaklaşımları tartışmak pratik değildir. Birçok endikasyon artık yerleşmiştir, yine de bir kısmı 

kişiseldir veya hastaya göre selektif biçimde uygulanır ve bazıları da halen tartışılmaktadır 

(Makat doğum gibi), 

  Bu araştırmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencilerinden 

Kadın Doğum stajını alan ve almayan öğrencilerin sezaryen ve normal doğumla ilgili 

düşüncelerinin, ileride hangi doğum şeklini (normal doğum, suda doğum, sezaryen doğum) 

tercih edeceklerine dair fikirlerinin ve bu konudaki bilgi – tutum – farkındalık düzeylerinin 

araştırılması amaçlandı. Kadın doğum stajını alan ve almayan gruplarda normal ve sezaryen 

doğum hakkındaki bilgi, tutum ve farkındalık düzeylerinin araştırılması ile staj sırasına 

verilen eğitimin içeriği hakkında bazı değişiklikler planlanabilecek ve eğitimin etkinliği 

arttırılabilecektir. 

 

Materyal-Metot 

Çalışmamız Klinik Çalışmalar Süleyman Demirel Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu tarafından onaylandı (19.03.2019 tarih ve 121 sayılı karar). Süleyman Demirel 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencileri çalışmaya dâhil edildi. Anket öncesi sözel 

bilgilendirme yapılıp, çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin kişisel bilgi formu ile 

verileri alınıp,  literatüre uygun olarak geliştirilen normal ve sezaryen doğum hakkında bilgi 

tutum ve farkındalık düzeyleri anket formu uygulandı. 

Dönem 4 öğrencilerine 22 sorudan ve 2 bölümden oluşan, ve ileride evlendiklerinde 

yapmayı düşündükleri doğum şekli, onlardan korkuları, bilgiyi nereden aldıkları vs ile ilgili 

anket soruları yöneltildi. Bir gruba kadın doğum stajını ve bilhassa doğum derslerini aldıktan 

sonra, diğer bir gruba da almadan önce anket formu uygulandı. Ankette çoktan seçmeli ve 
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açık uçlu sorular kullanıldı. Anket yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak ve anket öncesi 

gerekli bilgilendirme yapılarak mümkün olan tüm sorulara cevap verilmesi istendi. 

 Anket sonrası veriler SPSS 22.0 paket programına girilip uygun istatistiksel yöntemler 

ile verilerin analizi yapıldı. 

 

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 22.0 for Windows paket programı kullanılarak 

yapıldı. Grupların tanımlayıcı istatistikleri ortalama ve standart sapma (SD) şeklinde 

verilmiştir. Değerlendirme öncesinde, verilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri 

Kolmogorov-Simirnov testi ile bakıldı. İncelenen özelliklerin normal dağılım gösterdiği, 

sonrasında gruplar arası karşılaştırmalar parametrik testler (Anova, Ki-Kare Korelasyon 

analizi) yapıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri % 95 güven aralığında p<0.05 olarak alındı. 

 

Bulgular 

Çalışmamıza, Kadın hastalıkları ve Doğum stajını alan ve yaş ortalaması 22,03±2,84 

olan 59 öğrenci, stajı almayan ve yaş ortalaması 22,44±1,04 olan 23 öğrenci katıldı. 

Stajı alanlarda normal doğumu isteyenlerin oranı 38 (% 62,3), stajı almayanlarda ise 

16 (% 72,7) olarak bulundu. Her iki grupta da, ileride normal doğum tercih etmeyi 

düşünenlerin çoğunluğu, normal doğumun fizyolojik bir olay olması nedeniyle tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. 

En güvenilir doğum şeklinin staj alan grupta normal doğum olduğu ve 

komplikasyonsuz olduğu (50 (%82,3) kişi), Staj almayan grupta ise katılımcıların tamamı (21 

(%100) kişi) normal doğum olduğu ve sağlıklı olduğu görüşündedir. 

Her iki grupta da sezaryen doğumun komplikasyonun daha fazla olduğu ve normal 

doğumun fizyolojik olduğu görüşü hakimdi. 

Her iki grupta da bebeğin sezaryen doğumda daha çok olumsuz etkileneceği görüşüne 

sahipti. 

Stajı almayan grupta isteğe göre (endikasyon olmadan) sezaryen doğumun 

yapılmasının uygun olmadığını belirten 14 (% 66,7), stajı alanlarda da bu oran 45 (% 73,8) 

olarak bulundu. 

Stajı almayan grupta normal ve sezaryen doğum hakkındaki yeterince bilgi sahibi 

olmayanlar 15 kişi (% 71,4), stajı alanlarda da yeterince bilgi sahibi olanlar 44 kişi (% 72,1) 

olarak bulundu. 
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Her iki grupta da normal ve sezaryen doğumdan korku oranı yüksek bulundu. Her iki 

grupta da en yüksek oranda korkulan doğum ağrılarıydı. 

Her iki grupta da normal ve sezaryen doğum hakkındaki bilgilerin tıp eğitiminden 

alındığı görüşü hakimdi. 

Genel olarak her iki grupta da az sayıda ailede Kötü obstetrik öykü mevcut ve bunun 

doğum şekline etkisi anlamsızdı (p<0.005). 

Her iki grupta da yüksek oranda doğum şeklinin vücut şeklinin bozulmasına etkili 

olduğu görüşü hakimdi. Çoğunluk sezaryen doğumun vücut şeklini daha fazla bozacağını 

düşünmekteydi. 

Stajı alan ve almayan gruplar arasında en güvenilir doğum şekli karşılaştırıldığında 

stajı alanlarda normal doğum seçeneği istatistiksel olarak anlamlı olarak fazla tespit edildi 

(p=0.001). 

Stajı alan ve almayan gruplar arasında doğumla ilgili bilgi düzeyi istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu (p=0.001) ve staj sonrası arttığı saptandı. 

Suda doğumun uygun olduğu stajı alan ve almayan arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p=0.001) ve staj sonrası arttığı saptandı. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Doğum konusunda bilgi, tutum ve farkındalık düzeylerinin araştırıldığı bu çalışmada 

öğrencilerin staj öncesi normal ve sezaryen doğum arasındaki farklılıklardan yeteri kadar 

haberdar olmadığı saptandı. Staj sonrası doğum şekli ve komplikasyonları hakkında yeteri 

kadar bilgi sahibi oldukları görüldü. 

Yüksel ve ark. tarafından yapılan ve doğum öncesi ve doğum sonrası, vizüel analog 

skala (VAS) skorlarının değerlendirilmesi ile sezaryen ve normal doğum yapan hastalarda 

ağrı algısına etki eden faktörlerin araştırıldığı çalışmada; normal doğum grubunda doğum 

öncesi ve sonrası VAS değerleri ortalaması sırasıyla 7,8 ± 2,2 ve 7,2 ± 2,4 olarak saptanmış 

(P > 0,05) olup,  gebelikteki izlem sayısı ile doğum sonrası VAS değerleri arasında negatif bir 

ilişki olduğu görülmüştür (P = 0,007 ve r = -0,37). Sezaryen grubunda doğum öncesi ve 

sonrası VAS ortalamaları sırasıyla 6,4 ± 2,0 ve 5,3 ± 2,6 olarak saptanmış (P = 0,03) olup, 

vajinal doğumdan farklı olarak izlem sayısı VAS skorları arasında ilişki olmadığı saptanmıştır 

(P > 0,05). Gebelik süresince doğumla ilgili eğitim ve psikolojik destek vermek hastanın 

doğum ve ağrısına dair endişesini azaltarak, doğum esnasında daha az ağrı hissetmesini 

sağlayabileceği sonucuna varılmıştır (5). Aydın ve ark.nın sezaryen ameliyatı öncesinde 
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kadınların anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yaptıkları çalışmada;  

100 gebeye “Spielberger Durumluluk Anksiyete Ölçeği” ile kadınların sosyodemografik 

bilgilerine ilişkin soruları içeren anket formu uygulanmıştır. Kadınların %62’sinin 

sezaryeninin daha önceden planlandığı, %30.6’sının acil sezaryene alındığı, %95’inin destek 

sistemlerinin güçlü olduğu, %66’sının ise sezaryen öncesi yüksek kaygı yaşadığı ve sezaryen 

ameliyatının yüksek anksiyete’ye neden olduğu belirlenmiştir (6). Çalışmamızda öğrencilerin 

çoğunlukla doğumdaki ağrıdan kaygı duydukları saptandığı için her iki doğum içinde bu 

konunun öne çıkması anlaşılabilir. Doğum şeklinden bağımsız olarak en sık duyulan korku, 

doğum ağrısıdır. 

Özkaya va ark. tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniğindeki normal ve sezaryen doğum oranlarının karşılaştırıldığı çalışmada; 

toplam 5 yıllık sürede 1502 doğum yaptırılmış olup bunların %46,3’ü vajinal yol, %53,7’si 

ise sezaryen ile doğurtulmuş. Çalışmada başlıca sezaryen endikasyonları’nın Akut fetal 

distres, Baş pelvis uygunsuzluğu, Primipar makat geliş, İsteğe bağlı sezaryen, Eski ve 

Mükerrer sezaryen, Plasenta patolojileri (Plasenta previa ve dekolman plasenta) ve çoğul 

gebeliklerin oluşturduğu saptanmış. Artan bu sezaryen oranlarının azaltılması için, uygun olan 

eski sezaryen hastalarında vajinal doğumun (SSVD) denenmesinin ve sezaryen endikasyonları 

belirlenirken daha objektif ve seçici davranılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır (7). 

Çalışmada da vurgulandığı gibi sezaryen doğum oranının gittikçe arttığı ve endikasyonlarının 

iyi tespit edilip ondan sonra gerekli endikasyon varsa sezaryen doğumun tercih edilmesi 

gerekmektedir. Bizim çalışmamızda da sezaryen doğum konusunda farkındalık düzeyinin staj 

sonrası arttığı ve bunun da ileri de meslek hayatında ya da anne adayı olarak normal doğumu 

seçimde etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak; Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda tıp öğrencileri 

arasında kadın doğum stajı almadan ve aldıktan sonra normal ve sezaryen doğum hakkında 

bilgi, tutum ve farkındalık düzeyi arttı. Genel olarak bir yaklaşımdan ibaret olan tutumları 

olumları yönde gelişti. Ayrıca staj sorasında verilen eğitimle iki doğum yöntemi arasındaki 

avantaj ve dezavantajlar bilimsel veriler eşliğinde tartışılmakta ve bu da öğrencilerin bu 

konudaki farkındalığını bilimsel düzeyde arttırmaktadır. Bu nedenler çerçevesinde Kadın 

doğum stajında normal ve sezaryen doğumla ilgili derslerin içeriğinin arttırılması, görsel 

içerik, video veya gerçek doğum izlenme oranlarının arttırılması faydalı olabilir (Doğum 

sayısı fazla olan merkezlerde rotasyonel staj imkanı, başlarına doğumda uzman olan eğitimi 

seven uzman hekimlerin görevlendirilmesi vs) . Bu tür eğitim programlarının, ileride kendisi 
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de bir anne adayı olan, kadın hekim adayları için olumlu ve onların Türkiye genelinde 

bilgilendireceği toplum kesimleri açısından da büyük bir adım olacağını düşünmekteyiz. 

 

 

Kaynaklar 

1- Zlatnik F. (1997) Normal Doğum Eylemi ve Doğum. In: SCOTT JR.. (eds),çeviri Edit. EREZ S., 

Obstetrik ve Jinekoloji, Çevik Matbaacılık, 1. Baskı,İstanbul, 105-128. 

2- Himmetoğlu Ö., Demirtürk F., (2003) Sezeryan Güncel Değerlendirme ve Kabul Edilebilir Sezeryan 

Oranlarının Sağlanması Yönünde Öneriler. MN Klinik Bilimler&Doktor; 9(4):516-523. 

3- Pricthard Sa., Macdonald Pc., Gand Nf., Çeviri Yılmaz G., Aydemir V. (1989) Travay fizyolojisi, 

İçinde; Williams Doğum Bilgisi. 17. Baskı, Güneş Kitabevi, 371-399. 

4- Scott JR. (1997) Sezeryan Doğum, In: Scott JR.. (eds), çeviri Edit. Erez S., Obstetrik ve Jinekoloji, 

Çevik Matbaacılık, 1. Baskı, İstanbul, 563-576. 

5- Yüksel, B., Seven, A., Yıldız, Y., Gözükara, İ., Kucur, S. K., Polat, M., Keskin, N. (2015). Vajinal 

doğum ve sezaryen öncesi ve sonrasında hastaların ağrı algılarına etki eden faktörlerin 

değerlendirilmesi. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 6(4), 116-120. 

6- Aydın, M., Şenol, D. K., & Erdoğan, S. Sezaryen ile Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi 

Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 5(1): 54-58. 

7- Özkaya O. Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindeki 5 Yıllık Doğum 

Oranları ve Sezaryen Endikasyonları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2005:12(4): 36-39. 

  



 

1334 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STAJYER HEMŞİRELERE OLAN GÜVENİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

(Assessment Of University Students Confidence InInternship Nurses) 

 

Nejla CANBULAT ŞAHİNER1; Selda BEŞİRİK2 

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik BölümüÇocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,Karaman, Türkiye, ncanbulat@gmail.com 

2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik BölümüÇocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,Karaman, Türkiye, seldaates07@gmail.com 

 

ÖZET 

Hemşirelik mesleğinin önemi, toplumun ona verdiği önem ile değerlendirilmektedir. 

Hemşireliğin değeri ise topluma verdikleri hizmetin etkinliğiyle ölçülmektedir. Bu araştırma 

üniversite eğitimi alan gençlerin toplumun geleceğini yönlendirecekleri düşüncesiyle, 

üniversite öğrencilerinin stajyer hemşirelere olan güvenini değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır.  

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde İç 

Anadolu Bölgesinde bulunan bir üniversitenin hemşirelik bölümünde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini hemşirelik bölümünde öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul 

eden, herhangi bir hastanede yatmış veya refakatçi olarak kalmış 160 öğrenci oluşturmuştur. 

Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri toplama formu; öğrencilerin 

sosyodemografik özellikleri ve stajyer hemşirelere olan güveninin, evet veya hayır şeklinde 

sorgulandığı sorulardan oluşmaktadır. Veriler IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) 

programı ile analiz edilmiştir. Araştırma verileri sayı, yüzde dağılımları ile 

değerlendirilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin çoğunluğu kadın (%56,3) olup,  yaş ortalaması 

21,4±1,66 yıldı. Öğrencilerin yatmış olduğu klinik sorgulandığında en fazla dahiliye servisi 

(%26,9)’ydi. Son bir yıl içinde hastaneye yatma durumu bir kez  %56,9, 5 ve üzeri ise%33 

olarak takip etmekte ve en az bir gün hastanede yattığı saptandı. Öğrencilerin %85,5’i ilk 

görüşte hemşirenin stajyer hemşire olduğunu anladıklarını ifade etti. Öğrencilerin stajyer 

hemşireye olan güvenini; stajyer hemşirenin kıyafet düzeni %81,9’unu etkilediğini, uygulama 

öncesi verdiği bilgilere %68,8’inin güvendiğini ifade etti. Stajyer hemşirenin bakım vermesini 

%51,3’ü, uygulama yapmasını %40,3’ü, tansiyon ölçtürmeyi  %85’i, tek başına kan 

aldırmasına %55, damar yolu açtırmasına %40 ve enjeksiyon yapmasına %42,1’i istediğini 

ifade etti. Öğrencilerin bu zamana kadar %57,2’sine stajyer hemşirenin bakım verdiği, 

mailto:ncanbulat@gmail.com
mailto:seldaates07@gmail.com
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verilen bakımdan %56,1’inin memnun kaldığı, paylaştığı bilgilerin gizli tutacağına 

%52,5’inin inandığı, mahremiyetinin özen gösterdiğine %64,4’ünün inandığı, taburculukla 

ilgili verdiği bilgilere %55,6’sının güvendiği saptandı. Bunlara ilaveten öğrenciler stajyer 

hemşirenin kendini tanıtması %66,9’unu, beden dili ve yüz ifadesi %80,6’unu güvenini 

etkilediğini ifade etti.  

Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin stajyer hemşirelere güvendiği ancak çalışmanın 

örneklem sayısı daha fazla ve farklı fakültelerde de yapılması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Öğrenci, güven, stajyer hemşire 

ABSTRACT 

The importance of nursing profession is evaluated by the importance given by the society. The 

value of nursing is measured by the effectiveness of the service they give to society. This 

research was conducted in order to evaluate university students' trust in intern nurses with 

the idea that the young people taking university education will guide the future of the society. 

This descriptive study was carried out in the nursing department of a university in Central 

Anatolia during the spring term of 2017-2018 Education Year. The sample of the study 

consisted of 160 students who attended the nursing department, accepted to participate in the 

study, remained in any hospital or remained as a companion. The data were collected by face 

to face interview technique. Data collection form; sociodemographic characteristics of 

students and trust in trainee nurses are questions that are questioned as yes or no. Data IBM 

SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Turkey) were analyzed with the program. Research data were 

evaluated by number and percentage distributions. 

According to the research findings; The majority of the students were female (56.3%) and the 

mean age was 21.4 ± 1.66 years. When the clinical questioned students were questioned, the 

highest internal service was 26.9%. In the last one year, the hospitalization rate was 56.9% 

and 5% and above 33%, and the patient was hospitalized for at least one day. 85.5% of the 

students stated that they understood that the nurse was the nurse at first sight. Students' 

confidence in the intern nurses; the intern nurse 's outfit pattern affected 81.9%, 68.8% of the 

information he gave confidence before the application said. 51.3% of the nursing nurse's 

care, 40.3% of the application, blood pressure measurement of 85%, 55% of blood abortion 

alone, 40% of the vascular access and 42.1% of the injection he. Until now, 57.2% of the 

nursing nurse nursing care, 56.1% of the given care is satisfied, the share of confidential 

information 52.5% believe that the confidential, the privacy of 64.4% believes that he 

believes, discharged 55.6% of the information given to trust. In addition to these, the students 
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stated that the trainee nurse's self-promotion effected 66.9%, body language and facial 

expression 80.6% confidence. 

According to these results, it is suggested that the students trust the trainee nurses but the 

number of the sample is more and it should be done in different faculties. 

Keywords: Students, confidence, internship nurses 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde, hemşireliğin sağlık bakım sistemi için önemli bir unsur olduğu kabul 

edilmektedir (1). Hemşirelik bakımının bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, 

geliştirilmesi ve hasta olduğunda iyileştirilmesinde vazgeçilmez bir yeri ve önemli bir rolü 

vardır (2). Hemşirelik, uygulamaya dayalı bir disiplin olduğundan hemşirelik eğitimi için 

öğrenciler teorik eğitim süresi boyunca kazandıkları hemşirelik bilgisini değişik alanlarda 

uygulayarak bunu bir davranış biçimine getirmek üzere bilinçlenir ve hastaya en iyi bakımı 

nasıl vereceklerini öğrenme çabası içerisine girerler. Uygulamaya dayalı tüm disiplinlerin 

eğitim programlarında olduğu gibi teori ve uygulama birbirini tamamlamalıdır (2-4). Klinik 

uygulamalar hemşirelik eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturur. Klinik eğitim teori ve 

uygulamanın bütünleşmesini, öğrencilerin gerçek ortamda yaparak ve yaşayarak öğrenmesini 

sağlar (2, 4). Hedef, önce öğrencilerin psikomotor becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, 

sonra teorik bilgilerini teknik becerileri ile birleştirerek/bütünleştirerek kalıcı davranış 

değişiklikleri oluşturmaktır. Öğrenci, klinik yaşantısı aracılığıyla etkin bilişsel ve psikomotor 

gelişimler göstererek profesyonelliğin gerekleri olan hizmet sunumda yeterlilik, iletişim, karar 

verme ve ekip üyesi olarak çalışabilme becerilerini geliştirir (1, 3, 5). Chapman ve Orb’un 

yapmış olduğu hemşirelik öğrencilerinin klinik deneyimleri ile ilgili çalışmasında, klinik 

eğitimciler ile uygulama yapılan hastane personelinin rol modelleri olarak ve bir pozitif 

öğrenme çevresi yaratarak öğrenci eğitimini geliştireceği sonucuna varılmıştır (2). 

Hasta yönünden bakıldığında farklı bir tablo söz konusudur. Hastaneye yatmak bireyler için 

alıştıkları ortamdan uzak, bilinmezliklerle dolu, yabancı, ürkütücü kafalarında soru işareti 

uyandırabilecek bir deneyimdir. Hastane ortamı ve çalışanların güvenilir ve yeterli olup 

olmadıkları hastalar için çok önemlidir (1, 4). 

Hemşirelik dinamik bir meslektir. Ama toplum hemşirelik mesleğini gerek en çağdaş rol ve 

sorumlulukları, gerek eğitimi ve gerekse ekonomik ve sosyal yönlerden yeteri kadar 

tanımamaktadır (4, 6).  
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Hemşirelik mesleğinin önemi, toplumun ona verdiği önem ile değerlendirilmektedir. 

Hemşireliğin değeri ise topluma verdikleri hizmetin etkinliği ile ölçülmektedir. Hizmetlerin 

sunuluşu, toplumun bu hizmetlerle ilgili bilgi düzeyi, görüşleri ve beklentileriyle yakından 

bağlantılıdır (7, 8).  

Bu araştırma üniversite eğitimi alan gençlerin toplumun geleceğini yönlendirecekleri 

düşüncesiyle, üniversite öğrencilerinin stajyer hemşirelere olan güveninin değerlendirilmesi 

amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. 

2. GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu araştırma 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde Karaman il merkezinde 

bulunan bir üniversitenin hemşirelik bölümünde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini 

hemşirelik bölümünde öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden, herhangi bir 

hastanede yatmış veya refakatçi olarak kalmış 160 öğrenci oluşturdu. Veri toplamaya 

başlamadan önce araştırmanın amacı öğrencilere açıklandı. Öğrencilerin araştırmaya 

katılmalarında herhangi bir sakınca olmadığına dair bilgilendirilmiş onam formlarını 

imzalamaları istendi. Araştırmaya katılımda gönüllük esası dikkate alındı.Verilerin 

toplanması için gerekli kurumlardan gerekli izin alındı. 

Veri Toplama Formu 

Veri toplama formu; literatür doğrultusunda hazırlanarak, alanında uzman 5 öğretim üyesi 

tarafından uzman görüşü alınarak son haline getirildi. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile 

toplanıldı. Veri toplama formu; öğrencilerin sosyodemografik özelliklerin 6 soru ve stajyer 

hemşirelere olan güveninin, evet veya hayır şeklinde sorgulandığı 24 soru olmak üzere toplam 

30 sorudan oluşmakta idi.  

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; ankete katılmayı kabul eden herhangi bir hastanede 

yatmış veya refakatçi olarak kalmış öğrenci olması idi. Dahil edilmeme kriterleri ise; 

araştırmaya katılmayı kabul etmeyen, hiç hastanede yatmamış veya refakatçi olmamış 

öğrenciler olması idi. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler bilgisayar ortamında IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı ile 

analiz edildi. Araştırma verileri sayı, yüzde dağılımları ile değerlendirildi. 

3. BULGULAR 

Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin çoğunluğu kadın %56,3 (n=90) olup %43,8’i (n=70) 

erkek idi. Yaş ortalaması 21,4±1,66 yıldı. Öğrencilerin sınıfları sorgulandığında en fazla 

%32,5 ile 3.sınıf öğrencileri idi. Son bir yıl içinde hastaneye yatma durumunda; ilk sırayı bir 
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kez  %56,9 (n=91), ikinci sırayı 5 ve üzeri %33 (n= 21) olarak takip etmekteydi.  Kaç gün 

hastane de yattıkları ise hepsinin en az bir gün hastanede yattığı saptandı. Öğrencilerin yatmış 

olduğu klinik sorgulandığında en fazla dahiliye servisi %26,9 (n=43), sonra genel cerrahi 

servisi %17,5 (n=28), en az ise acil servis %1,3 (n=2) oldu.  

Öğrencilerin %85,5’i (n=136) ilk görüşte hemşirenin stajyer hemşire olduğunu anladıklarını 

ifade etti. Öğrencilerin stajyer hemşireye olan güvenini ise; stajyer hemşirenin kıyafet düzeni 

%81,9’unu (n=131) etkilediğini, stajyer hemşirenin kadın %56,3 (n=90)veya erkek olması 

%67,5(n=108)  etkilemediğini belirtti. Stajyer hemşirenin uygulama öncesi verdiği bilgilere 

%68,8’inin (n=110) güvendiğini ifade etti. Stajyer hemşirenin size bakım vermesini %51,3’ü 

(n=82), uygulama yapmasını %40,3’ü (n=65), tansiyon ölçtürmeyi  %85’i (n=136), tek başına 

kan aldırmasına %55 (n=88), damar yolu açtırmasına %40 (n=64) ve enjeksiyon yapmasına 

%42,1’i (n=68) istediğini ifade etti. Öğrencilerin bu zamana kadar %57,2’sine (n=92) stajyer 

hemşirenin bakım verdiği, verilen bakımdan %56,1’inin (n=85) memnun kaldığı, paylaştığı 

bilgilerin gizli tutacağına %52,5’inin (n=84) inandığı, mahremiyetinin özen gösterdiğine 

%64,4’ünün (n=103) inandığı, taburculukla ilgili verdiği bilgilere %55,6’sının (n=89) 

güvendiği saptandı. Ayrıca öğrencilerin stajyer hemşirenin uygulamadaki başarısızlığı 

%69,2’sinin (n=112) güvenini etkilediğini ifade etti. Bunlara ilaveten öğrenciler stajyer 

hemşirenin kendini tanıtması %66,9’unu (n=107), beden dili ve yüz ifadesi %80,6’unu 

(n=129) güvenini etkilediğini ifade etti. Dikkatli şekilde dinlediğini %63,5’i (n=101), yeterli 

zaman ayırdığını %57’si (n=90), sık sık kontrol etmesi %79,2’sinin (n=126) güvenini 

etkilediği saptandı. Tedavi ve bakımı ile ilgili ihtiyaçlarını %53,5’ini (n=85) karşıladığını 

düşünüyor. 

Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Stajyer Hemşirelere Olan Güvenlerini Etkileyen 

Durumlar (N=160) 

 Evet  Hayır  

n % n % 

İlk görüşte hemşirenin stajyer olup olmadığını anlarmısınız? 136 85,5 23 14,5 

Stajyer hemşirenin kılık kıyafet düzeni öğrenciye olan güveninizi etkiler mi? 131 81,9 29 18,1 

Stajyer hemşirenin kadın olması güveninizi etkiler mi? 70 43,8 90 56,2 

Stajyer hemşirenin erkek olması güveninizi etkilermi? 52 32,5 108 67,5 

Stajyer hemşireni uygulama öncesi verdiği bilgilere güvenir misiniz? 110 68,8 50 31,2 

Stajyer hemşirenin size bakım vermesini ister misiniz? 82 51,3 78 48,7 

Stajyer hemşireni size uygulama yapmasını ister misiniz? 65 40,3 95 59,7 

Stajyer hemşireye tek başına tansiyon ölçtürür müsünüz? 136 85 24 15 

Stajyer hemşireye tek başına kan aldırır mısınız? 88 55 72 45 

Stajyer hemşireye tek basına damar yolu açtırır mısınız? 64 40 96 60 

Stajyer hemşireye tek basına iğne yaptırır mısınız? 68 42,1 92 57,9 

Bu zamana kadar stajyer hemşire size bakım verdirdi mi yada herhangi bir 

uygulama yaptı mı? 

92 57,2 68 42,8 

Verilen bakım/uygulamadan memnun kaldınız mı? 85 56,1 75 43,9 

Stajyer hemşirenin verdiği bilgileri başkasına teyit ettirme gereksinimi duyar 115 71,9 45 28,1 
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mısınız? 

Stajyer hemşireyle paylaştığınız bilgilerin gizli tutulacağına inanır mısınız? 84 52,5 76 47,5 

Stajyer hemşirenin mahremiyetinize özen gösterdiğine inanır mısınız? 103 64,4 57 35,6 

Stajyer hemşirenin uygulamalardaki başarısızlığı ona olan güveninizi etkiler mi? 112 69,2 48 30,8 

Stajyer hemşirenin taburculukla ilgili verdiği bilgilere güvenir misiniz? 89 55,6 71 44,4 

Stajyer hemşirenin kendini tanıtması ona olan güveninizi etkiler mi? 107 66,9 52 33,7 

Stajyer hemşirenin beden dili ve yüz ifadesi ona olan güveninizi etkiler mi? 129 80,6 31 19,4 

Stajyer hemşireler tedavi ve bakımınızla ilgili ihtiyaçlarınızı karşılaya biliyor mu? 85 53,5 75 46,5 

Stajyer hemşirenin bakımınız için yeterli zaman ayırdığını düşünüyor musunuz? 90 57 70 43 

Stajyer hemşirenin sizi dikkatli bir şekilde dinlediğine inanıyor musunuz? 101 63,5 59 36,5 

Stajyer hemşirenin sizi sık sık kontrol etmesi ona olan güveninizi etkiler mi? 126 79,2 33 20,8 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sonuç olarak; öğrencilerin stajyer hemşirelerin kılık kıyafetleri,beden dili, yüz ifadesi, verdiği 

bilgilere, mahremiyete özen göstermesi,bakım vermesine güvendiği, fakat tek başına kan 

aldırma, enjeksiyon yaptırma ve damar yolu açtırma da temkinli davrandıkları 

görülmektedir.Bu doğrultuda öğrencilerin stajyer hemşirelere güvendiği belirlendi.  

Tüm bu sonuçlar dikkate alındığında; öğrencilerin staja çıkmadan önce staj ilgili gerekli 

eğitimlerin verilmesi, ayrıca çalışmanın örneklem sayısı daha fazla ve farklı fakültelerde de 

yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Amaç: Serebrovasküler olay (SVO) geçirmiş geriatrik bireylerin, performans problemi 

yaşadıkları aktiviteleri belirlenmek ve bu aktivitelerdeki performans ve memnuniyet 

düzeylerini incelemektir. 

Gereç ve yöntem: Çalışmamıza kronik SVO öyküsü olan (ortalama 2,7 ±0,4 yıl) 25 geriatrik 

birey dâhil edildi. Bireylerin performans problemi yaşadığı aktivitelerin tespiti ile performans 

ve memnuniyet düzeylerini ölçmek için Kanada Aktivite Performans Ölçeği (KAPÖ) 

kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 25 geriatrik bireylerin (15 erkek-10 kadın) yaş ortalaması 

70,3± 2,4 (erkek) ve 68,3 ± 1,9 (kadın) olarak bulundu. KAPÖ’ne göre erkek bireylerin 

yapmakta problem yaşadıkları aktiviteler incelendiğinde performans alanlarına göre dağılımı; 

%53,3’ü kendine bakım (yemek yemek, traş olmak, banyo yapmak), % 13,3’ü üretkenlik 

(bahçe işleri), %33,3’ü serbest zaman (kahveye gitmek, torunları ile vakit geçirmek, tiyatroya 

gitmek) şeklinde olduğu görüldü. Kadınların performans problemi yaşadığı aktivitelerin 

%50’si kendine bakım (banyo yapmak, giyinmek, tırnak kesmek), %30’u üretkenlik ( ev 

temizliği yapmak, yemek yapmak, bahçe işleri), % 20’sinin ise serbest zaman (torunları ile 

vakit geçirmek, komşuya gitmek, akraba ziyareti) alanında olduğu bulundu. Özetleyecek 

olursak, hem erkek hem de kadın SVO’lu geriatrik bireylerin performans problemi yaşadığı 

aktivitelerin büyük çoğunluğu kendine bakım performans alanındadır. Aktivite performans ve 

memnuniyetleri bakımından erkeklerin ortalama değerleri performans için 5,69 ± 2,2, 

memnuniyet için 2,01 ± 1,45 olarak; kadınların ise performans puanı ortalaması 4,48 ± 1,35, 

memnuniyet puanı ortalaması ise 3,58 ± 1,75 olarak bulundu. 

Sonuç: Kronik SVO hikâyesi olan geriatrik bireylerin performans problemi yaşadığı 

aktiviteler incelendiğinde, cinsiyet farkı gözetmeksizin, ortak olarak en çok kendine bakım 
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alanındaki aktivitelerde zorlandıkları görüldü. Erkeklerin kadınlardan farklı olarak ikinci 

sırada serbest zaman, üçüncü sırada ise üretkenlik alan aktivitelerinde problem yaşadıkları 

görüldü. Bu bireylere yönelik rehabilitasyon yaklaşımlarının önemi göz önüne alındığında, 

bireyin ihtiyaç, istek, ilgi ve beceri düzeyine göre adapte edilerek kişi merkezli olarak 

uygulama içerisinde bu performans alanlarındaki aktivitelerine yönelik yaklaşımların 

uygulanmasını önermekteyiz. Geriatrik bireylerin aktivite performans ve memnuniyetlerinin 

arttırılmasına yönelik yapılacak olan interdisipliner çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu noktalara 

dikkat edilerek hazırlanacak olan rehabilitasyon programlarının daha etkin sonuçlar 

gösterebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime: Yaşlı, aktivite, performans, memnuniyet 

 

Investigation of Activity Performance  In Geriatric Individuals with Stroke 

Objective: To determine the activity performance problems of geriatric individuals who have 

had cerebrovascular event (stroke) and to examine their performance and satisfaction levels in 

these activities. 

Materials and methods: Twenty-five geriatric individuals with a history of chronic stroke 

(mean 2.7 ± 0.4 years) were included in our study. In order to determine the activity 

performance problems of individuals and to measure their performance and satisfaction 

levels, the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) was used. 

Results: The mean age of 25 geriatric individuals (15 man and 10 woman) included in the 

study was 70.3 ± 2.4 (men) and 68.3 ± 1.9 (women). In the COPM, when the activities with 

performance problems of men individuals are examined,  it was found that the distribution 

according to their performance areas; 53.3% self care (eating, shaving, bathing), 13.3% 

productivity (gardening), 33.3% leisure (going to coffee shop, spending time with 

grandchildren, going to the theater). In women this distribution was as follows; 50% self-care 

(bathing, dressing, cutting nails), 30% productivity (making house cleaning, cooking, 

gardening), 20 % leisure (spending time with grandchildren ,visiting relatives).  To 

summarize, the majority of the activities experience performance problems were self-care 

performance field activities  in the geriatric  individuals with stroke. The average score of 

men was 5.69 ± 2.2 for performance and 2.01 ± 1.45 for satisfaction; while the average 

performance score of women was 4.48 ± 1.35, and satisfaction score was 3.58 ± 1.75. 
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Conclusion: When the activities of geriatric individuals who have chronic stroke history are 

examined, it is seen that they have difficulty in activities in the field of self-care as a partner, 

regardless of gender. In contrast to women in other performance areas, men were seen to 

experience leisure activities in second place and productivity activities problems in third 

place. Considering the importance of rehabilitation approaches for these individuals, we 

recommend that the approaches to the activities in these areas of performance are applied in a 

person-centered manner by adapting to the needs, wishes, interests and skills of the 

individual. Interdisciplinary studies are needed to improve the performance and satisfaction of 

geriatric individuals with stroke. It is thought that the rehabilitation programs that will be 

prepared by paying attention to these points will show more effective results. 

Key words: Geriatric, activity, performance, satisfaction 

 

1.Giriş 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki demografik gelişmeler, beklenen yaşam süresinin 

yıllar içinde arttığını göstermiştir (1). Ülkemizdeki yaşlı birey (65 yaş ve üstü) sayının  2023 

yılında toplam nüfusun  %10,2’sini, 2050 yılında ise %20,8’ini oluşturması tahmin 

edilmektedir (2). Yaşın ilerlemesiyle hipertansiyon, koroner arter hastalığı, diabetes mellitus, 

osteoartroz, osteoporoz, inme gibi kronik hastalıkların prevalanslarının arttığı da 

gösterilmiştir (3). İnme prevelansı geriatrik bireylerde %15-20 arasında olduğuna dikkat 

çeken araştırmacılar, özellikle  yaşlı bireylerde sıkça karşılaşılan düşme riski nedeni ile de 

inme görülme sıklığının yükseldiğini belirtmektedirler (3, 4). 

Kronik hastalıklar, yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki (GYA) bağımlılık 

durumunu artırmakta ve aktivite performanslarını olumsuz yönde etkilemektedir (1, 5). 

Geriatrik bireylerin GYA’larında limitasyon yaşadığını gösteren çokca çalışmaya ek olarak 

inme geçirmiş olan bireylerinde GYA performanslarının etkilendiği gösterilmiştir (6, 7) . 

Ancak inme geçiren geriatric bireylerin aktivite performans ve memnuniyetlerini inceleyen 

çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu amaçla planladığımız çalışmamızın amacı; 

Serebrovasküler olay (SVO) geçirmiş geriatrik bireylerin, performans problemi yaşadıkları 

aktiviteleri belirlenmek ve bu aktivitelerdeki performans ve memnuniyet düzeylerini 

incelemektir. 
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 2. Yöntem 

Çalışmamıza Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde kronik SVO 

öyküsü ile takip edilen 25 geriatrik birey dâhil edildi. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; en az 

1 yıl önce SVO geçirmiş olmak ve 65 yaş üstü olmaktır. Çalışmadan hariç tutulma kriteri ise 

herhangi bir iletişim problemine sahip olmak olarak belirlenmiştir. 

Geriatrik bireylerin performans problemi yaşadığı aktivitelerin tespiti ile, aktivite performans 

ve memnuniyet düzeylerini ölçmek için Kanada Aktivite Performans Ölçeği (KAPÖ) 

kullanıldı. 

Kanada Aktivite Performans Ölçeği: Kanada Ergoterapistleri Derneği tarafından geliştirilmiş 

bir ölçektir. KAPÖ, aktivite performans problemlerini belirlemek, performans değişikliği ve 

performans memnuniyetini ölçmek için kullanılan standart bir ölçüm aracıdır. Bireylerin 

aktivite tercihleri, kendileri tarafından verilen aktivite performans ve memnuniyet puanları 

değerlendirilir (8). Çalışmamızda geriatrik bireylerden kendine bakım, üretkenlik ve serbest 

zaman olmak üzere üç performans alanı aktivite performansı ve memnuniyetini 

değerlendirmeleri için, kendisine göre en önemli en az 1, en fazla 5 aktiviteyi seçip, her bir 

aktivite için likert skalasına göre 1-10 arası performans ve memnuniyet puanı belirlemelerini 

istedik (1: Performansım çok kötü, 10: Performansım çok iyi; 1: Hiç memnun değilim, 10: 

Çok memnunum) (9). Elde edilen performans ve memnuniyet puanları toplanıp, bireyin 

önemli bulduğu aktivite sayısına bölerek performans ve memnuniyet puanları hesaplanır (8). 

Ölçeğin, çeşitli hasta gruplarında ve farklı dillerde geçerliliği ve güvenilirlik çalışmaları 

mevcuttur (10). Biz de çalışmamızda geçerlilik ve güvenilirliği gösterilmiş olan Türkçe 

versiyonunu izin alarak kullandık (11). 

İstatisksel Analiz 

Verilerin analizinde ‘Statistical Package for the SocialSciences 21.0 for Windows (SPSS)’ 

programı kullanıldı. İstatistiksel ölçüm sonucu belirlenen değişkenler ortalama ± standart 

sapma şeklinde (X ± SS) olarak ifade edilmiş, sayımla belirlenen değişkenler için yüzde (%) 

değeri hesaplanmıştır. Erkek ve kadın SVO’lu bireylerin performans ve menuniyet düzeyleri 

arasındaki Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. İstatiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 

olarak kabul edildi. 
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,3. Bulgular 

25 geriatrik birey dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen 25 geriatrik bireylerin (15 erkek-10 

kadın) yaş ortalaması 70,3± 2,4 (erkek) ve 68,3 ± 1,9 (kadın) olarak bulundu. Kronik SVO 

öyküsü ise ortalama 2,7 ±0,4 yıl olarak  tespit edildi. 

KAPÖ’ne göre erkek bireylerin yapmakta problem yaşadıkları aktiviteler incelendiğinde 

performans alanlarına göre dağılımı; %53,3’ü kendine bakım (yemek yemek, traş olmak, 

banyo yapmak), % 13,3’ü üretkenlik (bahçe işleri), %33,3’ü serbest zaman (kahveye gitmek, 

torunları ile vakit geçirmek, tiyatroya gitmek) şeklinde olduğu görüldü. Kadınların 

performans problemi yaşadığı aktivitelerin %50’si kendine bakım (banyo yapmak, giyinmek, 

tırnak kesmek), %30’u üretkenlik ( ev temizliği yapmak, yemek yapmak, bahçe işleri), % 

20’sinin ise serbest zaman (torunları ile vakit geçirmek, komşuya gitmek, akraba ziyareti) 

alanında olduğu bulundu. KAPÖ’ ye göre, aktivite perfomarmans alanına göre cinsiyet dağlım 

oranları Grafik 1’ de gösterildi. Özetleyecek olursak, hem erkek hem de kadın SVO’lu 

geriatrik bireylerin performans problemi yaşadığı aktivitelerin büyük çoğunluğu kendine 

bakım performans alanındadır. Aktivite performans ve memnuniyetleri bakımından erkeklerin 

ortalama değerleri performans için 5,69 ± 2,2, memnuniyet için 2,01 ± 1,45 olarak; kadınların 

ise performans puanı ortalaması 4,48 ± 1,35, memnuniyet puanı ortalaması ise 3,58 ± 1,75 

olarak bulundu (Grafik 2). 

Grafik 1. Cinsiyete göre aktivite performans alan dağılımı  

 

 Grafik 2. Cinsiyetlere göre memnuniyet ve performans sonuçları dağılımı 
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4. Tartışma, sonuç 

Kronik SVO hikâyesi olan geriatrik bireylerin performans problemi yaşadığı aktiviteler 

incelendiğinde, cinsiyet farkı gözetmeksizin, ortak olarak en çok kendine bakım alanındaki 

aktivitelerde zorlandıkları görüldü. Erkeklerin kadınlardan farklı olarak ikinci sırada serbest 

zaman, üçüncü sırada ise üretkenlik alan aktivitelerinde problem yaşadıkları görüldü. 

Yazıcı ve ark’nın da GYA değerlendirmesi kullarak, yaşlı bireylerin aktivite dağılımlarını 

inceledikleri çalışmalarında en yüksek oranda banyo yapma ve tuvalete gitme aktivitelerinde 

bağımlı olduklarını, bu aktiviteleri de temizlik yapma ve yemek hazırlama aktiviteleri 

olduğunu belitrmişlerdir (1). Çalışmamız sonuçları  geriatrik bireylerin bu aktivitelere benzer 

şekilde yemek yeme ve giyinme gibi kendine bakım aktivitelerinde,  bahçe işleri ile uğraşma 

gibi üretkenlik aktivitelerinde, torunları ile vakit geçirme ve  akraba ziyareti gibi serbest 

zaman aktivitelerinde performans problemi yaşadıklarını göstermiştir. Aynı zamanda bu 

aktiviteleri geriatrik bireyler kendi algıları üzerinde değerlendirerek, kişisel performans ve 

memnuniyet algısını ortaya koymuştur. 
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 Bu bulgular ışığında, geriatrik bireylere yönelik rehabilitasyon yaklaşımları oldukça hayati 

öneme sahip olduğu görülmektedir. Bireylerin ihtiyaç, istek, ilgi ve beceri düzeyine göre 

adapte edilerek kişi merkezli olarak uygulama içerisinde bu performans alanlarındaki 

aktivitelerine yönelik yaklaşımların uygulanmasının önemli olduğu bilinmektedir (12).  

Çalışmamızın limitasyonları ararasında çapraz kesitsel dizayna sahip olması yer alabilir. 

Ayrıca, daha fazla inmeli geriatrik bireyin yer aldığı çalışmalara uznun dönem takip 

çalışmalarına ihtiyaç vardır.  

Geriatrik bireylerin aktivite performans ve memnuniyetlerinin arttırılmasına yönelik yapılacak 

olan interdisipliner çalışmaların arttırılmasına ihtiyaç vardır. Kişi merkezli ve bütüncül 

rehabilitasyon yaklaşımları uygulaması ile  geriatrik bireylerin aktivite performans 

düzeylerinin arttırılarak, bağımsızlık seviyelerinin gelişitirilebileceğinden dolayı daha etkin 

sonuçlar gösterebileceği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak kadın ve erkek arasındaki farklar rehabilitasyon programları belirlenirken de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle kişiye özel rehabilitasyon yaklaşımlarının belirlenmesi 

oldukça önemlidir.  
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ÖZET 

Epilepsi tekrarlayan nöbetlere neden olan köpeklerde en sık görülen kronik nörolojik 

hastalıktır. Çoğu durumda epilepsi, yaşam boyu sürer. Beyinde anormal elektriksel aktiviteler 

olduğunda köpeklerin davranışında veya hareketinde ani ve kısa süreli değişikliklere yol açar 

bunun sonucunda nöbet meydana gelir. Köpeklerde epileptik krizleri travma, toksinlere maruz 

kalma, beyin tümörleri, genetik anormaliler, kan biyokimyası veya organlarıyla ilgili sorunlar 

veya başka nedenlerden kaynaklanabilir. Nöbetler bazen bilinmeyen nedenlerle ortaya 

çıkabilir. Bazı ırklar epilepsiye diğerlerinden daha fazla yatkın olabilir ve prevalansları 

diğerlerinden daha yüksek olabilir.  

Anahtar kelimeler: Epilepsi; kronik; epileptik nöbet 

 

ABSTRACT 

Epilepsy is the most common chronic neurological disorder in dogs that cause recurrent 

seizures. In most cases, epilepsy lasts a lifetime. When abnormal electrical activity occurs in 

the brain, it causes sudden and short-term changes in the behavior or movement of dogs, 

resulting in seizures. Epileptic seizures in dogs can be caused by trauma, exposure to toxins, 

brain tumors, genetic abnormalities, blood biochemistry or organ problems, or other causes. 

Some races may be more prone to epilepsy than others and their prevalence may be higher 

than others. 

Key words: Epilepsy; chronic; epileptic seizure 

 

 

GİRİŞ 

Nöbetler, köpeklerde en sık bildirilen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöbet geçirmenin 

bilimsel terimi "ictus" dur. Nöbet; kontrol edilemeyen kas aktivitesinin eşlik ettiği normal 

beyin fonksiyonunun geçici istemsiz bir rahatsızlığıdır. Epilepsi en sık görülen kronik 

nörolojik hastalıktır. Köpeklerde % 0,5 ile % 5 arasında yaygınlıkta bildirilmiştir(1). 

İnsanlarda epilepsi görülme oranı %1 ile %3 arasında olduğu tahmin edilmektedir(2). 
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ETİYOLOJİ 

Nöbetlere neden olan spesifik biyokimyasal mekanizmalar, köpeklerde veya insanlarda henüz 

tam olarak anlaşılmamıştır, ancak nöbetlerin beynin elektriksel aktivitesindeki işlev 

bozukluğundan kaynaklandığı bilinmektedir. Genel olarak, epileptik nöbetlerin beynin belirli 

alanlarındaki uyarıcı ve inhibe edici aktivite arasındaki dengesizlikten kaynaklandığına 

inanılır, bu da aşırı beyin aktivitesine veya alışılmadık derecede baskılanmış aktiviteye yol 

açar. Bununla birlikte, yapısal hasar veya metabolik hakaretlerin bulunmadığı durumlarda, bu 

tür işlev bozukluğunun nedenleri açık değildir. Anormal uyarıcı işlemlerin, nöronlardaki 

fonksiyonel anormalliklerin, özellikle hücrelerin elektriksel işlevi için gerekli olan iyon 

kanallarındaki mutasyonlardan kaynaklanabileceğini gösteren bazı kanıtlar vardır, ancak bu 

açıklamanın sadece idiyopatik epilepsilerin bir alt kümesi için geçerli olabileceği 

kanısındadır. Çeşitli epilepsi formlarının spesifik nedenleri hakkında daha fazla araştırma hala 

gereklidir; mevcut anlayış eksiktir(3). 

Epilepsi tekrarlayan nöbet ataklarını tanımlamak için kullanılır. Epilepsi nöbetleri tek bir 

nöbet şeklinde veya ardarda nöbetler şeklinde ortaya çıkabilir.  Epilepsi tek bir hastalığın 

değil, çok çeşitli klinik belirtiler, başlangıç yaşı ve altta yatan nedenlerle karakterize edilen bir 

grup hastalığın semptomudur.  

Nöbetlerin birçok nedeni vardır. Genetik epilepsi (primer)  genellikle “idiyopatik” epilepsi 

olarak adlandırılır, yapısal epilepsi (yapısal beyin anormalliklerinden kaynaklanan 

semptomatik epilepsidir) / metabolik epilepsi (metabolik veya toksik anormalliklerden 

kaynaklanan semptomatik epilepsilerdir) ve sebebi bilinmeyen epilepsi, bunun mekanik 

temeli henüz açıklığa kavuşturulmamıştır(4). Köpeklerde nöbetlerin en sık nedeni olan 

idiyopatik epilepsi kalıtsal bir hastalıktır, ancak kesin nedeni bilinmemektedir. Diğer nedenler 

arasında karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, beyin tümörleri, beyin travması veya toksinler 

bulunur. Nöbetler sıklıkla heyecan anında veya beslenme sırasında ortaya çıkar. Köpek 

uykuya dalarken veya uyanırken  beyin aktivite hızının  değiştiği zamanlarda meydana gelir. 

Etkilenen köpekler nöbet geçirmediği zamanlarda tamamen normal görünebilir. Genetik 

epilepsiler insanlarda ve farelerde yoğun olarak çalışılmıştır. Yapılan çalışmalarda insanlar, 

fareler ve köpeklerde ortaya çıkan semptomlar arasında paralellikler bulunduğu 

görülmüştür(5-11).  

 

Nöbetler üç evre şeklinde ortaya çıkmaktadır: 

 Pre-iktal faz öncesi veya aura, köpeğin saklanabileceği, sinirlenebileceği veya köpeğin 

sahibini arayabileceği, davranışının değiştiği dönemdir. Huzursuzluk, gerginlik, sızlanma, 
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titreme ve tükürük salgısının arttığı dönemdir. Bu dönem birkaç saniye ile birkaç saat 

sürebilir. Bu periyotta, nöbet öncesi, sanki köpek bir şeylerin gerçekleşmek üzere olduğunu 

algılar gibi olduğu tespit edilmiştir. 

 

 İktal faz nöbetin kendisidir ve birkaç saniyeden beş dakikaya kadar sürer. Bir nöbet sırasında 

köpek bilincini kaybedebilir veya zihinsel farkındalıkta bir değişiklik olabilir. Köpek, büyük 

bir bilinç kaybıyla birlikte tamamen kuvvetli  bir nöbet geçirirse, vücudun tüm kasları spastik 

ve düzensiz bir şekilde kasılır. Köpek genellikle yere yatar aksi halde felç olmuş gözükürken 

bacaklarıyla kürek hareketi yapar. Kafa genellikle geriye çekilir. İdrar, dışkılama ve tükürük 

oluşabilir. Eğer nöbet beş dakika içinde durmazsa, köpeğin epileptik veya status uzun süreli 

nöbet geçirdiği söylenir. Status epileptikus acil bir durum olarak kabul edilir ve tıbbi yardım 

alınmalıdır. 

 İktal faz döneminde veya nöbetin bitiminden hemen sonraki dönemde, denge ve oryantasyon 

bozukluğu, tükürük salgılanması, huzursuzluk, hatta geçici körlük ve geçici duyma kaybı 

gözlenebilmektedir. Nöbetin ciddiyeti ile iktal sonrası fazın süresi arasında doğrudan bir ilişki 

yoktur. 

Bir nöbetin dramatik ve şiddetli görüntüsüne rağmen, köpekler kafa karışıklığı ve belki de 

panik hissedebilse de, nöbetler ağrılı değildir. Popüler inanışın aksine, köpekler bir nöbet 

sırasında dillerini yutmazlar. Parmaklarınızı veya bir nesneyi ağzına sokarsanız, evcil 

hayvanınıza yardım etmeyeceksiniz ve çok kötü bir şekilde ısırılma veya köpeğinize zarar 

verme riski yüksektir. Önemli olan, nöbet geçiren köpeğin yere düşerken kafasını nesnelere 

vurmasını veya kendine zarar vermesini engellemektir. Zeminde veya yerde olduğu sürece, 

meydana gelebilecek çok az zarar riski vardır. 

Tek bir nöbet köpek için nadiren tehlikelidir. Bununla birlikte, köpeğin kısa bir süre içinde 

birden fazla nöbet geçirmesi (küme nöbetleri) veya bir nöbet birkaç dakikadan daha uzun 

sürerse, vücut ısısı yükselmeye başlar. Hipertermi veya yüksek vücut ısısı nedeniyle sekonder 

nöbete gelişirse, başka bir takım sorunların ele alınması gerekebilir. 

Post iktal faz Nöbet sonrası 30 dk dan az sürer. Takatsizlik, körlük ve boş boş bakınma 

gözlenir. 
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Epilepside yaygın  olarak kullanılan terminolojiler: 

Otomotivler - dudak şapırdatma, yalama veya çiğneme gibi istemli hareketlere benzeyen 

tekrarlayan motor aktiviteleri. 

Atonik nöbet - tonik veya miyoklonik bir olayı takip etmeden birkaç saniye veya daha uzun 

süren ani bir kas tonusu kaybı. 

Küme nöbetleri - normal aralıktan daha kısa sürede bir nöbet grubu; 24 saatlik bir süre içinde 

klinik olarak 2 veya daha fazla nöbet olarak tanımlanır. 

Fokal nöbet - beynin sadece bir bölümünden kaynaklanan ve dolayısıyla sadece vücudun bir 

bölümünü etkileyen nöbetler. 

Genelleştirilmiş nöbet - beynin her iki yarım küresinden kaynaklanan nöbetler. 

İdiyopatik epilepsi - tanımlanabilir bir yapısal neden olmadan, genellikle genetik olduğu 

varsayılan epilepsi. 

İnterictal dönem - nöbetler arasındaki zaman. 

Miyoklonik nöbet - kas veya kas grubunun ani, kısa kasılmaları. 

Postiktal dönem - davranış değişikliklerinin görülebileceği bir nöbetten hemen sonra geçen 

süre. 

Dirençli epilepsi - antiepileptik ilacın tedavi edici dozları ile tedavi sırasında bile ortaya çıkan 

nöbetler, yani ilacın etkisini kaybettiği epilepsi. 

Status epileptikus - nöbetlerin ara vermeden birbirlerini yakından takip ettikleri veya tek bir 

nöbetin 5 dakikadan fazla sürdüğü ciddi bir durum 

Status epileptikus ciddi ve hayati tehlike arz eden bir durumdur. Beş dakikadan fazla süren bir 

nöbet ile karakterizedir. İntravenöz antikonvülzanlar, nöbet aktivitesini durdurmak için derhal 

verilmezse, köpek ölebilir veya geri dönüşü olmayan beyin hasarına maruz kalabilir. Yüksek 

ses, gürültü, yanıp sönen ışık veya daha karmaşık bir hareket veya davranış gibi durumlardan 

sonra sürekli olarak meydana gelen nöbetler olan refleks nöbetleri de köpeklerde 

bildirilmiştir(12). 

Bir köpeğin nöbet atağından sonra, veteriner hekiminiz zehirlenme veya halüsinojenik 

maddelere veya kafa travması geçmişine maruz kalma olasılığına odaklanarak ayrıntılı bir 

geçmiş anemnezi alarak teşhis ve tedavi protokolüne başlayacaktır. Veteriner ayrıca fizik 

muayene, kan ve idrar testleri ve bazen bir elektrokardiyogram (EKG) yapabilir. Bu testler 
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karaciğer, böbrek, kalp veya elektrolit ve kan şekerine bağlı oluşan hastalıkları ekarte eder. 

Bu testler normalse ve zehirlenme  veya  travmaya maruz kalma yoksa, nöbetlerin ciddiyeti ve 

sıklığına bağlı olarak daha fazla tanı önerilebilir. Nöbetler (ayda bir kezden daha az), daha sık 

veya daha şiddetli olmadıkça daha az endişe vericidir. Bu durumda, bir spinal sıvı analizi 

yapılabilir. Ayrıca doğrudan beynin yapısına bakmak için bilgisayarlı tomografi  veya MRI 

gibi özel teknikler de uygulanabilir. 

TEDAVİ 

Köpek epilepsisi için uygun bir tedavi rejiminin belirlenmesi, nöbetin tipi ve nedeninin kesin 

bir şekilde teşhisine bağlıdır. Ayda bir defadan fazla nöbet geçirilmesi, kısa süre içerisinde 

birden fazla nöbet geçirilmesi veya şiddetli ve uzun süren nöbetlerin görüldüğü durumlarda 

tedavi amacıyla en yaygın kullanılan iki ilaç fenobarbital ve potasyum bromürdür. 

Antikonvülsan ilaç tedavisine başladıktan sonra, ömür boyu kullanılmaya devam edilmelidir. 

Eğer antikonvülsan ilaç tedavisine başlanırsa ve daha sonra kesilirse, köpeğin gelecekte daha 

ciddi nöbet geçirme riski taşıyacağı bildirilmiştir. Nöbet veya epilepsi öyküsü olmayan 

normal köpekler bile, antikonvülsan ilaçlar kullanıldıktan sonra, aniden ilacın kesilmesi de 

nöbete neden olabilmektedir. 

Anti-Epileptik İlaçlar 

Birinci nesil anti-epileptik ilaçlardan fenobarbital, en çok kullanılan ilaçlardan biridir, 

fenobarbital etkilidir, nispeten ucuzdur, iyi tolere edilir ve kolayca dozlanabilir. 

Fenobarbital‘in kan hücresi kaybı (sitopeni) ve karaciğer toksisitesi gibi ciddi yan etkileri 

bulunur. Diğer yan etkileri sedasyon, ataksi , iştah ve su tüketiminin artmasıdır. Köpekler 

zamanla fenobarbitallere karşı tolerans geliştirebilirler. Potasyum bromür, genellikle köpek 

epilepsisini tedavi etmek için kullanılan bir başka birinci nesil anti-epileptik ilaçtır. 

Karaciğerde metabolize olan fenobarbital ve diğer anti-epileptik ilaçlar birlikte 

kullanıldığında, karaciğer hasar riskini azaltmak için bu ilaçların dozu düşürülebilir. Bromid 

ayrıca fenobarbital monoterapiye cevap vermeyen bazı epilepsi vakalarının çözümünde de 

faydalı olabilir13. Bromürün yan etkileri sedasyon, ataksi, kusma,  iştah ve su tüketimininde 

artışı içerir. 

Köpeklerde kullanılan ikinci nesil anti-epileptik ilaçlar levetirasetam, zonisamid, felbamat, 

gabapentin, pregabalin ve topiramatı içerir. Bunlardan levetirasetam ve zonisamid en sık 

kullanılır. Levetirasetam, çok çeşitli dozajlarda özellikle güvenli bir tedavi seçeneği olarak 

kabul edilir ancak etkinliği belirsizdir. Yan etkiler hafif olarak değerlendirilir, sedasyon ve 
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ataksi en sık bildirilen yan etkileridir. Ayrıca, fenobarbital ile birlikte tatbik edilmesi kan 

dolaşımında kalma süresini etkileyebilir(13). Zonisamid, karaciğer tarafından metabolize 

edilir ve nadiren görülmesine rağmen karaciğer toksisitesine neden olabilir. Diğer olumsuz 

etkileri; sedasyon, ataksi, kusma ve iştahsızlıktır. İyi emilir, çok sayıda mekanizma ile çalışır 

ve insanlarda çeşitli nöbet tiplerine karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Fenobarbital ile 

etkileşime girdiğinden, iki ilaç kombinasyon halinde kullanıldığında zonisamid dozları 

artırılmalıdır. İkinci nesil insan epilepsi ilacı lamotrigin, köpeklerde kullanılması tavsiye 

edilmez, çünkü kalp aritmilerine neden olabilir(14). 

İnsan kullanımı için son birkaç yıl içerisinde  pazarlanan birkaç üçüncü nesil anti-epileptik 

ilaç, köpek epilepsisinin tedavisinde de faydalı olabilir. Lacosamid'in insanlarda iyi tolere 

edildiği gösterilmiştir ve köpeklerde kullanımını destekleyen bazı köpeklere özgü veriler 

mevcuttur. Piyasadaki mevcut anti-epileptik ilaçlardan farklı olarak yeni bir anti-epileptik ilaç 

olan rufinamide, köpek tedavisi için bazı potansiyellere sahip olabilir(14). Son olarak, iltihabı 

azaltan, nöronlar arasındaki bağlantıları değiştiren ve beyin sağlığı ile ilgili olumsuzlukları 

gideren ilaçlar da dahil olmak üzere epilepsi tedavisi için diğer bazı ilaç türleri de 

araştırılmaktadır, ancak bunlar henüz genel kullanıma hazır değildir(3). 
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ÖZET 

Kronik hastalıklar çocukluk döneminde çok fazla görülmekte ve yıllar geçtikçe görülme sıklığı 

da artmaktadır. Çocuktaki kronik hastalığın tedavisi anne baba başta olmak üzere, diğer aile 

üyelerini de etkilemekte ve önemli psikososyal sorunlara neden olmaktadır. Ailenin ve sağlık 

çalışanların, çocuğun kronik hastalığından ne kadar etkilendiğini öğrenmesi için çocuğun 

sahip olduğu hastalığı/ hastalıkları ve gelişimsel dönemlerin özelliklerini iyi bilmesi gerekir. 

Kronik hastalıklar, çocuğun duygusal ve bilişsel gelişimi üzerinde kalıcı olumsuz etkiler 

bırakabilir. Duygusal tepkiler arasında; yalnızlık, izolasyon, ayrılık, üzüntü, korku, 

depresyon, öfke, gelecek ve ölüm korkusu en başta gelenlerdir. Bu çocukların yaşamındaki 

değişiklikler, hastalığa uyum sağlama, benlik saygısında azalma, hastalığın sosyal ilişkilere 

yüklediği anlam gibi faktörler depresyon gelişmesine neden olabilmektedir. Kronik hastalığı 

olan çocuklara; tedavi, bakım ve uygulamalardan ziyade, çocuğa, ebeveynlere ve diğer aile 

üyelerine psikolojik ve sosyal yönden verilen destek de son derece önemlidir. Psikososyal 

olarak adlandırılan bu destek tedavinin önemli bir parçasıdır. Hemşirenin veya sağlık 

çalışanların çocuğa vereceği bu desteği yapabilmesi için çocuğun dönemlerine göre bilişsel 

gelişim özelliklerini bilmesi, ona göre hareket etmesi ve davranması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda bu çalışmanın amacı; kronik hastalığın tanımı, insidansı, kronik hastalığa sahip 

çocukların gelişimsel dönemlerine göre psikososyal uyumunu ve psikososyal uyum sürecinde 

hemşirenin rolünü ele almaktır. 

Anahtar kelimeler: Çocuk, hemşire, kronik hastalık, psikososyal uyum 

ABSTRACT 

Chronic diseases are very common in childhood, and the incidence increases over the years. 

The treatment of chronic illness in the child affects parents and other family members and 

causes important psychosocial problems. In order for the family and health workers to know 

how much the child is affected by their chronic illness, the child needs to know the 
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characteristics of the disease / diseases and the developmental periods well. Chronic diseases 

can have a lasting negative impact on the child's emotional and cognitive development. 

Emotional responses; loneliness, isolation, separation, sadness, fear, depression, anger, 

future and fear of death are the foremost. Factors such as changes in the life of these 

children, adaptation to the disease, decrease in self-esteem, and the meaning attributed to the 

social relations of the disease may cause the development of depression. Children with 

chronic diseases; psychological and social support to children, parents and other family 

members is of paramount importance, rather than treatment, care and practice. This support, 

called psychosocial, is an important part of treatment. In order for the nurse or health care 

workers to provide this support, the child needs to know the cognitive development 

characteristics according to their periods and act and behave accordingly. The aim of this 

study is to describe the definition, incidence of chronic disease, psychosocial adjustment 

according to the developmental stages of children with chronic diseases and the role of nurse 

in psychosocial adjustment process. 

Key words: Child, nurse, chronic disease, psychosocial adjustment 

 

GİRİŞ 

Günümüzde kronik hastalıklar, özellikle çocuklar için giderek artan bir sağlık sorunu haline 

gelmektedir (1).Tıptaki önemli gelişmelerle birlikte çocukluk çağı kronik hastalıklarında 

yaşam kalitesi yükselmiş ve yaşam süresi uzamıştır (2). Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte 

hasta çocuk ve ailesi kronik hastalığın oluşturduğupsikososyal etkilere daha uzun süre maruz 

kalmaktadır (3).Bu yüzden ailenin ve sağlık çalışanların, çocuğun kronik hastalığından ne 

kadar etkilendiğini öğrenmesi için çocuğun sahip olduğu hastalığı/ hastalıkları ve gelişimsel 

dönemlerin özelliklerini iyi bilmesi gerekir.Kronik hastalığa verilen psikososyal tepkiler, 

hastanın psikolojik bütünlüğünü korumak için açığa çıkan tüm bilişsel, duygusal ve 

davranışsal cevapları içerir (2,3).Hemşirenin veya sağlık çalışanların çocuğa vereceği bu 

desteği yapabilmesi için çocuğun dönemlerine göre bilişsel gelişim özelliklerini bilmesi, ona 

göre hareket etmesi ve davranması gerekmektedir.Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı; kronik 

hastalığın tanımı, insidansı, kronik hastalığa sahip çocukların gelişimsel dönemlerine göre 

psikososyal uyumunu ve psikososyal uyum sürecinde hemşirenin rolünü ele almaktır (1-3). 

KRONİK HASTALIĞIN TANIMI 

Kronik hastalık; “Normalden sapma veya bozukluk gösteren, kalıcı yetersizlik bırakan, geriye 

dönüşü olmayan, patolojik değişiklikler sonucu oluşan, hastanın rehabilitasyonu için özel 

eğitim gerektiren uzun süreçte bakım, gözetim ve denetim gerektiren bir durum olarak 
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tanımlanmaktadır. Kronik hastalık günlük fonksiyonları sınırlayan ya da özel tedavi 

gerektiren ve en azından birkaç ay sürmesi beklenen fiziksel, psikolojik ya da bilişsel 

durumlardır.” (2). 

Kronik hastalıklar, çocukların hastalıkları edinme şekillerine göre doğuştan ve sonradan 

olanlar diye sınıflandırılmadır. Doğuştan kazanılanlar; genetik geçişli ortaya çıkanlar, fetal 

gelişimi sırasında olanlar, defektlerdir. Sonradan kazanılanlar ise; yaralanma ve akut tıbbi 

problemlerden kaynaklı gelişen kanser gibi hastalıklardır (2,3). 

KRONİK HASTALIĞIN İNSİDANSI  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); çocukluk dönemindeki kronik hastalıkların yaygınlığını %15-50 

arasında olduğunu belirlemiştir. Türkiye’deki istatistikler kronik hastalıklardan olumsuz 

etkilenen toplam kişilerin (çocuk, kardeşler ve anne-baba) sayısını 2,8 milyondur.  0-19 yaş 

arasında kronik hastalıkları olan çocukların hastalık yığılması 0-9 yaş arasında olduğunu ileri 

sürülmektedir (2,3). 

KRONİK HASTALIKLI ÇOCUKLARDA YAŞ DÖNEMLERİNE GÖRE 

PSİKOSOSYAL UYUM VE UYUM SÜRECİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ 

Kronik hastalıklardan etkilenen çocukların tıbbi ihtiyaçlarından ayrı psikososyal 

gereksinimleri de vardır. Bu gereksinimler hastalığın her aşamasındaçocuklara sağlanmalıdır. 

Bu gereksinimler karşılandıkça çocuk ve diğer aile üyelerinin yaşam kalite standartları 

yükselecek, sağlık çalışanları ile olumlu iletişim ve güven sağlanacaktır (2-5). 

Yaşam süresi uzaması ile kronik hastalıklar ile mücadele etme zamanı daha fazla zaman 

olmaktadır. Bu sürede çocuk hastalığın getirdiği psikososyal etkilerden daha uzun süre 

etkilenmektedir (2-5). 

Kronik hastalığın çocuk ve aile üyeleri üzerindeki etkileri; 

• Çocuğun hastalığının doğuştan kazanılmış veya sonradan olması, 

• Hastalığın olduğu yaş, 

• Kronik hastalığın derecesi, 

• Hastalığının tedavi şekli, 

• Hastalığın semptomları, 

• Kronik hastalığın oluşturduğu sınırlamalar, 

• Kronik hastalığın çocuk için taşıdığı anlam, 

• Aile üyeleri arası ilişkiler ve bu ilişkilerin dengesi, 



 

1358 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
• Kronik hastalığın çocuğun; toplumsal uyumuna, alışkanlıklarına, okul yaşantısına, 

arkadaşları özellikle varsa kardeşleri ile ilişkilerine etkisi gibi farklı değişkenlerine 

göre çeşitlilik göstermektedir (2, 5, 6).  

Çocukların kronik hastalıkla yaşamı konusunda, çocuğun yaşamı boyunca sahip olduğu 

hastalığa o kadar çok odaklanır ki bireyin özü, yaşantı şekli kaybolmaktadır. Çocukların her 

şeyden önce bir çocuk olduğu unutulur ve yaşantı şekli kendine göre değil hastalığına göre 

yön verilmektedir. Kronik hastalıklar çocukların yaşantılarını birçok yönden etkilese bile 

çocukları tanımlamada kullanılamaz, çocukların kronik hastalıkları ile damgalanamaz  (2, 3, 

5, 6). Bir çocuğun özellikle kronik hastalıklara veya yetersizliklere tepkisi, psikososyal 

uyumu ve uyum süreci çocuğun gelişimsel düzeyine göre değişmektedir. Başta sağlık 

çalışanları olmak üzere, ebeveynler, diğer aile üyeleri, öğretmenler tarafından gelişimsel 

düzeyenin bilinmesi, çocukların yaşadığı durumları anlamada, özellikle anlatmada oldukça 

önemlidir (Hemşireler; kronik hastalıklı çocuğun gelişim dönemine uygun olarak çocuğa 

yaklaşmalı, başarısı ve gayreti övülmeli, eleştiriler yapıcı olmalı, çocuğa yapılan her girişim 

çocuğa ve ebeveynine açıklanmalıdır (2-4).  

Bebeklik Dönemi (0-1 Yaş) 

Süt çocukları gereksinimleri konusunda bağımlıdır. Özellikle ebeveyni ile güven duygusu ve 

kuvvetli bağ oluşturmaya ihtiyacı vardır. Bebeğin temel gereksinimleri düzenli karşılanmazsa 

güvensizlik gelişmektedir ve bu ileriki gelişim aşamaları etkilemektedir (7). Süt çocukluğu 

döneminde bebekler; yaklaşık 8. ayda tanımadığı bireylerde anksiyete düzeyleri artmaktadır. 

Bu ayrılık anksiyetesi olarak adlandırılmaktadır. Daha sonra 6-18. aylar arasında ayrılık 

anksiyetesine ilaveten ise yabancı anksiyetesini yaşamaktadır (3, 8).  

Kronik Hastalığı Olan Süt Çocuğunun ve Aile Üyelerinin Psikososyal Uyumu 

• Bu dönemin çocukların ilk görülen bebeğin rutinleri bozulmaktadır. Bebek kronik 

hastalığından etkilendikçe motor gelişimi gecikir. Sağlık çalışanları bebeğin bu 

gelişimindeki gerilikten dolayı ebeveynlere bilgi vermesi gerekir. 

• Bebekler hastalığından dolayı hastaneye yatması durumunda ise ebeveynlere, bebeğe 

yapılan tüm işlemin detaylarıyla açıklanması gerekir. Sık sık hastaneye yatmalar 

olursa bebek-ebeveyn ilişkisi kesintiye uğramakta ve güven gelişimi engellenmektedir. 

Bebekteki ayrılık anksiyetesinin azaltılması için, bebeğin konforu ve güvenliğinin 

sağlanması için hemşirelik girişimleri esnasında mümkün olduğunca bebekler 

ebeveyninin kucağındayken ve oturtularak yapılmalıdır. Ebeveyn-bebek ilişkisinin 

bozulmaması için göz kontağı ile ebeveyn-bebek bağlanmasının sağlanması 

desteklenmelidir (1,2). 
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• Hastane ortamındaki girişimler sırasında bebeğin; müzikli, sesli, renkli veya hareketli 

bir objeye odaklanarak dikkatinin başka yöne çekilmesini sağlayarak bebeğin 

rahatlaması sağlanmalıdır. Bebeğin; solunum hızı, kalp tepe atımı artışı, ritmik, uzun 

süreli, tiz sesle ağlama gibi ağrı bulguları mutlaka gözlenmelidir. Ayrıca ağrılı 

girişimlerden öncesinde cenin pozisyonu verilmesi, sonrasında ise bebeğin ebeveyni 

tarafından mutlaka kucağa alınarak sakinleştirilmesi gerekir (1, 8).  

Oyun Dönemi (1-3 Yaş) 

Oyun dönemi çocuğunun; bu dönemde özellikle otonomi duygusu, dil ve motor becerileri 

gelişir. Bu gelişen beceriler çocuğun kendini, çevresini ve başkalarını keşfetmesinde aktif bir 

şekilde rol almasında önemlidir. Oyun çağı çocuğunda otonomi duygusu gelişir eğer çocuk 

otonomiyi gerçekleştiremediğinde, şüphe, utanç duymasını ve davranışlarında regresyona 

neden olur. Çocuğun özellikle geri çekilmesine, kendisi ve çevresini keşfetmemesine neden 

olmaktadır (3, 7).   

Kronik Hastalığı Olan Oyun Çocuğunun ve Aile Üyelerinin Psikososyal Uyumu 

• Oyun çocuğu döneminde özellikle ebeveynlerden ayrılma korkusu, ayrılık 

anksiyetesine neden olmaktadır. Bu dönemde çocuk yaşadığı korkuyu ve anksiyeteyi 

açıklayamaz ve baş etme mekanizması sınırlıdır (1). Çocuk bu duygularla baş 

edebilmek için regresyon, agresif olma, obje kullanımı (battaniye gibi) gibi davranışlar 

sergileyebilir. Sağlık çalışanları çocuğun hastaneye yatmaları durumunda çocuğun 

rutinlerini devam ettirmeye çalışmalı, çocuğun ve ebeveynin bakıma ve girişimlere 

katılımını desteklemelidir. Çocuktaki bu dönemde de görülen yabancı anksiyetesini 

azaltmak için sağlık çalışanları mümkün olduğunca sakin, acele etmeden ve adım 

adım yaklaşmalıdır (1, 3). 

• Kronik hastalıklı çocuğun hastaneye yattığı zamanda yeni olan çevresi, çocuğa 

kendisinin çok küçük olduğu düşüncesiyle, kontrolün elinde olmadığı korkusu yaşatır. 

Çocuk bilişsel gelişimi nedeniyle her söyleneni ve davranışları anlamaya başladığı için 

sağlık çalışanları; çocukla iletişim kurarken çocuğun seviyesine inerek göz teması 

kurmalı ve basit kelimeler kullanarak konuşulmalıdır (1). 

• Çocuğun hastanede yattığı sürece girişimler uygulanırken stresle baş etmesini ve 

duygularını ifade etmesini sağlamak için terapötik oyun yöntemlerini mutlaka 

kullanmalıdır. Girişimler boyunca araç-gerecin tanıtılması için çocuğun oynamasına 

izin verilmeli, oyuncak üzerinde işlemin nasıl yapılacağı gösterilmeli anlatılmalıdır.  
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• Bu dönemde övgü; çocuğun kendine olan saygısını ve özgüvenini arttırır. Çocuk 

hastanede olumlu deneyimler yaşadığında daha sonrasında olumlu hatırlayacağından 

çocuklar girişimler sonrasında olumlu tepkileri övülmeli, renkli yapıştırıcı, balon gibi 

ödüller verilmelidir (1-3, 5). 

Okul Öncesi Dönem (3-6 Yaş) 

Okul öncesi dönemde çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Çocuğun sosyalisazyonu 

giderek artmakta ve bu dönemin en büyük görevi de cinsel kimlik kazanımıdır. Ayrıca herkesi 

ve her şeyi keşfetmeye meraklıdır.  Gerçekte olan ve inandığı şey arasındaki sınırı kolaylıkla 

karıştırabilir. Çocuk için beden bütünlüğü çok önemlidir. Bu dönem girişimsel dönem olarak 

adlandırılır. Çocuğun girişimciliği desteklenmez, karşılık verilmez ya da çocuk yaptıklarına 

karşılık olumlu duygularına destek bulamazsa suçluluk duygusu geliştirir. Çocuktaki bu 

suçluluk duygusu hareketlerine, kendini geri çekmesine ve keşiflerini kısıtlamasına neden olur 

ve çocukta kötü olma ve başarısızlık hisleri gelişir (5, 7).  

Kronik Hastalığı Olan Okul Öncesi Çocuğunun ve Aile Üyelerinin Psikososyal Uyumu 

• Kronik hastalığı olan bu dönemin çocuğu benmerkezci düşüncelerinden dolayı 

cezalandırıldığına ve olayların başka bir nedenden kaynaklı olduğuna inanır. 

• Hayal dünyası çok geniş olduğu içinde yanlış izlenimler, fantastik yaratıklar ve 

korkularla birlikte suçluluk duygusu hisseder.  Özellikle bu dönemin çocuğuna sağlık 

çalışanları; herhangi bir yanlış anlaşılmayı engellemelidir. 

• Çocuğun ve ailesinin daha önceki yaşadığı olumsuz deneyimler ve güvensizlikleri 

gidermek için çocuğa ve ebeveynlere, açıklamalar yapılmalı, güven verici davranışlar 

sağlanmalıdır (9). 

• Çocuğun girişimler boyunca yapılan işlemler, süresi, kullanılacak araç-gereçler 

tanıtılmalı ya da oyuncak bir bebek üzerinde işlemler gösterilmelidir. 

• Çocuğun anksiyete yaşamaması için girişimler, tedavi ve bakım boyunca 

hissedebileceği “soğukluk, sinek ısırığı, ıslaklık vb” duygular somut ve basit 

kelimelerle açıklanmalıdır. Girişimlere katılması sağlanmalı ve desteklenmelidir.  

• Okul öncesi çocuğunun özellikle dil becerileri gelişmiştir. Ağrının tipini ve yerini 

ifade edebilir. Hareketleri gözlemlenerek de ağrıya tepkileri anlaşılabilir. Ağrılı 

girişimlerden kaçınmak için sürekli kendine ifade etmekten kaçınmaz (“İğne 

yapmadan önce su içmek istiyorum, tuvalete gitmek istiyorum, iyileştim” gibi.). 

• Konuşurken kullanılan kelimelerin dikkatli olunması (kontrol etmek, düzeltmek, 

onarmak vb) gerekir. Çocuğun invazif girişimlerle ilgili korkusu azaltılmalıdır. Bu 
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kelimeler “açmak, kesmek” gibi kelimelere göre daha rahat kabul edilebilir.Çocuğa 

duygularını yönetmesi için “canın acırsa ah de, elimi tut gibi” önerilerde yapılabilir. 

• Özellikle kriz sırasında ve çocuğun ayrılıktan kaynaklı anksiyete ve korkusunu 

azaltmak için ailenin girişimlere dahil olması sağlanmalıdır Baş etme davranışları 

övülmeli (çok güçlüsün, sen iyi bir yardımcısın gibi) ve oyun oynayabileceği 

çıkartmalarla ödüllendirilmelidir. Ayrıca; çocuğun korkusunu engelleyeceğinden yara 

bandı kullanılır (1-3, 6). 

Okul Dönemi (6-12 Yaş) 

Okul döneminde bulunan çocuklar için akran grubu çok önemlidir. Okula başlamıştır, 

girişkendir ve bilişsel, entelektüel özelliği artmıştır. Fiziki görünümlerin önem kazanmaya 

başladığı, ilgilerinin akranları ve okul çevresine yönelik olduğu bir dönemdir.  Okul çocuğu 

dönemindeki çocukta psikososyal gelişmenin çalışkanlığa karşı aşağılık duygusunun geliştiği 

zamandadır. Okul çocukları bu dönemde başarı duygularını geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Bu 

yüzden bu dönemin çocuğu kendilerine onay verilecek her görevleri büyük bir hevesle, istekle 

ve heyecanla yapar.  Çocuk kabul alamaz, devamlı ret alırsa ve sürekli başarısız olursa 

aşağılık duygusu gelişir (2, 5, 7).  

Kronik Hastalığı Olan Okul Çocuğunun ve Aile Üyelerinin Psikososyal Uyumu 

• Kronik hastalığı olan okul dönemi çocukları,  sahip olduğu hastalığı yaptıkları 

davranışların karşılığı ceza olarak tanımlar. Okul dönemi çocuklarında kronik 

hastalıklarından dolayı akranları tarafından reddedilme korkusu ve düşük benlik 

saygısının gelişimi görülebilir. Özellikle çocuğun öğretmenleri ve akran grubuna da 

hastalığı hakkında bilgi verilmelidir. 

•  Okul dönemi çocuklarının bilişsel gelişimi ve dil becerisi hastalıkları hakkında 

verilen bilgileri anlayabilir. Ayrıca; kronik hastalığından kaynaklı ortaya çıkan 

semptomların ağrı gibi yerini, düzeyini ve süresini tanımlayabilir. 

• Bu dönemin çocuğu kronik hastalığından dolayı okul faaliyetlerine katılımı 

engellenebilir. Bu da çocukta izolasyon ve yalnızlık görülmesine neden olabilir. 

Ayrıca okula düzenli devam edemediği için akademik başarısı da düşebilir. Çocuğun 

özellikle duygularını ifade etmesi desteklenir, diğer farklı yeteneklerinin ortaya 

çıkmasına yardım edilir. Olumlu yönleri övgüyle vurgulanır.  

• Çocuklar özellikle bu dönemde bağımsız olmaya başlarlar fakat bir kronik hastalığa 

sahip olan çocuklar için ebeveynler bağımsızlığında istekli olmayabilir. Tam aksine 

çocukların bağımsızlıkları desteklenmeli, hastalığının sorumluluğunu, bakımını alması 
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konusunda cesaretlendirilmeli, yapabildiği kadar öz bakımını çocuğun kendisinin 

yapması sağlanmalıdır.  

• Kronik hastalığı olan okul çocuğu bu dönemde; bakım ya da girişimler ile ilgili bilgi 

vererek seçimler sunmalı ve kontrolü ellerinde olduğu hissini onlara sağlanmalı, 

konuşması cesaretlendirilerek duygularını ifade etmesine izin verilir ve yanlış 

anlamalar varsa düzeltilmelidir (1). 

• Bu dönemin çocuğunun en iyi baş etme yöntemi; çocukların soru sormasına ortam 

oluşturulmalı, zaman sağlanmalı ve izin verilmelidir. Okul çocuğunun destek sistemini 

arttırmak ve sağlamak için sağlık çalışanları; ebeveynin çocuğun yanında kalması 

sağlanmalı ve izin verilmeli, çocuğun hastalığı hakkında baş etmesine yardımcı 

olmaları için ebeveynleri ve aile üyeleri cesaretlendirilmeli, mümkün olduğu sürece 

kardeşleri ya da arkadaşlarının çocuğu ziyaret etmeleri istenmelidir (1). 

• Bu dönemde çocuğun kendini kasması, dişini sıkması gibi direnci azaltmak için bakım 

ve girişimler süresince müzik dinletme, konuşma, bir şey anlatma, gevşeme teknikleri, 

balon şişirme, şarkı söyleme gibi dikkati başka yöne çekme yöntemleri kullanılarak 

çocuğun dikkatini başka yöne çekmesi sağlanmalıdır.  

• Çocuğun göstermiş olduğu tepkiler olumlu karşılanarak aşağılık hissi ve öz güven 

eksikliği engellenir. Uygulamalardan sonra çocuklar övülerek cesaretlendirilmelidir. 

Çocuk davranışından dolayı ödüllendirilmeli, rozet gibi minik hediyeler takılarak 

gösterilmelidir. 

• Okul çağı çocuğu özellikle güçlü olmak için kronik hastalığından dolayı oluşan 

semptomlara karşı bulantı, ağrı gibi bildirmeyebileceği için pasif direnç (dişini ya da 

yumruğunu sıkma, kendini kasma) gösterebilir. Bu bulguları değerlendirmek için 

gözlemler yapılmalı, davranışları takip edilmelidir (1-3, 5, 9). 

Adölesan Dönemi (12-18 Yaş) 

Adölesan dönem de fiziksel, sosyal ve entelektüel değişimler yaşanır. Fiziksel görünüm bu 

dönemde çok önemlidir. Özellikle biyolojik, sosyal ve duygusal problemlerin sayısız 

etkileşimleri vardır. Adölesan aileden bağımsızlığı artmış, gruba ve akranlara ait olma, cinsel 

gelişim, duyguların yönetimi ve geleceği için kariyer planları vardır ve fikir ayrılıkları yaşar. 

Kişisel kimliği adölesanın; zamanla gelişir, kalıcı kişisel özellikleri ve değerleri vardır. Bu 

dönemde; özgün kimlik kazanamazsa, rol karmaşası, öz güven eksikliği ve sürekli bağımlılık 

meydana gelir (7, 10, 11).  

Kronik Hastalığı Olan Adölesanın ve Aile Üyelerinin Psikososyal Uyumu 
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• Adölesanın hastalığından dolayı fiziki görünümü etkilenirse beden imajı olumsuz 

etkilenir. Fiziki görünümü düzenleme yardımı yapılır ve kendi hastalığına benzer 

hastalığına iyi uyum yapmış akranlarla tanışması sağlanır (12). 

• Adölesanlar hastalıklarıyla ilgili her şeyi nedenleriyle, tedavi seçenekleri, bakımları ve 

sonuçlarını araştırırlar. Adölesanın kişisel kimlik duygusunun gelişmesiyle; gelişen 

değerlerine ve otonomisini sağlamak için mutlaka tedavi, bakım ve girişimlerde 

onlarla işbirliği yapılmalıdır. Hatta ebeveynlerinden önce adölesanla konuşulmalıdır. 

Bu sayede onlara bir birey olarak saygı gösterildiği hissettirilir. 

• Kronik hastalıklı adölesanlar mahremiyetin korunmayacağı, otonomi kaybı, akranları 

tarafından reddedilme gibi korkuları vardır.   

• Hastaneye yatmalarında ise bakım, tedavi esnasında kontrol ve seçimler için imkanlar 

sağlanarak benlik saygısı desteklenmelidir. Yapılan uygulamalar boyunca mutlaka 

mahremiyeti sağlanmalıdır.  

• Adölesan bu dönemde hastalığını ve hastalığından kaynaklı semptomlarını gizlemeye 

çalışırlar. Hastalığını kabul etmeme, inkar etme, öfke ve normalim biri gibi davranışlar 

sergileyebilir. Duygularını ifade etmesi için uygun ortam sağlanmalı, korku- 

kızgınlığını söylenmesi için cesaretlendirilmelidir.  

• Anksiyete oluşturan uygulamalarda baş etmesi için derin nefes alma, müzik dinleme 

gibi dikkati başka yöne çekme yöntemleri kullanılması adölesanın kontrolünü 

kazanmasına ve sağlamasına yardım eder.  

• Hastalığından kaynaklı semptomlarda davranışlarını gizlerler. Bu bulgular; yüzünü 

buruşturma, ağrıyı inkar etme gibi davranışlar gözlenmelidir.  

• Hastanedeki uygulamalardan sonra adölesanın ailesi ya da destek sağlayan bireylerle 

bir araya gelmesine izin verilmeli, sağlanmalıdır. 

• Kronik hastalıklı adölesanlar gelecekleri ile tedirgindir ve plan yapmayabilirler. Bu 

yüzden hastalıkları ile ilgili adölesanlara daha fazla sorumluluk verilmeli, gelişimleri, 

olgunlukları desteklenmeli ve bu da hastalıklarını anlama da kolaylık sağlar. 

Gelecekleri konusunda endişe ve korkularını ifade etmesine fırsat verilmelidir.  

• Benzer hastalığa sahip iyi uyum yapmış akranlarıyla tanıştırılarak hastalığı en iyi 

şekilde yaşamına uyum sağlaması için yardım edilir (1-3, 5, 10-12).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kronik hastalığı olan çocuklara; tedavi, bakım ve uygulamalardan ziyade, çocuğa ve ailesine 

psikolojik ve sosyal yönden verilen destek de son derece önemlidir. Psikososyal olarak 
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adlandırılan bu destek tedavinin önemli bir parçasıdır. Hemşirenin veya sağlık çalışanların 

çocuğa vereceği bu desteği yapabilmesi için çocuğun dönemlerine göre bilişsel gelişim 

özelliklerini bilmesi, ona göre hareket etmesi ve davranması gerekir. 
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ÖZET 

 

Metafor; bir durumu veya düşünceyi başka bir şekilde anlatmaya yarayan mecazlardır 

(1). Metafor kullanarak bireyler bir kavram olgu veya olayları somutlaştırarak duygu ve 

düşüncelerini daha açık olarak ifade edebilmektedir (2). Metafor araştırmaları sıklıkla eğitim 

bilimleri alanında kullanılmaktadır (3). Ancak tıp eğitimi hakkında çok az metafor çalışması 

bulunmaktadır. Tıp fakültesi öğrencilerinin histoloji laboratuar eğitimi ile ilgili metafor 

çalışması bulunmamaktadır. Temel tıp eğitiminde histoloji laboratuarı önemli bir yere 

sahiptir. Çalışmamızın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin histoloji laboratuar dersi hakkındaki 

duygu ve düşüncelerini metafor yöntemi aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. 

Çalışma Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dönem II öğrencilerinden 69 

gönüllünün (23 erkek, 46 kız) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma anketinde öğrencilere 

“Histoloji Laboratuar dersi…..’ya benzer/gibidir. Çünkü…..” şeklindeki cümlede boşlukları 

doldurmaları istenmiştir. Öğrencilerin oluşturdukları metaforlar 8 kategoride toplandı ve 

sonuçlar değerlendirildi. 

Elde edilen sonuçlara göre en çok üretilen metaforlar “Keşfetme, ortaya çıkarma” (% 

34,78) ve “Rehberlik, bilgiye yatırım” (% 21,30) olarak gerçekleşti. “Keşfetme, ortaya 

çıkarma” kategorisi cinsiyete göre değerlendirildiğinde kız öğrencilerin % 39,13'ünün ve 

erkek öğrencilerin % 26,08'inin bu kategoriyi seçtiği görüldü. Metaforların en az uyumlu 

olduğu kategori “Acı” oldu (1,44%). 

Sonuç olarak, metaforlar tıp öğrencileri arasında histoloji laboratuarı dersinin kişisel 

algılarını anlama ve açıklamada güçlü bir araç olarak kullanılabilir. Bu şekilde görsel bir 

ders olan histoloji laboratuarı dersi eğitim yöntemi ve cihazlarını geliştirmemize yardımcı 

olmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Metafor, Embriyoloji, Tıp öğrencileri 
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ABSTRACT 

 

Metaphor can be defined as a concept with analogous terms (1). People using 

metaphors can embody a concept or phenomenon and express their thoughts and feelings 

more clearly (2). Also, metaphors can use in many areas of education (3). However, there is a 

few research about the medical educational system. And there are no reports about metaphor 

studies related to histology laboratory training of medical students. Histology laboratory 

course has a very important place in basic medical education. Therefore, the level of learning 

for students to be better trained in the histology laboratory is very important for further 

studies and courses of students.   

The aim of the study is to determine the emotions and thoughts of medical students 

about histology laboratory lesson by using metaphor method. 

The study was composed of participation of 69 students (23 boys, 46 girls) of Class II, 

Bolu Abant Izzet Baysal University of Medical Faculty (2018- 2019 academic year). In order 

to detect metaphors the forms were given to the students as “Histology laboratuary is 

similar/like ................…, because ……………” and asked to complete the sentence with the 

reasons. The metaphors are classified into 8 different categories for the evaluation. The 

percentage of metaphors and categories were evaluated.  

According to the results, the mostly produced metaphors were about the categories of 

Discovery-Detection  (34,78%) and Lead-Intelligence (21,30%). The category of  Discovery-

Detection was evaluated according to the gender, 39,13% of the female students and 26,08% 

of the male students. The least produced category was  distress (1,44%). 

As a result, metaphors can be used as a powerful tool in understanding and explaining 

the personal perceptions of the histology laboratory course among medical students.  

Therefore, metaphors help us to develop of educational methods and devices for visual 

histology lessons of medical faculty students.  

Keywords: Metaphor, Embryology, Medical students 

 

1.GİRİŞ 

 

 Metafor; bir durumu veya düşünceyi başka bir şekilde anlatmaya yarayan mecazlardır 

(1). Metafor kullanarak bireyler bir kavram olgu veya olayları somutlaştırarak duygu ve 

düşüncelerini daha açık olarak ifade edebilmektedir (2). Metafor araştırmaları sıklıkla eğitim 

bilimleri alanında kullanılmaktadır (3). Ancak tıp eğitimi hakkında çok az metafor çalışması 

bulunmaktadır.  

Temel tıp eğitiminde histoloji laboratuarı önemli bir yere sahiptir. Fizyoloji, patoloji, 

anatomi ve biokimya gibi derslerin kavranması ve pekiştirilmesine katkıda bulunur. Tıp 
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fakültesi öğrencilerinin histoloji laboratuar eğitimi ile ilgili algılarını değerlendiren metafor 

çalışması bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin histoloji 

laboratuar dersi hakkındaki duygu ve düşüncelerini metafor yöntemi aracılığıyla ortaya 

çıkarmaktır. 

 

2.YÖNTEM 

 Çalışma Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dönem II öğrencilerinden 69 

gönüllünün (23 erkek, 46 kız) katılımıyla gerçekleştirildi.. Çalışma anketinde öğrencilere 

“Histoloji Laboratuar dersi…..’ya benzer/gibidir. Çünkü…..” şeklindeki cümlede boşlukları 

doldurmaları istendi. İlk cümlede ortaya çıkan metaforlar ikinci cümledeki anlamlarıyla 

değerlendirilerek oluşturdukları metaforlar 8 kategoride toplandı ve sonuçlar değerlendirildi.  

3.BULGULAR 

Metaforların kategorilere göre dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir. 

1 Kaybolma - Bilinmeyen Durum Buz Dağı Sonsuz Yol Yürümek 

 Gökkuşağı Antmanın Bakışı Anatomi 

 Sahil Bulmaca (3)  
2 Ümitsiz Mücadele Rüya Pizza Sıradan Ders 

 Okyanus Düğün  

 Askeri Op. Öncesi Hayat  
3 Acı - Zevk Renkli Dokular Dünyası Emoji Hobi 

 Patates Boyama Fragman (2) Güzel 

 Bayram Öncesi Mağaza Eğlenceli Tv Programı 

4 Keşfetme - Ortaya Çıkarma Evrene Açılan Kapı Fotoğraf Filmi Gözlem 

 Slayt Gösterisi Röntgen Cihazı Lunapark 

 Sanat Sergisi (3) Televizyon (3) Ebru 

 Görsel Şölen (2) Kasap Büyüteç 

 Teleskop Mikroskop Hayal gücü 

 Fotoğraf Sergisi 

Pencereden 

Bakma Boyama Kitabı 

5 Rehberlik - Bilgiye Yatırım Gündoğumu Biyoistatistik Yıldız 

 Gerçek Laboratuar (3) Ansiklopedi Tabela 

 Staj Vücut Haritası Ders 

 Bilimsel Araştırma Pizza Atom Araştırma 

 Sanat Yapma   

6 Bir Soruna Çözüm Bulma 

Karmaşık Görünen 

Resim Hafıza Oyunları  
7 Stres – Acı Olmazsa Olmaz   

 

Tablo 1  Kategorilere göre metaforların dağılımı 
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Elde edilen sonuçlara göre en çok üretilen metaforlar “ Keşfetme, ortaya çıkarma” 

(%34,78) ve “ Rehberlik, bilgiye yatırım” (%21,30) olarak gerçekleşti. “ Keşfetme, ortaya 

çıkarma” kategorisi cinsiyete göre değerlendirildiğinde kız öğrencilerin %39,13'ünün ve erkek 

öğrencilerin %26,08'inin bu kategoriyi seçtiği görüldü. Olumlu kategoriler olan; “ Keşfetme - 

Ortaya Çıkarma”,  “ Rehberlik - Bilgiye Yatırım” ve “ Bir Soruna Çözüm Bulma” metafor 

kategorileri tüm metaforların %70,57’sini oluşturdu. Olumsuz kategoriler olan “ Kaybolma - 

Bilinmeyen Durum,” “ Ümitsiz Mücadele,” “ Acı – Zevk,” “Stres – Acı” ve “Uçma Hissi 

Tehlikeli Zevk” kategorilerine uyan metaforların oranı %29,43’te kaldı. Kategoriler arasında 

“Uçma Hissi Tehlikeli Zevk” kategorisine uyan metafor hiç üretilmedi. “Stres – Acı” 

kategorisine uyan yalnız 1 metafor üretildi (%1,44). 

 

4.SONUÇ 

 Metaforun özü bir şeyi bir başka şey kullanarak anlatmaktır, öğrencilerde yeni 

anlayışlar ve kavramlar geliştirmek için kişisel özelliklerini ve ifade şekillerini kullanabilirler. 

En önemli algı araçlarından biri olarak metaforları araştırmak, eğitmenlerin sahip oldukları 

roller, öğrenciler ve eğitimle ilgili inanç ve varsayımlarının altında yatanları ortaya çıkarmak 

için önemlidir (10). Eğitimle ilgili metafor çalışmalarını incelendiğimizde lisans eğitimlerinde 

fen bilgisi öğretmenliği, bilgisayar öğretmenliği, formasyon eğitimi gibi bir çok metaforik 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda da belirtildiği gibi insanlar bir olgu ile ilgili direk 

söyleyemedikleri veya ifade edemedikleri bilinçaltı duygularını tek bir metaforla çok anlamlı 

şekilde ifade edebilmektedir. Tıp fakültesi öğrencilerinin histoloji laboratuar dersi ile ilgili 

yaptığı metaforların büyük bir çoğunluğu olumlu olmakla birlikte bir kısmı olumsuz 

metaforlardan oluşmaktadır. Bunun nedeni histoloji laboratuar dersinin görselliğe ve üç. 

boyutlu düşünmeye, canlandırmaya dayalı olmasından dolayı  bazı öğrencilerin dersi anlama 

ve kavramasında zorlanmasına neden oluyor olabilir. Dersin anlaşılmasını kolaylaştırmak için 

mikroskop ve preparatlar dışında organlardan dokulara ve hücrelere uzanan animasyonlarla 

pekiştirilmesi faydalı olabilir. 

Öğrencilerin bilgi üretimleri ile kavramsallaştırma ve ifade etme becerileri metafor 

üretmeleri sağlanarak geliştirilebilir (11).  Tıp fakültesi öğrencilerinde bu tip araştırmaların 

tekrarlanmaları ve yaygınlaşması ülkemizdeki tıp fakültelerindeki hem öğretim üyeleri ve 

hem de öğrenciler için ülkemizde uygulanan tıp eğitimi açısından yol gösterici olabilir. 
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KEDİ VE KÖPEKLERİN BESLENME HASTALIKLARI 

 

NUTRITION DISEASES OF CATS AND DOGS 

 

Reyda KIYICI, Şima ŞAHİNDURAN 

Mehmet Akif Ersoy University,  Department of Internal Medicine, Burdur, Turkey, rkiyici@mehmetakif.edu.tr 

Mehmet Akif Ersoy University,  Department of Internal Medicine, Burdur,  Turkey, 
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Özet 

Kedi ve köpekler de diğer bütün türler gibi, enerji, protein (amino asitler), mineraller, 

vitaminler ve su gibi temel besinlere ihtiyaç duyar. Ticari evcil hayvan gıdaları, tüm gerekli 

besinleri doğru oranda sağlamak için tasarlanmış "karışık rasyonlar" dır. Kediler ve köpekler 

beslenme biçimlerine göre karnivorlar (et oburlar) olarak sınıflandırılır. Köpekler insanların 

yediği yiyeceklere benzer yiyecekleri de yiyebilmektedir, bu sebeple köpekler hem etçil hem 

otçul (omnivor) hayvanlar olarak adlandırılmaktadır. Evcil hayvan beslenmesinde en sık 

görülen hatalarvitamin, mineral ve iyi protein kaynağı eksiklikleridir.  Beslenme yetersizliği 

olan kedi ve köpekler spesifik olmayan semptomlar göstermektedir. Bu spesifik olmayan 

semptomların en yaygın olanları, açlık, yetersiz protein alımı, eksik ve dengesiz kalsiyum veya 

fosfor alımı ve bir veya daha fazla vitamin eksikliğinden meydana gelebilen büyüme 

gerilemeleridir. A veya B vitamini eksikliği sonucu merkezi ve periferik sinir sisteminin 

dejenerasyonları ortaya çıkabilmektedir. Kedi ve köpeklerde ortaya çıkan besin kökenli 

hastalıklardan bazıları vitamin, mineral enjeksiyonu veya yemle birlikte kullanımı ile tedavi 

edilebilse de dengeli bir diyet kullanımının hastalıkları önleyici tedbirler için daha önemli yer 

tuttuğu bildirilmektedir. 

Anahtar kelimeler:karnivor; omnivor; beslenme 

Summary 

Catsanddogs, likeallotherspecies, requirebasicnutrientssuch as energy, protein (amino acids), 

minerals, vitaminsandwater. Commercial pet foodsare "mixedrations" 

designedtoprovideallnecessarynutrients in therightratio. Catsanddogsareclassified as 

carnivorsaccordingtotheirdiet. Dogs can eatfoodssimilartothose of humans, 

sodogsarecalledcarnivorousandomnivorousanimals. Themostcommonerrors in pet 

nutritionarevitamins, mineralsandlack of good protein sources. 

mailto:rkiyici@mehmetakif.edu.tr
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Catsanddogswithnutritionaldeficienciesexhibitnon-specificsymptoms. Themostcommon of 

thesenonspecificsymptomsarefasting, inadequate protein intake, 

deficientandunbalancedcalciumorphosphorusuptake, 

andgrowthregressionsthatmayoccurfromoneormore vitamin deficiencies. Degenerations of 

centralandperipheralnervoussystemmayoccur as a result of A or B deficiency. Althoughsome 

of thenutrient-deriveddiseases in catsanddogs can be treatedwithvitamins, mineral 

injectionsorfeed, it is reportedthattheuse of a balanceddiet is 

moreimportantforpreventivemeasures. 

Keywords:Carnivores;Omnivores; nutrition 

 

GİRİŞ 

Kedi ve köpeklerin beslenmesi bilinçli olarak araştırıp yapılması gerekmektedir. Yanlış 

düşünülen konulardan biri hayvanın sadece karnının doygunluğa ulaşmasını sağlamanın 

yeterli olduğudur. En çok yapılan hatalardan biri de evde kalan yemeklerin verilmesidir. 

Kolay ve ucuz bir yöntemdir fakat hayvan sağlığı açısından doğru bir uygulama değildir. 

İnsan gıdası olarak hazırlanan yemeklerin içeriği ( tuz, baharat varlığı gibi ) hayvanlara uygun 

değildir. Ayrıca içerdiği protein ve enerji bakımından da yeterli olmayacaktır. Bunun yanı sıra 

yeterince mineral ( kalsiyum, fosfor, magnezyum ) ve vitamin (A,B,D,E,K ) içermeyecektir. 

Ev yemeklerinin verilmesi sonucu ortaya çıkabilecek durumlar; Mide yanması, Gastrit, Ülser, 

Kusma , İştahsızlık, Alerji, Tüylerde dökülme, Doku, kemik ve diş gelişimi yetersizliği ve 

buna bağlı; metabolizma hastalıları, raşitizm, osteomalazi  

OBEZİTE 

Adipoz dokunun aşırı derecede birikmesi ile ciddi hormonal ve metabolik değişimlere yol 

açan hastalıktır. Obezitenin insanlardakine benzer şekilde hayvanlarda da çeşitli olumsuz 

etkileri vardır. Bunlar; tip II diabet, kanser, hipertansiyon, kardiyak hastalıklardır. Dünyanın 

çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalarda köpeklerde obezite oranı %22-40 arasında olduğu 

tahmin edilmektedir. Pet Obezite Önleme Birliği (APOP) 2012 yılı itibari ile Amerika 

Birleşik Devletleri’nde köpeklerin %52,5’inin, kedilerin ise %58,3’ üçünün aşırı kilolu veya 

obez olduğunu açıklamıştır(1-4). Son çalışmalar ise ABD ve Avrupa’daki kedilerin 1/3’ünden 

fazlasının obez olduğunu göstermiştir. Birçok genetik ve çevresel faktörler nedeniyle aşırı 

kilo alınımına rağmen çok az kalori harcanması sonucu gelişen enerji dengesizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Kedi ve köpeklerde kısırlaştırma; leptin ve progestinlerin seviyesinin 
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değişmesiyle ve diğer hormonların devreye girmesiyle birlikte iştahın artmasına ve enerji 

metabolizması ile metabolik hızın azalmasına yol açması dolayısıyla da kilo artışının önemli 

risk faktörlerindendir. Lund ve ark. Tarafından yapılan çalışmada kastre edilen kedilerin 

yaklaşık olarak  %41’inin obez olduğu tespit edilmiştir. Ev içinde yaşayan ve dışarı çıkmayan 

hayvanların enerji harcamalarının azalması sebebi ile hareketsizlik risk faktörleri arasındadır. 

Bir hayvanın optimal ağırlığının %15 veya daha fazla oranda artması obezite olarak 

tanımlanmaktadır(5-9). 

Hayvana bağlı sebeplerin azınlıkta olduğu bu konuda ilk olarak hayvan sahiplerini doğru  

beslemeye yönlendirmek ve bu konuda bilinçlendirme yapılmalıdır. Bu nedenle kedi ve 

köpeklerde obezite ve obeziteye bağlı komplikasyonların engellenmesi demek hayvanların 

yaşam kalitesi ve süresini artırmada büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde pet 

hayvanları için çeşitli içeriklerde mamalar bulunmaktadır. Bunların en uygunu veteriner 

hekim ile birlikte doğru diyet mamayı seçmek ve yeterli öğün sayısında vermektir. Bunun 

yanı sıra hayvanın enerji dengesini sağlamak için belirli düzeyde egzersizde yaptırılması 

gerekmektedir(6,10). 

RAŞİTİZM 

Mineral metabolizmasında oluşan herhangi bir bozukluk veya büyüyen kemiklerin anormal 

kalsifikasyonuna raşitizm denir. Raşitizmin klinik belirtileri arasında uyuşukluk ve halsizlik, 

kemerli boyun, çömelmiş duruş, topuz ve deforme olmuş eklemler, eğri bacaklar ve gevşek 

kaslar bulunur. Genç hayvanda kusurlu kalsifikasyonun karakteristik değişiklikleri en çok 

bacakların uzun kemiklerinin büyüme bölgelerinde - epifiz plaklarında ve kaburgaların 

kıkırdak kavşağında belirgindir. Bu gibi noktalarda, aşırı kıkırdak üretimi ve yağ birikimi ile 

kalsifikasyonun durması söz konusudur. Daha ileri aşamalarda tüm kemik yumuşar, kolayca 

deforme olur veya kırılır. Dişlerin gelişimi de gecikir. Hastalığın tanısının erken dönemde 

koymanın en pratik yolu röntgen görüntüleridir. Hastalığın ciddiyetini ve iyileşme oranını 

belirlemede röntgen güvenilir ve pratik bir yoldur.  

Röntgen, raşitizm erken tanısını koymanın, hastalığın ciddiyetini ve iyileşmenin ilerlemesini 

belirlemenin güvenilir ve pratik bir yoludur. Raşitizmin, kalsiyum, fosfor veya D vitamini 

eksikliğinden kaynaklanabileceği ve yeterli miktarda kalsiyum ve fosfor diyetine 

eklenmemesi halinde, fazla ilerlemiş olmadığı durumlarda önlenebileceği ve 

iyileştirilebileceği bilinmektedir(11, 12). Mineral eksikliği ortaya çıkan hastalıklar 

iyileştirilebilir. Raşitizmlerin spesifik tedavisi, yeterli miktarda kalsiyum ve fosfor tedarikine 

ek olarak D vitamini uygulamasından oluşur. Kalsiyum için yüzde 0.27 ve fosfor için yüzde 
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0.22 olarak optimum bir rakam vermiştir(13). Yaşlı köpeklerin kalsiyum, fosfor ve D vitamini 

gereksinimleri, genç köpeklerinkinden çok daha az olmasına rağmen, yetişkin köpeklerde de 

raşitizm görülür. Bu gibi durumlarda, kemiklerin yumuşaması sarkıklık ve deformasyona 

ortaya çıkar. 

EKLAMPSİA 

Eklampsi bazen dişi köpek ve kedilerde doğumdan önce, sırasında veya sonrasında hızla 

ortaya çıkar. Görünüşe göre muhtemelen D vitamini eksikliği ile ilişkili kalsiyum eksikliğinin 

bir sonucudur. Semptomlar, şiddet ve hafif konvülsiyonlardan komaya ve ölümle sonuçlanan 

ciddi ataklara kadar şiddet değişir. Nöbetlerin kalsiyum uygulaması ile kontrol edilebildiği ve 

diyete hali hazırda kullanılan kalsiyum ve D vitamini ilavesiyle nüksün önlendiği 

bildirilmiştir(14). 

 

İSKORBÜT HASTALIĞI 

Köpeklerin normalde kendi C vitamini sentezini oluşturduğuna dair kanıtlar vardır. Diyetine 

C vitamini eklenmeyen köpeklerde hafif bir anemi, çenenin şişmesi ve bacakların 

psödoparalizi (felce benzeyen bir durum) gibi semptomlar gözlenmiştir. Bu durumun diyete 

limon veya portakal suyunun tatbik edilmesiyle tamamen giderildiği bildirilmiştir. Genç 

köpeklerde rasyondaki c vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalık Barlow 

Hastalığı olarak adlandırılmıştır(15-17). 

 

BESLENME ANEMİLERİ 

Anemi, kanda oksijen taşıyan pigment olan hemoglobin seviyesinde oluşan eksikliktir. 

Aneminin fizyolojik etkileri, kanın oksijeni absorbe etme ve karbondioksiti çıkarma gücünün 

azalmasından kaynaklanır ve nabız ve solunum oranlarında bir artış, egzersiz intolerans ve 

genel zayıflık içerir. Anemiler, kanama, iç parazitler, kronik bulaşıcı hastalıklar ve zehirlenme 

gibi nedenlerden ya da hatalı diyet uygulamasından kaynaklanabilir. Beslenme anemileri, 

hemoglobin üretiminde işlev gören bileşenlerin miktarından yetersiz diyetlerin ile besleme 

sonucu olarak ortaya çıkabilir. En sık demir, bakır, B vitaminleri eksikliği veya uzun süredir 

kırmızı kan hücrelerinin oluşması için gerekli proteinlerden yetersiz beslenme ile ilişkilidir. 

Bakırın kendisi hemoglobin molekülünün bir bileşeni değildir, ancak köpeklerde ve diğer bazı 

canlılarda demirin hemoglobin oluşumunda kullanılabilmesi için gerekli bir elementtir.  
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Aneminin tedavisinde izlenecek yol anemiye sebep olan primer nedene bağlı olarak 

değişebilmektedir, ancak aneminin kendisinin tedavisi her durumda aynıdır. Acil durum 

önlemlerinin yanı sıra, uygulamada hali hazırda mevcut olan, iyi kalitede proteinler, demir, 

bakır ve bazı B vitaminlerinin, kan proteinleri dahil olmak üzere alyuvar yapımı için gerekli 

olan maddelerin yeterli miktarda tedarik edilmesinden oluşur. Taze ya da kurutulmuş 

karaciğer, tüm bu faktörlerin iyi bir kaynağıdır(18-20). 

 

 

VİTAMİN YETERSİZLİĞİ  

 

Köpeklerde A vitamini eksikliğinin teşhisi genellikle, hastalığın ileri evrelerinde ortaya çıkan 

belirtilere dayanır. Muhtemelen en kolay tanınan semptom, gözün kseroftalmi adı verilen 

karakteristik bir hastalığıdır. Ayrıca kilo kaybı, kaba-karışık tüyler, deride döküntüler, 

hareketlerde inkoordinasyon, enfeksiyonlara karşı direcin düşmesi ve büyüme çağındaki 

hayvanlarda büyümenin gerilemesi gibi bulguların gözlenebilir. 

Sıklıkla diyet, köpeğin gereksinimlerini karşılamak için yeterli miktarda A vitamini 

bulundurmadığından subakut A vitamini eksikliğinin teşhisi zordur. Belirli klinik semptomlar 

görülmeden önce subakut dönemde iken bazı olgunlaşmamış akyuvar hücrelerinin yüzdesinin 

artması ile karakterize olduğunu bulmuşlardır. A vitamininden yetersiz diyetle bir yıl boyunca 

beslenen köpeklerde; kilo kaybı, beyaz kan hücrelerindeki değişim, akciğerlerde küçük 

bronşiollerin yüzeyini kaplayan epitel hücrelerindeki değişimi veya kseroftalmi gibi bulguları 

ortaya çıkaracak kadar ciddi bir A vitamini yetersizliği söz konusu değildir. Bazı diğer hayvan 

türleriyle yapılan deneysel çalışma, A vitamini eksikliğinin en erken belirtilerinden birinin 

gece körlüğü veya gözlerin ışığa uyum sağlamadaki başarısızlığı olduğunu göstermiştir. 

Kseroftalmi, A vitaminden yoksun bırakılan genç köpeklerde nispeten erken gelişebilse de, 

yavaş yavaş gelişen bir akut eksikliğin göstergesidir. Sağırlık, genç köpeklerde ortaya çıkan A 

vitamini eksikliğinin bir başka semptomu olabilir. A vitaminden yoksun olan köpeklerde idrar 

taşlarının deneysel olarak üretildiğini bildirmiştir. Bazı post mortem incelemelerde vitamin 

eksikliği olan köpeklerde böbrek veya mesane taşlarının bulunduğuna dair raporlar vardır.  

Bazı diğer türlerde, idrar taşlarının oluşumu ve A vitamini eksikliği arasında bir ilişki olduğu 

gösterilmiştir, ancak görünüşe göre diğer faktörler de söz konusudur. Köpek beslenmesinde A 

vitamini kaynağı olarak özellikle karaciğer, sebzelerin yeşil yaprakları ve kaliteli yonca 

yaprağı kullanımı önemlidir(21). 
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B VİTAMİNLERİNİN YETERSİZLİKLERİ  

TİAMİN VEYA VİTAMİN B1 YETERSİZLİKLERİ  

 

Semptomlar iştah kaybı, kusma, ishal veya kabızlık, deri ödemi, kas hassasiyeti ve ayakta 

durma sıkıntısıdır. Genç köpeklerin normal büyümesi, hem genç hem de yetişkinlerde 

sağlığın korunması için rasyonda vitamin B1 veya tiamin gereklidir. Tiamin eksikliğinin en 

erken ve en belirgin etkisi köpeklerde ortaya çıkan belirgin bir iştah kaybıdır. Köpeklerde B1 

vitamini eksikliği, tonosite kaybı veya sinir sistemi rahatsızlıklarından kaynaklanan bir 

gastrointestinal sistem fonksiyon yetersizlikleri ile karakterizedir. Eksikliğin erken 

evrelerinde, iştah kaybı, yorgunluk, sinirlilik, huzursuzluk ve irritasyon gözlenirken, ileri 

evrelerde ise, kas hassasiyetleri, hareketlerde inkoordinasyonlar, kaslarda paraliz gibi 

bulgularla karakterize birçok sinirin aynı anda yangısı olan polineuritis tespit edilebilir. B 

vitaminleri grubundan, tiamin, ısıyla en kolay tahrip olanıdır. Tiamin içeriğinin yüzde 80'inin 

köpek maması konservesi sırasında kaybolacağı gösterilmiştir. Aynı şekilde et suyunun 

yüksek sıcaklıklarda işlenmesi, tiamin içeriğini azaltır. Mikrop ve dış kaplamanın giderildiği 

tahıl yan ürünleri ve ayrıca işlenmiş tüm gıdalar, bu vitamin açısından düşük 

görünmektedir(22,23). 

 

KORKU HASTALIĞI 

 

Tiamin yetersizliği olan köpeklerde belirlenen bir hastalıktır. Uygulanan diyete tiamin 

takviyesi ile semptomların giderildiği bildirilmiştir. Tiamin oranı düşük mamalar ve ısı ile 

proteinleri denatüre edilmiş mamalarla beslenen hayvanlarda hastalık belirtileri görülebildiği 

bildirilmektedir(24). 

 

 RİBOFLAVİN YETERSİZLİĞİ 

 

Riboflavin veya B2 vitamini eksikliği, diğer B vitaminlerinin eksiklikleri birlikte 

oluşmaktadır. Yalnızca riboflavin eksikliğinin spesifik etkileri, laboratuvar tetkikleri 

yapılmadan tespit edilmeyebilir. Bu etkiler, erken evrelerde değişken bir dermatit veya cilt 

iltihabı, iştahsızlık ve kilo kaybı ile akut evrelerde ani kollaps. Riboflavin ile tedavi 

edilmediğinde ölümle sonuçlanır. Dermatit ilk önce cildin kızarması, ardından kuru pullu 

görünüm olarak ortaya çıkar. Genellikle göğüste ve karın bölgesinde ve bacakların vücuda 

yakın iç yüzeylerinde görülür. Erkeklerde skrotumu içerir(25). Bu çökmüş haldeki hayvanlara 
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0.34mg/kg riboflavin enjeksiyonu yapıldığında iyileşme ile sonuçlanır. Rasyonunda günlük 

11,4 mikrogram/kg riboflavin bulunan köpeklerin gereksinimlerini karşılamak için yeterli 

olduğunu bildirilmiştir. Riboflavin süt, et, maya, yumurta,  meyve ve sebzelerde bulunur. 

Karaciğerde ve böbreklerde kaslarda bulunandan daha yüksek konsantrasyonda ribiflavin 

bulunur. Riboflavin kaynamanın biraz üstünde olan, yüksek sıcaklıklarda  tahrip olur.  Etteki 

riboflavin içeriği kızartma veya ısı uygulaması ile azalır(26). 

 

 

SİYAH DİL VE NİKOTİNİK ASİT 

 

Bu hastalık kendiliğinden ortaya çıkar, muhtemelen çoklu bir vitamin eksikliğinin sonucudur, 

çünkü nikotinik asit eksik olan normal rasyonların, B kompleks diğer vitaminlerinden de 

eksik olması muhtemeldir. Tipik bir kara dilin başlangıcı, hassasiyet, iştahsızlık ve bazen 

kusma ile karakterizedir. Ağızda karakteristik kötü BİR koku gözlenir. Yanakların, diş 

etlerinin ve dilin mukozaları kızarır ve iltihaplanır, bazen tıkanıklığın en belirgin olduğu 

yerlerde az ya da çok geniş morumsu kırmızı alanlar gösterir. Dilin ön ucunun bu şekilde 

etkilenmesi muhtemeldir. Yanakların ve dudakların iç yüzeyleri bile püstüller ve ülserlerle 

kaplanabilir. Kabızlık sıklıkla hastalığın başlangıcında bildirilir ve sonraki aşamalarda ishal 

gelişir. Hastalık çok fazla ilerlememişse, iyileşme uygun tedavi ile gerçekleştirilebilir; Aksi 

takdirde ölüm sonuçlanır. Nikotinik asit veya karaciğer ekstresi acil bir önlem olarak 

enjeksiyonla verilebilir. Gerekirse ağzın temizlenmesine dikkat edilmelidir. Bu önlemlerin 

yanı sıra, tedavi, iyi nikotinik asit kaynakları ve B kompleks diğer vitaminler yönünden 

zengin taze karaciğer, kuru maya, et, buğday tohumu, yumurta ve süt gibi yiyecekleri içerecek 

şekilde diyetin ayarlanması gerekmektedir. Günlük 0.23 mg/kg nikotinik asitin köpeklerde 

siyah dil semptomlarını iyileştireceği gösterilmiştir. Genç köpeklerde normal büyümeyi teşvik 

etmemesine rağmen, bu miktarın yarısı muhtemelen kara tonlara karşı koruma sağlamak için 

yeterlidir(27).  
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ABSTRACT 

 

Oral submucous fibrosis (OSF) is a chronic, inflammatory disease and defined as a 

precancerous condition by the World Health Organization (WHO) (1). Fibroblasts, especially 

myofibroblasts, are pathogenic cells that have an important role in the development of OSF 

(2). Bleomycin (BLM) is a chemotherapeutic agent commonly used in cancer treatment and 

has limited side effects other than pulmonary fibrous (3). In addition, bleomycin causes 

inflammatory changes in the oral mucosa, initiating fibrosis in the oral submucosal tissue 

(4,5). Sesamol (3,4-methylenedioxyphenol), a lignan in sesame oil, has potent antioxidative 

and anti-inflammatory properties (6). Sesamol (SE) has a protective effect on the mucosal 

layer in gastric ulcer caused by nonsteroidal anti-inflammatory drugs (7). However, the 

protective effect of sesamol on oral mucosal damage associated with bleomycin has not yet 

been investigated. 

This experimental study aimed to investigate the effects of sesamol on bleomycin- induced 

OSF. 

Eigthteen healthy adult male albino rats aged 3-4 months, 200-250g were obtained from the 

Institute of Experimental Animals of Bolu Abant Izzet Baysal University. Rats were divided 

randomly in control, BL, and BLM + SE groups, (n=6). A model of OSF was established in 

rats by administration of BLM (2.5 mg/kg) and SE (50 mg\kg\day) was given BLM+SE group. 

mailto:sevilayerimsah@yahoo.com
mailto:ummuguluyeturk@yahoo.com
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Haematoxylin & Eosin stain and Masson's trichrome stain were used to assess histological 

changes in the oral mucosa.  

The results show that SE has beneficial effects on BLM-induced OSF through its antioxidant 

and anti-inflammatory properties. Histological evaluations and biochemical analysis (MDA 

and GPx) of oral submucosal tissue samples showed that SE provided statistically significant 

protection against fibrosis (P<0.05).  

In the present study, we have also shown that BLM induced oral submucous fibrosis and SE 

has an antioxidant effect on OSF against BLM-induced ROS activation and collagen 

synthesis.  

KEY WORDS: Oral submucous fibrosis, Bleomycin, Sesamol 

 

1. INTRODUCTION  

 Oral submucosal fibrosis (OSF) is a chronic, inflammatory disease and defined as a 

precancerous condition by the World Health Organization (WHO) (1). OSF is thought to be a 

form of collagen metabolism disorder (2). Fibroblasts, especially myofibroblasts, are 

pathogenic cells that have an important role in the development of OSF (3).  

 Bleomycin (BL) is a chemotherapeutic agent commonly used in cancer treatment and 

has limited side effects other than pulmonary fibrous. Endotracheal inhalation is used in 

studies to create an animal model of pulmonary fibrosis (4). In addition, bleomycin causes 

inflammatory changes in the oral mucosa, causing fibrousis in the oral submucous tissue with 

lung fibrosis. It is thought that oxidative stress is caused by inflammatory response and 

increased fibroblast activation as the cause of fibrosis  

 Due to rapid proliferation of oral submucous tissue, it is affected by chemotherapeutic agents 

(5,6).  

 Sesamol (3,4-methylenedioxyphenol), a lignan in sesame oil, has potent antioxidative 

and anti-inflammatory properties (7). Sesamol has a protective effect on the mucosal layer in 

gastric ulcer caused by nonsteroidal anti-inflammatory drugs (8). However, the protective 

effect of sesamol on oral mucosal damage associated with bleomycin has not yet been 

investigated. 

 The aim of this study was to determine the antioxidant effects of sesamol on a rat 

model of oral submucous fibrosis induced by bleomycin with characteristic features of OSF. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

 

 This experimental study was conducted at Bolu Abant İzzet Baysal University 

Experimental Animal Research and Application Center. Eigthteen healthy adult male albino 

rats aged 3-4 months, 200-250g were placed in polypropylene cages and kept in an 

environment at ambient temperature of 22 ±30C, on a 12 h light-dark cycle and moistened at 

50-60%. Tap water was used with standard pellet until the day of the experiment. Rats were 

divided randomly in Control, BL, and BL+Sesamol groups, (n=6). In control group, first day 

saline 2.5 mg / kg was applied. In BLM and BLM+SE groups, first day Bleomycin 2.5 mg / 

kg was applied. Before BLM administration for 2 hours, Saline was given BLM group and 

Sesamol (50 mg\kg\day) was given BLM+SE group daily (10 days) by oral gavage. At the 

end of the experiment, blood was taken for biochemical parameters and sacrificed. The 

experimental procedures were approved by the Animal Research Ethics Committee of the 

Bolu Abant İzzet Baysal University (No: 2018/39 )    

 For histopathologic analysis, oral mucosal (inner surface of the lips) tissues were 

fixed in 10% formalin and embedded in paraffin. Sections (4-5 μm thick) were stained with 

hematoxylin and eosin (H&E) and Masson’s trichrome (MT). The stained sections were 

viewed under the light microscope for the histopathologic grading based on the criteria, which 

were modified from the original criteria given by Pindborg and Sirsat as given below; Grade 

1: Early hyalinization of juxtaepithelial area, plump young fibroblasts, dilated or congested 

blood vessels, and presence of inflammatory cells mostly mononuclear lymphocytes, 

eosinophils, and occasional plasma cells. Grade 2: Moderately hyalinized collagen, less 

marked fibroblastic response, presence of mostly fibrocytes, constricted blood vessels, and 

inflammatory exudate consist of mostly lymphocytes and plasma cells with occasional 

eosinophils. Grade 3: Complete hyalinization of collagen with depletion of fibroblasts in 

those areas, blood vessels are completely obliterated or narrowed, and inflammatory cells are 

lymphocytes and plasma cells (9)  (Figure 1). We measured the malondialdehyde  and 

glutation peroxydant concentrations as an indicator of lipid peroxidation levels. 

Statistical analysis 

Data are means ± SD. In the histological score study, Student t test was used. In other 

experiments, 1-way ANOVA method were used. Statistical significance was set at P < 0.05. 
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3. RESULTS 

 

 In the control group, the epithelial layer was seen normal with normal epithelial rete 

ridges patern and, there were no obvious vascular and fibrotic changes,  (Figure 1 A). In the 

bleomycin group, epithelial layer was thinner and epithelial rete ridges of the oral mucosa was 

shorter. Also, there was a few inflammatory cells and closure of vessels in the lamina propria, 

atrophic muscles. And an increase of hyalinized collagen was observed in the lamina propria 

(Figure 1B).  In the treatment group of sesamol applied, epithelial thinning was reduced but 

inflammatory cells were observed (Figure 1C). 

 

 

 

Fig 1. HE staining of oral submucosal tissues. A: Control group, B:  BL group; atrophic epithelium, juxtaepithelial 

hyalinization, collagen deposition, and infiltration of inflammatory cells, C: BL+ SE group. 

 

 

Histological evaluations and biochemical analysis (MDA and GPx) of oral submucosal tissue 

samples showed that SE provided statistically significant protection against fibrosis 

(P<0.05)(Table 1).  

 

 
MDA (nmol/mg) GPx                  

Control 0,75± 0,05 2,14±0,47 

BL 1,52±0,42  0,39± 0,22 

BL+SE 1,04±0,10  1,06± 0,35 
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Table 1. Biochemical analysis (MDA and GPx) of oral submucosal tissue samples. 

 

 

4. DISCUSSION  

 

 In the present study, we provided data about the protective effect of sesamol against 

sub mucosal damage induced by BL in rats. Bleomycin is a chemotherapeutic drug used in the 

treatment of many type of tumors including lymphoma and testicular carcinoma. Although 

bleomycin has been claimed to have minimal immunosuppressive activity and low 

hematopoietic toxicity, bleomycin chemotherapy  is often complicated 

by pulmonary fibrosis (10). Thus, bleomycin has been widely used in making pulmonary 

fibrosis animal models (11). Repetitive administrations of bleomycin injection induce pleural 

submcosal fibrosis (5). 

  Deposition of a large amount of collagen in the lamina propria is the most 

characteristic feature of OSF (12). In this study, oral submucosal fibrosis was created by using 

bleomycin for 10 days. Atrophic epithelial layer of rats, hyalinization just below the epithelial 

layer, concentration of collagen fibrils and an increase in inflammatory cell count were 

observed. Lamina propriada enlargement with connective tissue was seen which is similar to 

OSF. 

 Sesamol attenuated OSF in BL-treated submocusa. Sesamol reduced mucosal lipid 

peroxidation and hydroxyl radical levels. In addition, sesamol significantly maintained the 

reduced mucosal glutathione levels in BL-treated submucosal tissue of rats. Therefore, 

sesamol might protect submucosa against BL-induced injury by inhibiting lipid peroxidation.  

 

5. CONCLUSION 

 

  The results showed, bleomycin induces an increase in collagen synthesis in 

submucosal tissue. Sesamol had potent antioxidative and anti-inflammatory properties to 

BLE-induced apoptosis and ROS accumulation. In the present study, we have also shown that 

BLM induced oral submucous fibrosis and SE has an antioxidant effect on OSF against BLM-

induced ROS activation and collagen synthesis.  

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/neoplasm
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ÖZET 

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinde bıldırcın ürünleriyle ilgili tüketim 

alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini, Bingöl Üniversitesi Hemşirelik 

bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 01 Mart - 

15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılmıştır ve çalışmanın örneklemini toplam 283 Hemşirelik 

bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri sosyo-demografik özellikler ve 

öğrencilerin bıldırcın ürünleri tüketim özelliklerini belirlemeye yönelik olarak literatür 

taramaları sonucu oluşturulmuş bıldırcın ürünleri tüketim özellikleri anket formu kullanılarak, 

yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya 283 kişi katılmıştır. 174 kız ve 109 erkek öğrenciden oluşmaktadır. 

Öğrencilerin %2,8’inin haftada 1 kez bıldırcın eti tükettiği saptanmıştır. Genel ortalama 

itibariyle, öğrencilerin %52,7’si bıldırcın etini lezzetli bir et olarak nitelendirirken, %21,9’u 

ise besleyici olarak ifade etmişlerdir. Katılımcıların bıldırcın yumurtasını ayda bir kez 

tüketme oranı %53,3 iken, haftada bir kez tüketme oranı %22,3’dür. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin %28,3’ü bıldırcın yumurtasını protein ve vitamin deposu olarak nitelendirirken, 

%19,1’i lezzetli olduğunu ifade etmişlerdir 

Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin bıldırcın eti ve yumurtası tüketim alışkanlığının 

henüz istenilen düzeyde olmadığı saptanmıştır. Bıldırcın eti ve yumurtasının ürün satış 

yerlerinin çeşitlendirilmesi, piyasada daha fazla miktarda ve uygun fiyatta ürün satışının 

gerçekleştirilmesi ve ürünün tanıtımının daha fazla yapılması halinde, bıldırcın ürünlerinin 

daha fazla tüketici tarafından talep göreceği veya tercih edileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bıldırcın ürünleri, Tüketim alışkanlıkları, Hemşirelik öğrencileri. 
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ABSTRACT 

 

Objective: This research was carried out to determine consumption habits related to quail 

products in nursing students. 

Method:  The population of the descriptive study was composed of students studying in 

Bingöl University Nursing Department. The data of the study were made between March 01 

and March 15, 2019 and the sample of the study consisted of 283 nursing students. The dataof   

the   study   were   collected   as   a   result   of   literature   surveys   to   determine   the   

socio-demographic  characteristics  and consumption   characteristics of  the  quail products  

of  thestudents.   Quail   products   were   collected   by   face-to-face   interview   method   by   

using  the consumption characteristics questionnaire form. 

Results: 283 people participated in the study of 174 female and 109 male students. It was 

found that 2,8% of the students consumed quail meat once a week. On average, 52,7% of the 

students described quail meat as a delicious meat and 21,9% as nutritious. The rate of 

consuming quail eggs once a month is 53,3%, while the rate of consuming once a week is 

22,3%. While 28,3% of the students who participated in the study described quail eggs as 

protein and vitamin depots, 19,1% stated that they were delicious. 

Conclusion: It was determined that the quail meat and egg consumption habits of the students 

were not at the desired level yet. It is thought that quail meat and egg product sales places can 

be diversified, more and more reasonable prices are sold in the market and if the promotion of 

the product is made more,  the quail products will be demanded or preferred by more 

consumers. 

Keywords: Quail products, Consumption habits, Nursing students. 
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1. GİRİŞ (AMAÇ) 

İnsanın büyüyüp, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşayabilmesi için gerekli 

olan besin öğelerini dengeli ve yeterli miktarda alması gerekir. Yeterli ve dengeli beslenmek 

için ihtiyaç duyulan enerji, protein, vitamin ve mineraller hayvansal ve bitkisel kaynaklardan 

sağlanmaktadır1. 

İnsanların en temel ihtiyacı olan beslenmede, hayvansal kökenli proteinler büyük bir öneme 

sahiptir2. Ancak nüfusun her geçen gün artması ile birlikte hayvansal protein ihtiyacı da 

artmakta ve mevcut kaynaklar bu ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmaktadır 3. Bu amaçla yeni 

protein kaynakları arayışında ticari bıldırcın yetiştiriciliği; kolay üremeleri, 5-6 haftalık besi 

periyodu sonunda kesim ağırlığına ulaşması, 6-8 haftalık iken yumurta vermeye başlaması ve 

yumurta verimlerinin çok yüksek düzeyde olması (yılda 250-300 adet), dar alanda fazla 

sayıda yetiştirilebilmeleri gibi faktörler nedeniyle alternatif bir protein kaynağı olarak ön 

plana çıkmıştır 4,5. 

Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinde bıldırcın ürünleriyle ilgili tüketim 

alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini, Bingöl Üniversitesi Hemşirelik bölümünde 

öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 01Mart -15 Mart 2019 

tarihleri arasında yapılmıştır ve çalışmanın örneklemini toplam 283 Hemşirelik bölümü 

öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri sosyo-demografik özellikler anket formu ve 

öğrencilerin bıldırcın ürünleri tüketim özelliklerini belirlemeye yönelik olarak literatür 

taramaları sonucu oluşturulmuş bıldırcın ürünleri tüketim özellikleri formu kullanılarak yüz 

yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.  

Araştırma öncesinde ilgili kurumdan yazılı izinler, katılımcılardan sözlü onam ve Bingöl 

Üniversitesi Etik Kurulundan izin alınmıştır. Ayrıca katılımcılar Helsinki Deklerasyonu 

kriterleri doğrultusunda çalışmaya yönelik olarak bilgilendirilmiştir. Veriler araştırmacılar 

tarafından soruların okunması ve yanıtlarının işaretlenmesi şekliyle yüz yüze görüşme 

yöntemi ile toplanmıştır.  

Analizler için SPSS ver. 22.0 kullanılmış, hata kontrolleri ve tablolar bu program aracılığıyla 

yapılmıştır. İstatistiksel çözümlemelerde paket program kullanılmış; p<0.05 anlamlı kabul 

edilmiştir. 
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3. BULGULAR 

Hemşirelik bölümü öğrencileri ile yapılan çalışmada, öğrencilerin genel özelliklerine ilişkin 

bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre öğrencilerin %61,5’i kız ve %38,5’i ise erkek 

öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin anne ve babalarının meslek durumlarına 

bakıldığında, öğrencilerin %70,6’sının annesinin ev hanımı olduğu ve %46,6’sının babasının 

işçi olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri  

  

Özellikler  

 

Sayı 

(n) 

 

 

Yüzde 

(%) Cinsiyet   

Kadın  174 61.5 

Erkek 109 38.5 

Sınıf    

1. sınıf 88 31.1 

2. sınıf 64 22.6 

3. sınıf 69 24.4 

4. sınıf 62 21.9 

Yerleşim Tipi   

İl 142 50.2 

İlçe 77 27.2 

Köy/Kasaba 64 22.6 

Gelir Durumu   

Düzenli gelirimiz yok 64 22.6 

Gelirim fazla 63 22.3 

Giderim fazla 79 27.9 

Gelir gider eşit 77 27.2 

Aile tipi   

Çekirdek aile 197 69.6 

Geniş aile 78 27.6 

Parçalanmış aile 8 2.8 

Anne eğitim durumu   

Okur yazar değil 133 46.9 

Okuryazar 71 25.1 

İlkokul  45 16.0 

Ortaokul 16 5.7 

Lise  10 3.5 

Üniversite ve üzeri 8 2.8 

Baba eğitim durumu   

Okuryazar değil 23 8.1 

Okuryazar 40 14.1 

İlkokul  78 27.6 

Ortaokul 54 19.1 

Lise  64 22.6 

Üniversite ve üzeri 24 8.5 

Anne mesleği   

Ev hanımı 200 70.6 

Memur 15 5.3 

İşçi 34 12.0 

Esnaf 22 7.9 

Emekli 12 4.2 

Baba mesleği   
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Memur 40 14.1 

İşçi 132 46.6 

Emekli 48 17.0 

İşsiz 63 22.3 

Hastalık durumu   

Hastalığı yok/ sağlıklı 271 95,8 

Hastalığı var 12 4.2 

Toplam 283 100.0 

Araştırmaya katılan öğrencilerin bıldırcın eti tüketim durumlarına ilişkin özellikleri                       

Tablo 2’de verilmiştir. Öğrencilerin %2,8’inin de haftada en az 1 kez bıldırcın eti tükettiği 

saptanmıştır. Bıldırcın eti;  en fazla yemekte et olarak (%53,4)  tercih edilmiştir. Daha 

sonrasında ise ızgara (%24,0) ve fırında (%22,6) yemek olarak tüketmeyi tercih etmişlerdir. 

Genel ortalama itibariyle, öğrencilerin %52,7’si bıldırcın etini lezzetli bir et olarak 

nitelendirirken, %21,9’u besleyici olarak ifade etmişlerdir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Bıldırcın Eti Tüketim Durumu ve Özellikleri  

 

Özellikler  

 

Sayı 

(n) 

 

 

Yüzde 

(%) 
Etin Temin Yeri   

Süpermarket 103 36.3 

Bakkal 31 11.0 

Tavuk Satış Marketi 31 11.0 

Üretici 102 36.0 

Diğer 16 5.7 

Etin Tercih Nedeni   

Farklı bir lezzet olması 110 38.9 

Besin değeri 119 42.0 

Diğer 54 19.1 

Tüketim Sıklığı   

Haftada en az bir kez 8 2.8 

Ayda bir kez 158 55.9 

Yılda bir kez 117 41.3 

En Çok Tüketilen Öğün   

Sabah 16 5.7 

Öğlen 23 8.1 

Akşam 220 77.7 

Fark etmez 24 8.5 

Tüketim şekli   

Fırında 64 22.6 

Izgara 68 24.0 

Yemekte et olarak 151 53.4 

En Çok Tüketilen Mevsim   

Kış 103 36.4 

İlkbahar 55 19.5 

Yaz 60 21.2 

Sonbahar 65 22.9 

Öğrenciye Göre Bıldırcın Eti   

Lezzetli 149 52.7 

Besleyici 62 21.9 

Protein ve vitamin deposu 24 8.5 

Beyaz ete alternatif 48 17 
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Toplam 283 100.0 

 

Katılımcıların bıldırcın yumurtasını ayda bir kez tüketme oranı %53,3 iken, haftada bir kez 

tüketme oranı %22,3’dür. Tüketilen yumurtalar genellikle süpermarketlerden (%36,4) ve 

tavuk satış marketlerinden  (%19,8) satın alınmaktadır. Tüketilen yumurta %42,0 oranında 

sabah kahvaltısında ve özellikle çiğ (%35,7) olarak tüketilmektedir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin %28,3’ü bıldırcın yumurtasını protein ve vitamin deposu olarak nitelendirirken, 

%19,1’i lezzetli olduğunu ifade etmişlerdir (Tablo 3).  

Tablo 3. Öğrencilerin Bıldırcın Yumurtası Tüketim Durumu ve Özellikleri  

 

Özellikler  

 

Sayı 

(n) 

 

 

Yüzde 

(%)   

Yumurtanın Temin Yeri 

  

Süpermarket 103 36.4 

Bakkal 47 16.6 

Tavuk Satış Marketi 56 19.8 

Üretici 39 13.8 

Diğer 38 13.4 

Tüketim Sıklığı   

Haftada en az bir kez 63 22.3 

Ayda bir kez 151 53.3 

Yılda bir kez 69 24.4 

En Çok Tüketilen Öğün   

Sabah 119 42.0 

Öğlen 87 30.8 

Akşam 15 5.3 

Fark etmez 62 21.9 

Tüketim şekli   

Çiğ 101 35.7 

Rafadan 56 19.8 

Haşlama 79 27.9 

Yağda kızartma 47 16.6 

En Çok Tüketilen Mevsim   

Kış 56 19.8 

İlkbahar 118 41.8 

Yaz 50 17.6 

Sonbahar 59 20.8 

Öğrenciye Göre Bıldırcın Yumurtası   

Lezzetli 54 19.1 

Besleyici 48 17.0 

Protein ve vitamin deposu 80 28.3 

Beyin gelişimine faydalı 31 11.0 

Farklı lezzetinin olması 38 13.4 

Ağrılara karşı iyi gelmesi 24 8.5 

Diğer yumurtalara göre daha pahalı 

olması 

8 2.8 

Toplam 283 100.0 
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4. SONUÇLAR 

Bıldırcın, Türkiye’de yetiştiriciliği özellikle son yıllarda yaygınlaşan bir kanatlı türüdür. İnsan 

beslenmesinde önemli bir hayvansal protein kaynağı olması sebebiyle de her geçen gün önemi 

artmaktadır. Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinde bıldırcın ürünleriyle ilgili 

tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Öğrencilerin %61,5’i kız ve %38,5’i ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin anne 

ve babalarının meslek durumlarına bakıldığında, öğrencilerin %70,6’sının annesinin ev 

hanımı olduğu ve %46,6’sının babasının işçi olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %2,8’inin de 

haftada 1 kez bıldırcın eti tükettiği saptanmıştır. Bıldırcın eti;  en fazla yemekte et olarak 

(%53,4)  tercih edilmiştir. Daha sonrasında ise ızgara (%24,0) ve fırında (%22,6) yemek 

olarak tüketmeyi tercih etmişlerdir. Genel ortalama itibariyle, öğrencilerin %52,7’si bıldırcın 

etini lezzetli bir et olarak nitelendirirken, %21,9’u ise besleyici olarak ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların bıldırcın yumurtasını ayda bir kez tüketme oranı %53,3 iken, haftada bir kez 

tüketme oranı %22,3’dür. Tüketilen yumurtalar genellikle marketlerden (%36,4) ve tavuk 

satış marketlerinden  (%19,8) satın alınmaktadır. Tüketilen yumurta %42,0 oranında sabah 

kahvaltısında ve özellikle çiğ (%35,7) olarak tüketilmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

%28,3’ü bıldırcın yumurtasını protein ve vitamin deposu olarak nitelendirirken, %19,1’i 

lezzetli olduğunu ifade etmişlerdir 

Sonuç olarak; araştırmaya katılan öğrencilerin bıldırcın eti ve yumurtası tüketim 

alışkanlığının henüz istenilen düzeyde olmadığı saptanmıştır. Bıldırcın eti ve yumurtasının 

ürün satış yerlerinin çeşitlendirilmesi, piyasada daha fazla miktarda ve uygun fiyatta ürün 

satışının gerçekleştirilmesi ve ürünün tanıtımının daha fazla yapılması halinde, bıldırcın 

ürünlerinin daha fazla tüketici tarafından talep göreceği veya tercih edileceği 

düşünülmektedir. Sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürülmesi düşüncesiyle tüketicilerin bıldırcın 

etinin ve yumurtasının besleyici değeri, üretimi, organik ve fonksiyonel besin ürünlerini ne 

olup ne olmadığı konusundaki bilinç düzeyini arttıracak bilgi ve bilgilendirme çalışmalarının 

yapılması önerilmektedir. Bu konuda gerekli eğitim programları verilmelidir. 

 

 

 

KAYNAKLAR 



 

1392 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
1. Baysal A (2007). Genel Beslenme, 12. Baskı, Hatipoğlu Yayın evi, Ankara. 

2. Karakaya M ve Aktümsek A. Bıldırcın eti, karaciğeri ve yumurta yağının yağ asitleri kompozisyonu 

üzerine araştırma. Gıda. 1996; 21(4): 239-241. 

3. Altınel A, Güneş H, Kırmızıbayrak T, Çörekci ŞG ve Bilal T. Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix 

japonica) yumurta kalitesi ve özellikleri üzerinde araştırmalar. İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 

Dergisi. 1996; 22(1): 203-213. 

4. Özcan M, Ekiz B ve Güneş H. Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) gruplandırılmış 

yumurta ağırlığı ve çıkım ağırlığının büyüme performansı üzerine etkileri. İstanbul Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Dergisi.2001; 27(2): 577-584. 

5. Kavuncu O. Protein açığında yeni bir adım, bıldırcın. TOKB Dergisi. 1986; 4:14. 

  



 

1393 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
MİKROBİYOTANIN KRONİK HASTALIKLARDAKİ ROLÜ 

 

Büşra ARIKAN 1, Canan DEMİR BARUTCU 2 

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Sağlık ve 

Biyomedikal,Burdur,Türkiye,busraarikan20@outlook.com 

2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik 

Bölümü,Burdur,Türkiye,canandemir2209@gmail.com 

 

ÖZET 

Günümüzde teknoloji-tıp alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak, beklenen yaşam süresi 

artmış ve buna bağlı olarak kronik hastalıkların insidansı da artmıştır. Yaşlı bireylerin 

%80’den fazlasının en az bir kronik hastalığa sahip olduğu bilinmektedir.   Kronik hastalıklar 

için sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite, fiziksel inaktivite, hipertansiyon, yüksek kan 

yağları ve diyabet gibi risk faktörleri mevcuttur. Bu risk faktörlerinin yanısıra son dönemde 

yapılan çalışmalarda mikrobiyota ile kronik hastalıklar arasında ilişki olduğu saptanmıştır. 

Vücudun deri, ağız, vajina, bağırsaklar gibi çeşitli bölgelerinde yerleşmiş bu bakterilere o 

bölgenin “florası”, yeni adıyla “mikrobiyota”sı denmektedir. Sağlıklı bireylerde mikrobiyota 

çok sayıda ve çeşitli mikroorganizmaları içermektedir. Doğumdan hemen sonra oluşmaya 

başlayan mikrobiyota beslenme, genetik, yaş ve yaşanılan coğrafi bölgeye göre değişiklik 

göstermektedir. Enfeksiyonlar, antibiyotik kullanımı gibi tedavi uygulamaları sonrası 

mikrobiyota değişebilmektedir. Bireylerde var olan mikrobiyotalardan intestinal mikrobiyota; 

vücudumuzda fizyolojik, metabolik ve immun sistem üzerinde oldukça önemli görevler 

üstlenmektedir. Enerji taşıyıcı rolü üstlenerek veya immun modüle edici maddeleri serbest 

bırakarak gerekli metabolik süreçleri kontrol eden bağırsak bakterileri bu nedenle 

günümüzde yeni bir “metabolik organ” olarak tanımlanmaktadır. İntestinal mikrobiyota 

dengesinde bozukluk “disbiyozis” olarak tanımlanmaktadır. Faydalı/zararlı bakteri oranının 

bozulduğu mikrobiyal disbiyozis; alerji, enflamatuvar bağırsak hastalığı, kanser, lupus, astım, 

multipl skleroz, parkinson, çölyak, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok 

kronik hastalık ile ilişkili bulunmuştur. Son çalışmalar, barsak mikrobiyotasının; insülin 

direnci, metabolik sendrom ve non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında rolü olduğunu 

göstermiştir. Bağırsak mikrobiyal metabolizmasının değişmesi sonucu meydana gelen barsak 

geçirgenliği, inflamasyon ve yağ birikimindeki artış metabolik bozukluklara neden olmakta ve 

bireyin tüm metabolik sürecini etkilemektedir. Son verilerde obezite, diyabet ve 

aterosklerozda barsak mikrobiyotasının açıkça rolü olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak kronik 

hastalıkların etyolojisinde mikrobiyotanın önemi bilinmektedir bu nedenle toplumun 

farkındalığının arttırılması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, Kronik Hastalıklar, Mikrobiyal Disbiyozis 
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ABSTRACT 

Today, in parallel with rapid developments in the field of technology-medicine, the expected 

life span has increased and accordingly the incidence of chronic diseases has increased. It is 

known that more than 80% of older individuals have at least one chronic disease. There are 

risk factors for chronic diseases such as smoking, unhealthy diet, obesity, physical inactivity, 

hypertension, high blood fats and diabetes. In addition to these risk factors, recent studies 

have found that there is a relationship between gut microbiota and chronic diseases. These 

bacteria are located in various parts of the body, such as the skin, mouth, vagina, intestines, 

called “flora” of the region, new name called “microbiota”. In healthy individuals, 

microbiota contains a large number of microorganisms. The microbiota, which began to 

occur immediately after birth, varies according to nutrition, genetics, age and geographical 

region. Microbiota may change after treatment such as infections and antibiotic use. 

Intestinal Microbiota, which is present in individuals, assumes very important tasks on the 

physiological, metabolic and immune system in our body. Intestinal bacteria that control the 

necessary metabolic processes by assuming the role of energy carrier or releasing 

immunomodulating substances because of this it is now defined as a new “metabolic organ”. 

Intestinal microbial balance disorder is defined as “dysbiosis”. It has been found to be 

associated with many chronic diseases such as allergy, inflammatory bowel disease, cancer, 

lupus, asthma, multiple sclerosis, Parkinson's, coeliac disease, obesity, diabetes, 

cardiovascular diseases. Recent studies have shown that intestinal microbiota plays a role in 

insulin resistance, metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease. The intestinal 

permeability resulting from the change of intestinal microbiota metabolism, inflammation and 

increase in fat accumulation causes metabolic disorders and affects the entire metabolic 

process of the individual. Recent data suggest that intestinal microbiaota clearly plays a  role 

in obesity, diabetes and atherosclerosis. As a result, the importance of Microbiology in the 

etiology of chronic diseases is known and therefore it is important to raise public awareness. 

Key Words: Microbiota, Chronic Diseases, Microbial Dysbiosis 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde teknoloji-tıp alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak, beklenen yaşam süresi 

artmış ve buna bağlı olarak kronik hastalıkların insidansı da artmıştır. Dünyada ve ülkemizde 

görülen hastalığa bağlı ölümlerin çoğu kardiyovasküler hastalıklar,kanserler,diyabet ve 

KOAH gibi kronik hastalıklar nedeniyle gerçekleşmektedir. Son dönemde yapılan 

çalışmalarda bu tür kronik hastalıklarla mikrobiyota arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Önceden barsak florası olarak adlandırılmış olan barsak mikrobiyotası; barsağımızda yaşayan 

mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır (1). İnsan mikrobiyotası deri, üreme organları, 

solunum ve en çok da bağırsaklarına yerleşmiştir. Bağırsaklarımız geniş yüzey alanı ve 

mikroorganizmalar için zengin besin maddeleri içermesi sebebiyle vücudumuzdaki en yoğun 

ve en çeşitli mikroorganizma topluluğunu barındırmaktadır. İntestinal mikrobiyotadaki 
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mikroplar, insan fizyolojisinin biçimlendirilmesi, sürdürülmesi ve homeostazda aktif rol 

oynamaktadır. İntestinal mikrobiyota, en fazla sayıda bakteri ve sinir hücresi bulundurduğu 

için, ikinci beyin olarak da adlandırılmaktadır (2). Sağlıklı bireylerde çeşitli ve birçok sayıda 

mikroorganizma içeren mikrobiyota, doğumdan hemen sonra oluşmaya başlar. 

Doğumanından itibaren yenidoğan; anneden (vajinal ve fekal mikrobiyota), anne sütünden ve 

çevrelerindeki ortamdan gelen bir mikroorganizma havuzuyla kolonize edilmektedirler (3). 

Doğumdan sonra şekillenmeye başlayan ve herkeste farklılık gösteren insan mikrobiyotası 

stabil hale 2-3 yaşlarında ulaşmakta ve mikrobiyotanın cins ve tür düzeyinde değişiklikleri 

dinamik bir şekilde yıllar içinde devam etmektedir. Yenidoğan intestinal mikrobiyotası, 

annenin deri ve vajinal mikrobiyotasına benzemekte olup doğum şekli bebeğin sahip olacağı 

mikrobiyotayı etkilemektedir. Sezeryan ile doğanlarda normal vajinal yolla doğanlara göre 

daha az Bifidobacterium ve Bacteroides türleri bulunmaktadır (4,5). Bağırsak mikrobiyotası 

parmak izi gibi olup, her insanın kendine özgü içeriği ve dağılımı mevcuttur. Mikrobiyota; 

coğrafi köken, genetik, doğum şekli, yaş, yaşam tarzı, beslenme, antibiyotik kullanımı ve 

geçirilen hastalıklar gibi kişinin yaşamı boyunca değişen endojen ve ekzojen faktörlere bağlı 

olarak değişiklik gösterir. Örneğin, bebeklikten başlıyarak yaşlılığa doğru Firmicutes bakterisi 

artar, Bacteriodetes ise azalır. Yine antibiyotik kullanımı, türüne ve kullanıldığı yaşa bağlı 

olarak, geçici ya da kalıcı mikrobiyal disbiyozise neden olur (6). İnsan mikrobiyotası yaklaşık 

1014  kadar bakteri içerir. Bu sayı insan vücudundaki toplam hücre sayısının 10 katıdır. Bunun 

yanı sıra insandaki gen sayısı 35.000 iken, insan vücudundaki bakteriyel genom sayısı 2 

milyondan fazladır.İnsan vücudundaki mikroorganizmaların %70’i  kolonda bulunur. Bu 

bakterilerin olması gereken sayı ve çeşitlilikte olması öbiyozis ; farklı olması disbiyozis 

olarak adlandırılır ve disbiyozis birçok hastalıkla ilişkilidir. Örneğin glukoz intoleransı ,tip 2  

diabetus mellitus ve insülin direnci , obezite, yaşlanmaya ilişkin hastalıklar, ve alkolden 

bağımsız karaciğer yağlanması, uyku problemleri, romatoid artrit , çölyak, kistik fibrozis, 

yeme bozuklukları ile disbiyozis ilişkilendirilmiştir(7).Bu metabolik hastalıkların yanısıra 

şizofreni, otizm, anksiyete, manik depresif bozukluk, depresyon gibi nöropsikiyatrik 

bozukluklarla bağırsak mikrobiyotası arasında bağlantı olduğuna ilişkin çalışmalar  

mevcuttur(7). Aşağıda literatürde bulunan mikrobiyota ve hastalıklarla ilişkili çalışma 

örnekleri verilmiştir. 

Mikrobiyota ve Obezite 

Literatürde mikrobiyota ve obezite ilişkisini inceleyen çalışmalar son yıllarda artış 

göstermiştir.Bağırsak mikrobiyotasında bulunan bakteri popülasyonunun, obez bireylerde 
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anlamlı bir şekilde farklı olduğu saptanmıştır. Obez bireylerde, bakteriodes azalmış, 

firmikutlar artmıştır (8,9,10). Batı tipi beslenmenin, obeziteye neden olduğu düşünülmektedir 

(10). Obez ve zayıf bireylerin yeme alışkanlıkları ve vücutlarındaki kronik inflamasyon 

farklarının, bağırsak mikrobiyotaları ve bağırsak geçirgenliklerindeki farklılıktan dolayı 

olduğu düşünülmektedir. Her mikrobiyota popülasyonu kendi potansiyel aktivitesine sahiptir; 

obez ve zayıf bireylerin mikrobiyotalarında farklılıklar gözlemlenmiştir (9).  Obezite 

metabolik bir durum olarak ele alınsa da buradaki temel nokta inflamasyondur. Obezitede 

adipoz doku artmakta, bu süreçte endokrin ve immün sistemde proinflamatuvar sitokinler ve 

leptin hormonu gibi yönlendirici görevleri olan mediatörlerin salınımı artmaktadır. Leptin 

toklukta salgılanan bir hormon olup, yetersiz salgılanması obezite olasılığını artırmaktadır. 

Leptin, diyetteki bileşenler sonucu ortaya çıkmakta, endokrin, immün ve nöronal sistemleri 

etkilemektedir (11). Obez bireylerin bağırsak geçirgenliği obez olmayanlara göre daha 

fazladır. Bu durum, sürekli bir inflamatuvar uyarıya yol açmaktadır. Obezite kaynaklı 

inflamasyon kronikleşmekte ve metabolik hücrelerde besin maddelerinin fazla alınması 

sonucu ortaya çıkmaktadır (12). Bu inflamatuvar cevap, metabolik hücreler tarafından 

yönetilerek özelleşmiş immün hücrelerin aktive olmasına ve dokuda çözülmeyen bir 

inflamasyona yol açmaktadır. Bu inflamasyon insülinin etkisini azaltmaktadır. Böylelikle 

besin ve enerji metabolizması bozulmakta ve insülin duyarlılığı azalmaktadır (12).Obezitede 

inflamatuvar cevabın asıl kaynağı inflamatuvar besinler olup, vücudun kendi hücresi olmadığı 

için metabolize olduğunda düşük düzeyde immün bir cevap oluşturmaktadır(9). Obezitenin 

metabolik dokularda inflamatuvar bir duruma yol açtığı gösterildikten sonra, inflamatuvar 

mekanizmalarla ilişkisi araştırılmaya başlanmıştır (12). Bir başka çalışmada da obez farelerin 

antibiyotiklerle tedavi edilip mikrobiyotasının değiştirilmesi sonucu kilo kaybı ve glukoz 

toleransında iyileşmeler gözlendiği belirtilmiştir, bu nedenle obezite ile ilişkili metabolik 

durumların önlenmesi için anti-inflamatuvar tedavilere gerek olduğu düşünülmektedir (12). 

Mikrobiyota ve Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus çevresel uyarılma sonucu genetik olarak yatkın bireylerde, insülin 

salgılayan pankreas beta hücrelerinin immün hücre aracılı yıkımıyla karakterize otoimmün bir 

hastalıktır (13). Pankreatik β-hücreleri ile immun hücreler arasındaki etkileşim, diabetes 

mellitusa neden olmaktadır. Bağışıklık sistemi hücrelerini veya sinyal yollarını hedefleyen 

stratejilerin tip 1 diyabet’i önlemede ve tedavi edilmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. 

Bununla birlikte, son yıllarda gelişmiş ülkelerde, özellikle küçük çocuklarda, Tip 1 diyabet 

insidansında %3-4’lük bir artış olmuştur.Bu nedenle çevresel faktörlerin tip 1 diyabet 
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gelişiminde önemli olduğu düşünülmektedir (13). Ayrıca, çevresel faktörler tip 1 diyabet’in 

doğal seyrinin çeşitli aşamalarında etkili olmasının yanı sıra ortaya çıkmasında da etkilidir 

(13). Tip 1 diyabet’in öngörülen çevresel tetikleyicileri infeksiyonlar  ve beslenme 

faktörleridir. Enterovirusler ve Coxsackie B virüsü ile yapılan çalışmalar viral enfeksiyonun 

otoimmüniteyı etkileyebileceğini göstermektedir. Virüse ek olarak, inek sütü ve gluten gibi 

çeşitli gıdaların veya gıda bileşenlerinin tip 1 diyabet gelişimini etkilediği de gösterilmiştir 

(13). İnek sütünde bulunan kazein gibi bileşenler bağırsak geçirgenliğini değiştirebilir ve 

potansiyel olarak tip 1 diyabet insidansını arttırabilir (13). Gıda kaynaklı glutenin de barsak 

geçirgenliğini değiştirerek tip 1 diyabet gelişimini etkilediği gösterilmiştir. Glutensiz bir diyet 

ile tedavi edilen farelerin bağırsak mikrobiyotasında  değişiklikler görülmüş ve tip 1 

diyabetten korunma sağlanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile tip 1 diyabet 

patogenezinde, özellikle bağırsak mikrobiyotasının etkisi gösterilmiştir (13). 

 

Mikrobiyota ve Kronik Böbrek Hastalığı 

Kronik böbrek hastalığında (KBH) görülen üremik durum, metabolik asidoz, kolonik geçiş 

zamanının uzaması, diyet kısıtlamaları, ilaç tedavilerinin etkisi gibi birçok faktör intestinal 

mikrobiyota kompozisyonunda ve fonksiyonunda değişikliklere yol açmaktadır. Bu 

değişiklikler sonucunda kolonda mikrobiyal protein fermantasyonu sonucu oluşan üremik 

toksinlerin oluşumu da artmaktadır. Sağlıklı bireylerde bu üremik toksinler böbreklerden 

atılmaktadır. Ancak KBH’da bunlar kanda ve dokularda birikerek inflamasyona ve 

nefronların fonksiyonunda bozulmaya neden olmaktadır. KBH’ın tıbbi beslenme tedavisinde 

potasyumdan zengin sebze ve meyvelerin diyette kısıtlanması sonucu, bu besinler aynı 

zamanda fermente edilebilir posa kaynağı oldukları için simbiyotik intestinal bakterilerinin 

primer besin kaynağı olan diyet posası kısa zincirli yağ asitlerine (KZYA) dönüştürülemez 

(14). Fermente edilebilir diyet posasının azalması KZYA’ni oluşturan bakteri popülasyonunu 

azaltarak bağırsak mikrobiyotasında disbiyozis oluşturmaktadır. Aynı zamanda düzenleyici T 

lenfosit sayısı ve fonksiyonunda azalmaya neden olarak sistemik inflamasyona yol 

açmaktadır. Hastalığın progresyonunu kötüleştiren üremik toksinlerin oluşumunun 

azaltılmasında prebiyotiklerle bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesi bir tedavi seçeneği 

oluşturabilir (15). 

Metabolik sendrom ve Mikrobiyota 

Metabolik sendrom; tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili risk faktörlerini 

içermektedir. Bunlar; kilolulu olma, obezite, hipertansiyon, hiperglisemi ile lipid ve 

karbonhidrat metabolizma bozukluğudur (2). Yağdan zengin bir diyet metabolik sendromun 

ortaya çıkmasında rol oynayan bir beslenme biçimi olup, kronik düzeyde inflamasyona yol 

açarak bağırsak geçirgenliğinin artmasına neden olabilmektedir. İnflamasyon, yağ 

dokusundan ve bağırsak mikrobiyotasından kaynaklanmakta olup, metabolik sendromda 

giderek artmaktadır. Bazı çalışmalarda bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin metabolik 
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bozuklukluklarla birlikte görüldüğü bildirilmiştir (2). Bu bulgulara dayanarak, metabolik 

sendrom ve obezite ile ilişklili hastalıkların yönetiminde, diğer tedavilerin yanı sıra bağırsak 

mikrobiyotasının kontrolü için farmakolojik ve besinsel tedavi seçenekleri göz önünde 

bulundurulmalıdır (16).  

Kanser ve Mikrobiyota 

Kanser, bir dizi genetik bozukluk sonucu oluşan kompleks bir hastalıktır. Tüm dünyada, kalp 

hastalıklarından sonra en sık rastlanan ölüm nedeni olması nedeniyle çok önemli bir halk 

sağlığı sorunudur (17).  İnsan ömrü uzadıkça dünya çapında kanser insidansı da artmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki yirmi yıl içinde kanser oluşum sıklığının %70 oranında 

artacağını ve bunun da küresel kanser epidemisini arttıracağını göstermektedir (18). Kanserler 

arasında kolorektal kanser, dünyadaki kanser mortalitesinin üçüncü en yaygın nedeni olup tek 

bir nedensel mikroorganizma açıkça tanımlanmamış olsa da barsak mikrobiyotasının 

kolorektal kanser gelişiminde açıkça rol oynadığı belirtilmektedir (20). Mikrobiyota viral 

enfeksiyonun karsinogenezi teşvik etme kabiliyetini arttırarak veya azaltarak bu dengeyi 

etkileyebilen kritik bir faktör olarak ortaya çıkmıştır (18). Tümörlerin invazyonu ve 

progresyonu, inflamasyon ve antitümör immün yanıtlara bağlı olup kanser olgularının 

%15’inde enfeksiyöz etkenler veya enfeksiyon ilişkili inflamasyonla bağlantısı 

bulunmaktadır. Karsinogenezde inflamatuar süreci başlatanın mikrobiyotanın disbiyozisi ve 

intestinal bariyerin yıkımı sonrası hemopoetik hücrelerle direkt olarak temas etmesi öne 

sürülmektedir (19). 

Mikrobiyota ve Parkinson 

Parkinson hastalığı, akinezi, musküler rijidite, tremor, hareket yavaşlığı, yürümede güçlük ile 

karakterize bir hastalık olup bu motor özelliklerinin yanı sıra bunama, depresyon, duyu ve 

otonomik disfonksiyon gibi diğer semptomları da kapsamaktadır. Beyin Parkinson hastalığı 

patolojisinden sorumlu olan tek organ değildir (21). Parkinson hastalığının, motor 

semptomların önüne geçebilen ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen geniş 

bir non-motor semptom spektrumuyla ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu rahatsızlıkların en 

önemli boyutu gastrointestinal disfonksiyon olarak değerlendirilmektedir (22).  Yapılan bir 

çalışmada, Parkinson hastalarında sıklıkla  gastrointestinal disfonksiyon bulunduğu ve 

Parkinson hastalarının yaklaşık olarak %80'inde konstipasyon görüldüğü saptanmıştır. 

Parkinson hastalığının mikrobiyal birlikteliği için en kapsamlı olarak incelenen örneklerden 

biri Helicobacter pylori'dir. Parkinson hastalarında H. pylori enfeksiyonunun prevalansı 

yüksek olup tedavide primer ilaç olan levodopanın emilimini engelleyerek motor 

bozukluklara neden olduğu belirtilmektedir (22). Yakın zamanda Parkinson hastalarının 

dışkılarında Prevotel- laceae'nin kontrol gruplarıyla karşılaştırıldıklarında anlamlı derecede 

düşük olması gözlenerek barsak mikrobiyota disbiyozisinin Parkinson hastalığı ile ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Son bulgular barsak mikrobiyota bileşiminin Parkinson hastalığında 

değiştiğini ve bu disbiyozisin motor dalgalanmalarla ilişkili olduğunu düşündürmektedir (23). 

Yapılan bir başka çalışmada, Parkinson hastalarının fekal numunelerindeki bakteri filum ve 

bakteri gruplarının yüzdesi Polimeraz zincirleme tepkimesi ile belirlenmiş olup Bacteroidetes 

ve Prevotel- laceae’nin Parkinson hastalarının fekal örneklerinde önemli ölçüde azaldığı 

saptanmıştır (24). 
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Sonuç 

Mikrobiyotanın çeşitli hastalık ve vücuttaki çeşitli metabolik olaylarla arasındaki ilişkiye ait 

bilgiler gün geçtikçe artmaktadır. Buna paralel olarak da mikrobiyota kavramı gün geçtikçe 

daha fazla önem kazanmaktadır. Mikrobiyotanın; hastalığın meydana gelmesinde, 

ilerlemesinde, hastalık teşhisinde, risk seviyelerinin belirlenmesinde, erken teşhiste, hastalığın 

tekrar meydana gelmesindeki rolü de gün geçtikçe aydınlanmaktadır. Sonuç olarak 

mikrobiyota insan sağlığı üzerinde önemli roller üstlenmektedir. Metabolik hastalıkların 

tedavisinde; insülin direnci, ateroskleroz ve lipid metabolizma bozuklukları tedavi edilirken, 

en büyük endokrin organımız olan bağırsak mikrobiyotasını hedef alan tedaviler de 

planlanmalıdır. Özellikle diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, dislipidemi ve obezite gibi 

kronik hastalıklarda probiyotik ve prebiyotik ağırlıklı beslenme ön plana çıkarılmalıdır. Bu 

alanda geniş katılımlı çok merkezli çalışmalar yapılmalıdır. İleriki yıllarda teknolojik 

gelişmeler ve global araştırmalar çerçevesinde mikrobiyotanın patofizyolojide ve tedavideki 

etkinliği daha iyi anlaşılacak ve tedavide yeni ufuklar açılacaktır. 
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ÖZET 

Küfler; doğada yaygın olarak bulunan mikroorganizmalar olup, tarımsal ürünlerle beraber 

işlenmiş, yarı işlenmiş ve işlenmemiş gıda maddelerinde de önemli sorunlara neden olan 

kontaminantlar olarak bilinmektedir. Belli küf türleri tarafından sentezlenen mikotoksinler, 

bütün gıdalarda olduğu gibi süt ve süt ürünlerinde de bulunabilmektedir. Süt ve süt 

ürünlerinden izole edilen başlıca mikotoksinler; Aflatoksin M1 (AFM1) ve M2 (AFM2), 

Okratoksin (OTA), Sitrinin, Sterigmatosistin (STC), Siklopiyazonik asit (CPA), Trikotesen, 

Zearalenon, Fumonisin ve Patulin’dir. Bu çalışmada süt ve süt ürünlerinde belirli küf 

türlerinin oluşturduğu mikotoksinler ve halk sağlığı açısından önemi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Süt ve Süt Ürünleri, Küfler, Mikotoksinler, Halk Sağlığı 

 

ABSTRACT 

Moulds, which are commonly found in nature, are known as contaminants that cause 

significant problems in processed, semi-processed and unprocessed foodstuffs with 

agricultural products. Mycotoxins, which are synthesized by certain types of mould, can be 

found in milk and dairy products as well as in all foods. The main mycotoxins isolated in 

Milk and dairy products; It is Aflatoxin M1 (AFM1) and M2 (AFM2), Ocratoxin (OTA), 

Citrinin, Sterigmatocystin, Cyclopiazonic acid, Trichothecene, Zearalenone, Fumonisin and 

Patulin. This study emphasize on the importance of mycotoxins and public health in milk 

and dairy products that are formed by certain types of mould.  

Key words: Milk and Dairy Products, Molds, Mycotoxins, Public Health 
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GİRİŞ 

İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden sorunlardan biri de gıdalardaki küf gelişimidir. Küf 

türlerinin bazıları, üzerinde geliştikleri ortamlarda mikotoksin olarak bilinen metabolitleri 

üretirler. Mikotoksinler hem ciddi sağlık sorunlarına hem de ekonomik kayıplara yol açan 

oluşumlardır. Mikotoksinler, küflerin sekonder metabolizması sonucu üretilen bileşikler olup, 

gıdalardan ve yemlerden geçerek insan ve hayvan sağlığını tehdit eden toksin bileşiklerdir (1). 

Tüm gıdalarda olduğu gibi süt ve süt ürünlerinde de fazlaca bulunabilen mikotoksinler, halk 

sağlığı açısından ciddi tehdit unsurlarıdır. Bu nedenle gıdalarda bulunmasını engellemek 

adına bir takım önleyici tedbirlerin uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada süt ve süt 

ürünlerinde belirli küf türlerinin oluşturduğu mikotoksinler ve halk sağlığı açısından önemi 

üzerinde durulmuştur.  

 

 AFLATOKSİNLER 

Aflatoksinler; Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus türleri tarafından ve diğer bazı 

Aspergillus, Penicillium ve Rhizopus türleri tarafından sentezlenen hepatokarsinojenik, 

mutajenik, teratojenik ve toksijenik metabolittir (2). 1962 yılından beri yapılan araştırmalarda 

aflatoksinin, kanserojen özelliği en yüksek mikotoksin olduğu kanıtlanmıştır (3). 

Aflatoksinler difuranokumarin yapısına sahip bileşiklerdir ve iki kimyasal grubu vardır. 

Bunlar AFB1, AFB2, AFB2A, AFM1, AFM2, AFM2A ve aflatoksikol içeren 

difurokumarosiklopentanon serisi ile AFG1 ve AFG2 ’i içeren difurakumarolakton serisidir. 

Yirmi aflatoksin türü tanımlanmasına rağmen toksik etki gücüne göre; AFB1 >AFG1 >AFB2 

>AFG2 şeklinde sıralananlar belli başlılarıdır (4).  

Süt ve süt ürünlerinde aflatoksin kontaminasyonu iki temel yol ile gerçekleşmektedir. İlki 

laktasyon dönemindeki hayvanların, aflatoksinle kontamine olmuş yemleri tüketmeleri 

sonucunda, aflatoksin AFB1 ve AFB2, hayvan vücudunda metabolize edilerek aflatoksin 

AFM1 ve AFM2’ye dönüşmektedir. Metabolize edilen bu toksinler, hayvandan elde edilen 

süte geçerek kontaminasyon oluşmasına neden olmaktadır. İkincisi ise; süt sağıldıktan sonra 

taşıma, işleme ve depolama sırasında, aflatoksin sentezleyen küflerin süte bulaşması ve 

aflatoksin üretmeleri sonucudur (5). 
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Aflatoksinler akut karaciğer toksikasyonu, karaciğer sirozu, kanser ve teratojenik bozukluklar, 

mide karsinomu ve kolon adenokarsinomuna yol açabilmektedir. Aflatoksin G1 böbrek 

tümörü, aflatoksin B2 karaciğer tümörü, aflatoksin M1, B ve G aynı zamanda karaciğer 

parankim nekrozu, safra girişi epiteli proliferasyonuna sebep olurlar. Ayrıca aflatoksinler ya 

tek başlarına veya diğer mikotoksinlerle birlikte immunsupresif etki gösterme özelliğine 

sahiptirler (6). 

 

OKRATOKSİN 

Aspergillus ve Penicillium grubu küflerin türleri tarafından üretilmektedir (7). Okratoksin A 

ve B ilk kez 1965 yılında Güney Afrikalı kimyacılar tarafından tanımlanmıştır ve Aspergillus 

ochraceus K-804 suşundan izole edilmiştir (8-9). Okratoksinler, bitkisel ürünlerin doğal 

kontaminantı olarak yem ve gıdalara geçmektedir. İnsan sütünde veya inek sütünde 

bulunabilmesi nedeniyle bebekler açısından potansiyel sağlık riski oluşmaktadır (10-11). 

Okratoksinlerin A, B, C ve D olmak üzere dört farklı çeşidi saptanmıştır. Bunlar arasında 

üzerinde en fazla araştırma yapılan çeşit Okratoksin A (OTA)’dır (12-13). Okratoksin A, 12-

karboksi grubundan L54 fenilalanine bağlanmış bir pentaketit türevi hidroksikumarin 

yapısındadır. OTA ile OTB’nin farkı, OTA’nın dihidro-metil-isokumarin halka sisteminde C5 

pozisyonunda klor atomunun bulunmasıdır. Ayrıca OTA esterlerinin toksisitesi OTA’ya 

benzerlik gösterirken, OTB’nin esterleri beklendiği gibi toksik etki göstermemektedir (11). 

Toksisiteleri aflatoksinden daha az olan bu mikotoksinlere, peynirlerde çok sık 

rastlanmamaktadır (14). 

 

OTA kaynaklı toksisite çalışmaları oksidatif stresin böbrek ve karaciğerdeki tümör 

oluşumunda önemli rol oynadığını göstermektedir. Bu nedenle OTA’nın karsinojenik 

etkisinin oksidatif hasar nedeniyle ileri geldiği düşünülmektedir (15-16). 

 

SİKLOPİYAZONİK ASİT (CPA) 

 

Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından sentezlenen bir indol tetramik asittir (17). CPA 

üreten en önemli türler; A. flavus ve P. aurantiogriseum' dur (18). CPA, kontamine karışık 

yemlerde, sütlerde ve peynirlerde tespit edilmiştir. CPA’nın yemden süte geçişi 1 gün 

içerisinde gerçekleşmektedir. İnsanlar, bu toksini kontamine süt ve ürünlerinin tüketmeleri 
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sonucunda almaktadır. CPA, aflatoksinle birlikte bulunarak, toplam toksik etkiyi 

artırabilmektedir (10). 

 

Siklopiyazonik asidin (CPA) hepatotoksik, kanserojenik, nörotoksik etkileri de vardır. 

Siklopiyazonik asit (CPA) kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, kusma, ishal vb. sağlık sorunlara 

yol açmaktadır (19). 

 

SİTRİNİN 

 

1931'de Penicillium citrinum'un metaboliti olarak ilk defa izole edilmiştir. Kimyasal yapı 

olarak bir piran türevidir ve benzopiran karbonikasittir (18). Sitrinin üretimi için gerekli olan 

sıcaklık 15-37 0C iken optimum sıcaklık 30 0C’dir (20). Özellikle peynir bu toksijene 

hassastır. Sitrinin, Penicillium citrinum, P. expansum, P. verrucosum, A. terreus, A. carneus 

ve A. niveus türleri tarafından üretilmektedir. Sitrinin, genellikle okratoksin A ile birlikte 

bulunmaktadır. Bu nedenle her zaman analiz edilememektedir. Bu toksinin prosesler 

sırasındaki değişimi tam bilinmemekte, fakat ısı ve alkaliden degrade olduğu düşünülmektedir 

(10). 

 

Sitrinin mikotoksininin yol açtığı hastalıklar sinirsel belirtiler, ishal, gelişme geriliği, 

karaciğer ve böbrek nekrozu, kalp ve iskelet kasında miyopati ve karaciğer kanseridir (21). 

 

STERİGMATOSİSTİN 

 

A. nidulans, A. versicolor ve A. bipolaris türü küfler tarafından üretilen sterigmatosistin, 

kimyasal yapı olarak aflatoksin B1’e benzemektedir (10-22). Aflatoksinin sentezinde bir ara 

toksindir ve ortama salgılamayan Sterigmatosistin hücrelerin parçalanması durumunda ortama 

geçmektedir. Sterigmatosistinin kanserojen, hepatotoksik ve teratojen etkileri bulunmaktadır 

(23). Aflatoksine benzer bir yapı göstermesine rağmen kumarin bileşiği değildir. Molekül 

ksantona bağlı bifurandan oluşmaktadır ve furofuranenler grubuna dahildir. (18).  

 

Sterigmatosistinin en önemli üreticisi A. versicolor’dur ve bu küf çok yaygın olarak 

bulunmaktadır (24). En çok toksin, A. versicolor suşları tarafından 25-32 0C’de, pH 8.0’de, 

glukoz ve sakkarozlu ortamda 28 günde oluşturulmuştur (25). Peynirde bulunan laktoz, yağ 

ve gliserol, A. versicolor’ un sterigmatosistin üretimini teşvik etmektedir. Peynirin 
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kaplanmasında kullanılan plastik katmanları, sterigmatosistin üretimini uyarıcı niteliktedir. 

Sterigmatosistin buzdolabı, dondurucu ve depo koşullarında stabilitesini birkaç hafta 

korumaktadır (14).                             

A. versicolor, depo edilen sert peynirlerden, özellikle yıllanmış peynirlerden daha çok izole 

edilmektedir. Peynir örneklerinde 5-600 μg/kg düzeylerinde bulunmakta ve dıştan içe doğru 

azalmaktadır (10). 

 

İnsanlarda karaciğer karsinomuna sebep olurlar. Bu bileşik Uluslararası Kanser Araştırma 

Enstitüsü tarafından 2B kanserojenik madde olarak tanımlanmaktadır. ST’in hepatotoksik ve 

tümörojenik etkisi Aflatoksin B1’den daha az seviyededir (20-26). 

 

DİĞER MİKOTOKSİNLER 

 

Fumonisin, Trikotesen ve Zearalenon özellikle yem maddelerinde oldukça sık rastlanan 

mikotoksinlerdir. Mikotoksin bulaşmış yemleri tüketen ineklerin metabolizmasından, 

mikotoksin süte geçmekte ve insan sağlığı açısından potansiyel risk oluşturmaktadır. 

Yetiştiriciler açısından hayvan yemlerinin mikotoksinlerle kontaminasyonu küflerin, tarladaki 

ve depodaki yemlerde veya nemli koşullarda üremesi nedeniyle engellenememektedir (27-

28).  

 

İnsanlarda, bazı mikotoksinlerden; Fumonisin özofagus kanserine neden olduğu, Trikotesen 

kemik iliği hücrelerinde belirgin bir azalmaya neden olduğu ve protein, DNA sentezini inhibe 

ederek apoptozu indüklediği belirlenmiştir (29-30-31). Ayrıca Zearalenon mikotoksini, güçlü 

östrojenik etkisinin yanı sıra karaciğer lezyonlarına neden olmakta ve daha ileride 

hepatokarsinomayı tetiklemektedir (32).  

 

Süt ve süt ürünlerinde; Patulin tespit edilen diğer mikotoksindir (28).  Halk sağlığı açısından 

Patulin mikotoksini, mutajenik, sitotoksik ve kanserojenik etki gösterdiği için önem arz 

etmektedir. İnsanlarda ödem, bağ doku iltihaplanması, kan şekerinin yükselmesi ve 

hipertansiyona sebep olmaktadır. Ağız yoluyla alındığı zaman bulantı, kusma ve mide 

rahatsızlıkları görülür. Böbreklerde tıkanıklık, idrar yollarında dejenerasyon ve idrarda 

azalmaya neden olabilir (18).  
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SONUÇ  

 

Süt ve süt ürünlerinde yaygın olarak bulunan mikotoksinler, insan sağlığını tehdit etmekte 

olup, ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Doğada çok yaygın olarak bulunmaları ve 

ürettikleri toksinlerinin de çok dayanıklı olmalarından dolayı mikotoksinlerden korunma ve 

kontrol edilmesi oldukça zordur. Gıdalara ve yemlere küflerin bulaşması ve toksinlerin 

oluşmasının önlenebilmesi için gerek bireysel olarak gerekse üretici bazında yeterli tedbirlerin 

alınması, HACCP kurallarına uygun işletme prosedürlerinin yürütülmesi, bu konularda 

gereken çalışmaların arttırılması gün geçtikçe büyük önem arz etmektedir. Bu şekilde halk 

sağlığı için çok tehlikeli tehdit olan mikotoksinlerden koruma ve güvenli gıda tüketimi için 

önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.   
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ÖZET 

Günümüzde özellikle sağlık ve sosyal koşulların düzelmesi sonucunda beklenen yaşam süresi 

uzamıştır. Toplumlarda yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır.  Dünya üzerindeki toplam 

nüfusun %10’unu 65 yaş ve üstü bireyler oluştururken 2050’de bu oranın %16’nın üzerine 

çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Artan yaşla beraber kas iskelet sistemi hastalıkları arasında osteoartrit çok sık karşılaşılan 

bir sağlık problemidir. Osteoartrite bağlı ağrı ve fonksiyon kaybı; 65 yaş üstü bireylerin 

yaklaşık %25’inde bulunmaktadır. Özellikle osteoartrite bağlı gelişen kronik ağrı, sık görülen 

ve dünya genelinde insanların % 20'sini etkileyen ve doktor ziyaretlerinin %15 ila %20'sini 

oluşturan bir durumdur. Sonuçta yaşlıların yaşam kalitesini bozulmakta, morbidite ve 

mortalite oranını arttırmaktadır. 

Osteoartrit tedavisinde farmakolojik veya non farmakolojik birçok tedavi yaklaşımı 

bulunmaktadır. Kaplıca tedavileri termal su bakımından zengin Avrupa ülkelerinde, ayrıca 

Japonya ve İsrail ülkelerle birlikte ülkemizde de kronik kas-iskelet sistemi hastalıklarının 

tedavisinde yaygın olarak kullanılan geleneksel bir yöntemdir. 

Kaplıca tedavileri yaygın olarak kullanılsa da yaşlılar üzerinde çok az sayıda çalışma 

yapılmıştır. Ülkemizde osteoartriti olan yaşlı hastalarda yapılan çeşitli çalışmalarda kaplıca 

tedavisinin ağrıyı azalttığını, fiziksel fonksiyonu iyileştirdiğini, genel kaygı düzeyini azalttığı 

ve yaşam kalitesini artırdığını gösterilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kaplıca, Yaşlı, Osteoartrit, Ağrı, Yaşam Kalitesi 

ABSTRACT 

Nowadays, life expectancy has been prolonged especially as a result of improvement in health 

and social conditions. The proportion of elderly population is increasing in societies. It is 

estimated that 10% of the total population in the world will be 65 years of age and over, 

whereas in 2050 it is estimated to be over 16%. 

Osteoarthritis is a common health problem among musculoskeletal disorders with increasing 

age. Pain and function loss due to osteoarthritis; Approximately 25% of individuals over 65 

years old. In particular, chronic pain associated with osteoarthritis is a common condition 

mailto:kagan.ozkuk@usak.edu.tr
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that affects 20% of people worldwide and accounts for 15% to 20% of doctor visits. As a 

result, the quality of life of the elderly deteriorates, and increases the morbidity and mortality 

rate. 

There are many pharmacological or non pharmacological treatment modalities in the 

treatment of osteoarthritis. Spa treatments are traditionally used in the treatment of chronic 

musculoskeletal diseases in countries with thermal water-rich European countries, as well as 

in Japan and Israel. 

Although spa treatments are widely used, few studies have been conducted on the elderly. In 

various studies conducted in elderly patients with osteoarthritis in our country, it has been 

shown that spa treatment reduces pain, improves physical function, decreases general anxiety 

level and improves quality of life. 

Key words: Spa Therapy, Elderly, Osteoarthritis, Pain, Quality of Life 

 

1. Giriş 

Tüm dünyada özellikle sağlık ve sosyal koşulların düzelmesi sonucunda beklenen yaşam 

süresi uzamıştır (1). Toplumlarda yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır.  Dünya üzerindeki 

toplam nüfusun %10’unu 65 yaş ve üstü bireyler oluştururken 2050’de bu oranın %16’nın 

üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. (2). Dünya nüfusunun yaşlanması ve toplam nüfus 

içinde yaşlı kişilerin sayı ve oranının artışı ülkelerin ve toplumların çözmek zorunda olduğu 

pek çok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir.  

Dünyada, kronik ağrı ve özürlülüğe sebep olan en sık nedenlerden biri kas iskelet sistemi 

hastalıklarıdır (3). Osteoartrit dünyada en yaygın görülen eklem hastalığıdır ve kronik kas-

iskelet sistemi ağrısının en önemli sebebidir (3). Artan yaşla beraber kas iskelet sistemi 

hastalıkları arasında osteoartrit çok sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. Osteoartrite bağlı 

ağrı ve fonksiyon kaybı; 65 yaş üstü bireylerin yaklaşık %25’inde bulunmaktadır (4). 

Özellikle osteoartrite bağlı gelişen kronik ağrı, sık görülen ve dünya genelinde insanların 

%20'sini etkileyen ve doktor ziyaretlerinin %15 ila %20'sini oluşturan bir durumdur (5). 

Sonuçta yaşlıların yaşam kalitesini bozulmakta, morbidite ve mortalite oranını arttırmaktadır. 

Osteoartrit tedavisinde ilaç veya ilaç dışı birçok tedavi yaklaşımı bulunmaktadır. Kaplıca 

tedavileri termal su bakımından zengin Avrupa ülkelerinde, ayrıca Japonya ve İsrail ülkelerle 

birlikte ülkemizde de kronik kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak 

kullanılan geleneksel bir yöntemdir. Kaplıcalarda çeşitli balneolojik tedavi yöntemleri 

uygulanmasının yanında egzersiz tedavisi, masaj, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi 

gibi sağlığı geliştirici birçok uygulama bulunur.  
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Literatürde osteoartritli hastalarda kaplıcanın etkinliği üzerine yapılmış çalışmaların sayısı az 

değildir. Yaşlı popülasyonda yapılan çalışma sayısı da artmaktadır. Ancak çalışmalardaki 

kullanılan tedavi yöntemleri, kullanılan termo-mineralli su ve/veya peloidin termik, fiziksel 

ve kimyasal içeriklerindeki farklılıklar gibi nedenler nedeniyle etkinliğini gösteren sonuçlar 

tartışmalıdır.  

Bu çalışmada ülkemizde osteoartritli yaşlı bireyler üzerinde yapılan kapıca tedavileri ile ilgili 

çalışmaları incelemeyi planladık. 

Bu çalışmada “yaşlı”, “osteoartriti”, “balneoterapi”, “kaplıca” anahtar kelime olarak 

seçilmiştir. Son 10 yıl içinde yayınlanmış olan 5 çalışma bu çalışmaya dahil edilmiştir. 

2. Tartışma 

Yaşlılık kaçınılmaz bir süreçtir. Yaşlılarda kas iskelet sistemi hastalıkları önemli 

morbidite nedenlerindendir. Artan yaşla birlikte birçok kas iskelet sistemi hastalığının da 

görülme sıklığı artmaktadır (6). Kronik ağrısı olan yaşlılar sağlık durumlarını daha kötü 

olarak tanımlar ve ağrısız yaşlılara göre sağlık hizmetini daha fazla kullanırlar (7). Yaşlılarda 

ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler, artan komorbiditeler ve çoklu ilaç kullanımı nedeniyle 

tedavilerde özel bir yaklaşım gerekebilmektedir.  Yaşlılık dönemi sırasında yaşam kalitesinin 

artırılması ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi, toplumsal sağlığın 

artırılmasında önemli bir yoldur. 

Karagülle ve ark yaptıkları 239 yaşlı hasta verisini içeren çalışmalarında çeşitli kaplıca 

merkezlerinde tedavi alan yaşlılarda kaplıca tedavisini etkinliğini değerlendirdiler. 

OMERACT-OARSI kriter setine(9) göre tedavi sonu tedaviye cevap verdiği saptanan hasta 

frekansları %50-100(generalize osteoartrit %63.8, diz osteoartrit %52, kalça osteoartrit %50, 

lomber osteoartrit %66.7, servikal osteoartrit %100) arasında değişiklik izlendiğini bildirdiler. 

Sonuçta osteoartrite bağlı ağrı, fiziksel fonksiyon ve genel iyilik halinde olumlu etkilerini 

gösterdiler.  

Kardeş ve ark. (10) yaptıkları retrospektif çalışmada 235 yaşlı hasta verisini incelediklerinde 

OMERACT-OARSI Kriter Setine göre generalize osteoartritli hastaların %63,4, diz 

osteoartritli hastaların %54.2, kalça osteoartritli hastaların %60, lomber osteoartritli hastaların 

%60, servikal osteoartritli hastaların %81.8 ve el osteoartritli hastaların %58.3 tedaviye 

olumlu cevap verdiklerini saptadılar. Yine ağrı, tutukluk, fiziksel aktivite ve yaşam kalite 

düzeylerinde anlamlı düzelme olduğunu gösterdiler. 
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Kaya ve ark (11) yapıkları çalışmada balneoterapinin osteoartritli 199 hastada uyku kalitesine 

etkisini incelediler. Hastaların yaş ortalaması 67.8±7,3 olarak saptadılar. Tedavi sonunda 

Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) ve Pittsburgh 

uyku kalite indeksinin tüm parametrelerinde tedavi başına göre anlamlı düzelme saptadılar. 

Onat ve ark (12) yaptıkları randomize kontrollü çalışmada kronik bel ağrısında 

balneoterapinin etkinliği araştırdılar. Çalışmada her iki grubada fizik tedavi uygulanırken bir 

gruba ek olarakta balneoterapi uyguladılar. Ağrı- vizüel analog skala, oswestry özürlülük 

indeksi, el-yer mesafesi ve kısa form-36 değerlendirme parametrelerinin (fizik tedavi grubu 

mental skor hariç) 2 grupta da iyileşme saptadılar. Fakat tedavi öncesi- sonrası fark 

sonuçlarına göre iki grubu karşılaştırdıklarında, balneoterapi alan grup sonuçları tüm 

parametrelerde daha anlamlı iyileşmeyi gösterdi. Sonuç olarak fizik tedavinin kronik bel 

ağrısında etkili olduğunu ve balneoterapinin potansiyel olarak tedavinin etkisini 

arttırabileceğini vurguladılar. 

Özkuk ve ark (13) yaptıkları randomize kontrollü çalışmada osteoartritli yaşlı hastalarda 

kaplıca tedavisinin ağrı, anksiyete ve yaşam kalitesi üzerine etkisini incelediler. 3 grup olarak 

dizayn ettikleri çalışmada kaplıca merkezide olan hastanede konaklamalı ve ayaktan tedavi 

alan grup ile tedavi almayan kontrol grubunu Ağrı- vizüel analog skala, EQ-5D-3L ölçeği ve 

Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçekleri karşılaştırdılar. Sonuçta kaplıca tedavisi alanlarda 

anlamlı iyileşmeler saptanırken kaplıca merkezinde konaklamalı tedavi alan grupta daha 

anlamlı iyileşmeler saptadılar. Özellikle yaşlı hastalarda kaplıca tedavisinin ağrı, anksiyete ve 

yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğunu vurguladılar. 

Sonuç 

Kaplıca tedavisinin osteoartritli yaşlı kişilerde ağrı, anksiyete, fonksiyonel kapasite ve yaşam 

kalitesi üzerinde kısa ve orta dönemde anlamlı düzelmeler sağlayabildiği gösterilmiş olmasına 

rağmen, kaplıca tedavisinin orta ve uzun dönem etkilerini araştıran çalışmalara hala ihtiyaç 

vardır. 
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ÖZET 

Amaç: bu çalışmanın amacı, diz osteoartritli 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerde kaplıca 

tedavisinin fizik tedaviye olan katkısını incelemektir. 

Gereç ve yöntem: Bu retrospektif çalışmada, 2017 ve 2018 yılları arasında fizik tedavi 

ve/veya balneoterapi alan diz osteoartriti olan 65 yaş ve üstü hastaların kayıtları incelendi. 

Tespit edilen hastalar arasından tedavi öncesi ve sonrası değerlendirme parametreleri tam 

olan 287 hastanın verileri analiz edildi.  

Bulgular: Hastaların 113üne sadece fizik tedavi uygulanmıştı (grup 1). 174 hasta hem fizik 

hemde balneoterapi uygulanmıştı(grup2). 287 hastada Ağrı Görsel Analog Ölçeği (VAS), 177 

hastada Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ve 204 hastada Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) sonuçları incelendiğinde tedaviden sonra 

değerlendirilen tüm sonuç ölçütlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme bulundu. Grup 

2 de iyileşme oranları istatistiksel olarak grup 1’den daha yüksekti. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonunda, diz osteoartritli yaşlılarda fizik tedavi uygulamaları ağrı, 

fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine etkili olduğu saptanmıştır. Uygun koşullarda tüm 

vücut uygulanan balneoterapi fizik tedavinin etkinliğini arttırabilir. 

Anahtar kelimeler: Kaplıca, Yaşlı, Diz Osteoartriti, Ağrı 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to investigate the contribution of spa treatment to 

physical therapy in individuals over 65 years of age with knee osteoarthritis. 

Materials and methods: In this retrospective study, the records of patients aged 65 and over 

who had knee osteoarthritis receiving physical therapy and / or balneotherapy between 2017 

and 2018 were examined. The data of 287 patients with pre- and post-treatment evaluation 

parameters were analyzed. 
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Results: 113 patients had only physical therapy (group 1). 174 patients underwent both 

physical and balneotherapy (group 2). When we examined the results of the Pain Visual 

Analog Scale (VAS) in 287 patients, the Health Assessment Questionnaire (HAQ) in 177 

patients and the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) 

results in 204 patients, a statistically significant improvement was found in all outcome 

measures evaluated after the treatment. In Group 2, recovery rates were statistically higher 

than group 1. 

Conclusion: At the end of this study, physical therapy applications in the elderly with knee 

osteoarthritis were found to be effective on pain, functionality and quality of life. 

Balneotherapy applied to the whole body in appropriate conditions may increase the 

effectiveness of physical therapy. 

Key words: Spa Therapy, Elderly, Knee Osteoarthritis, Pain 

 

4. Giriş 

Günümüzde özellikle gelişen tıp ve etkili sağlık hizmetleri ile sosyal koşulların düzelmesi gibi 

gelişmeler sonucunda dünyada beklenen yaşam süresi artmıştır (1). Bu artışa paralel olarak 

yaşlı nüfus hızla artmaktadır.  Dünya üzerindeki toplam nüfusun %10’unu 65 yaş ve üstü 

bireyler oluştururken 2050’de bu oranın %16’nın üzerine çıkması beklenmektedir (2). Dünya 

nüfusunun yaşlanması ve toplam nüfus içinde yaşlı kişilerin sayı ve oranının artışı ülkelerin 

ve toplumların çözmek zorunda olduğu pek çok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir.  

Dünyada, kronik ağrı ve özürlülüğe sebep olan en sık nedenlerden biri kas iskelet sistemi 

hastalıklarıdır (3). Osteoartrit (OA) dünyada en yaygın görülen eklem hastalığıdır ve kronik 

kas-iskelet sistemi ağrısının en önemli sebebidir(3). Yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. Primer 

OA en sık diz eklemini tutar. Diz osteoartriti bağımlılık ve özürlülüğün en sık 

nedenlerindendir. Kadınlarda daha sık görülür. Osteoartritde tedavi yönetimine yönelik klinik 

rehberler genellikle non-farmakolojik ve farmakolojik tedavilerin bir arada olmalarını 

önermektedir (4). Farklı tedavi rehberlerinde benzer yaklaşımlar görülmektedir. İlaç dışı 

tedavilerde egzersiz tedavisi, fizik tedavi, kaplıca tedavileri, manuel tedavi ve akupunktur gibi 

tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Fizik tedavide ultrasound (US), transcutaneous electrical 

nerve stimulation (TENS), kısa dalga, laser gibi birçok tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. 

Bunların combine kullanımı tedavi etkinliğini arttırmaktadır. OA’in non-farmakolojik tedavi 

modiliteleri arasında yer alan kaplıca tedavisi artan düzeyde ilgi çekmektedir. Farmakolojik 

olmayan tedavilerden kaplıca tedavisi; balneoterapi, peloidoterapi, egzersizi gibi tedavi 

programlarından oluşmaktadır (5). Buradaki amaç; ağrıyı azaltmak, hareket kısıtlılığı 

gelişmesini engellemek/geciktirmek, semptomları temelde bağımlılık ve özürlülüğü 

azaltmaktır. 
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Çalışmamız, diz osteoartriti olup fizik tedavi alan yaşlı hastalarda balneoterapinin tedaviye 

olumlu etkisinin olup olmadığını araştırmayı planladık. 

5. Yöntem 

Çalışma retrospektif, tek merkezli, gözlemsel bir çalışmadır. 

Bu çalışmada, 2017 ve 2018 yılları arasında fizik tedavi ve/veya balneoterapi alan diz 

osteoartriti olan 65 yaş ve üstü hastaların kayıtları incelendi. Tespit edilen hastalar arasından 

tedavi öncesi ve sonrası değerlendirme parametreleri tam olan 287 hastanın verileri analiz 

edildi. Bu hastalardan 113 hasta sadece fizik tedavi aldığı (grup 1), 174 hastanın ise fizik 

tedavi ve balneoterapi aldığı (grup 2) saptandı.  

Değerlendirme tedavi öncesinde(T0) ve tedavi bitiminde(T1) sonuçlarına ulaşılabilen Vizüel 

Analog Skala-Ağrı (VAS)(6), Western Ontarıo And Mc Master Universities Osteoarthritis 

Index (WOMAC) (7) ve Sağlık Değerlendirme Anketi (Health Assessment Questionnaire 

(HAQ))(8) değerleri ile yapıldı.  

İstatistiksel analiz IBM SPSS 22.0 statistical package program ile yapıldı. Demografik 

verilerin analizinde descriptive istatistik yöntemleri kullanıldı. Verilerin normal dağılıp 

dağılmadığı Shapiro-Wilk test ile değerlendirildi. Verilerin normal dağıldığı tespit edildi. 

Grup içi karşılaştırmalarda paired sample t test, gruplar arası karşılaştırmalarda independent 

sample t test kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi 

6. Bulgular 

Çalışmaya katılan hastaların demografik özelliklerinden yaş ve cinsiyet dağılımında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Vücut kitle indeksinde istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmadı. (p>0.05) (Tablo 1). 

Her iki grupta da tedavi öncesine göre tedavi sonrası VAS, WOMAC (ağrı, tutukluk ve 

fiziksel fonksiyon) ve HAQ değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme tespit edildi 

(p<0.05) (Tablo 2). 

Fark skorları karşılaştırıldığında ise VAS, WOMAC (ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyon) ve 

HAQ değerlerinde grup 2 de istatistiksel olarak daha anlamlı iyileşme saptandı (p<0.05) 

(Tablo 2).  

7. Tartışma 

Bu çalışma sonuçlarında diz osteoartritine bağlı ağrı nedeniyle fizik tedavi veya fizik 

tedavi+balneoterapi uygulanan yaşlı hastaların sonuçları kıyaslandığında fizik tedavi ile 

kombine uygulanan balneoterapinin ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine daha 

olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.  
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Kaçınılmaz bir süreç olan yaşlılıkta kas iskelet sistemi problemleri önemli bir morbidite 

nedenidir. Artan yaşla birlikte görülme oranı artmaktadır. Kronik ağrılı yaşlılar sağlık 

durumlarını daha kötü olarak tanımlar. Bu bireyler ağrı problemi olmayan yaşlılara göre 

sağlık hizmetini daha fazla kullanırlar (9). Yaşlıların yaşam kalitesinin artırmak ve sağlıklı 

yaşlanma süreçleri ile bağlantılı stratejilerin geliştirilmesi toplumsal ve ekonomik açıdan 

önemlidir.  

Fizik tedavi dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Fizik tedavide yüzeyel ve derin ısıtıcılar 

(hotpack, ultrasound, kısa dalga diatermi, laser  vb), elektroterapi(transcutaneous electrical 

nerve stimulation (TENS), diadinamik akım vb), egzersiz gibi birçok tedavi modalitesi 

kullanımaktadır.  Kas iskelet sistemine bağlı ve birçok ağrılı durumda (Kronik boyun-bel 

ağrısı, osteoartrit, fibromiyalji vb) ağrıyı azaltmak için kullanılmaktadır (10-12). Tüm bu 

uygulamaların birlikte kullanımı tedavi etkinliğini arttırsa da bu etkinlikleri hala tartışmalıdır 

(13). Bizim çalışmamızda tedavi alan hastalara fizik tedavide yüzeyel ısıtıcı olarak hotpack, 

elektroterapi olarak TENS ve derin ısıtıcı olarak ultrason veya kısa dalga diatermi 

kullanıldığını saptadık. Bu kombine uygulamalar sonrası tedavi başına göre tedavi sonunda 

ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesi ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme 

saptadık. 

Kaplıca tedavileri kas iskelet sistemi hastalıklarında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Birçok 

ağrı, fiziksel fonksiyon bozukluğu, günlük yaşam aktivitesinde baskılanma gibi birçok 

problem üzerine balneoterapinin etkili olduğu gösterilmiştir (14-17). Yaşlılarda 

balneoterapinin etkinliği ve güvenirliliğine yönelik araştırmalar son dönemde artmaktadır. 

Yaşlılarda balneoterapinin ağrı, fiziksel fonksiyon, genel iyilik hali, uyku kalitesi, anksiyete 

ve depresyon üzerine olumlu etkileri yanında kardiyak koruyucu etkinliği olabileceği yönünde 

olumlu etkileri bildirilmiştir (18-20). Çalışmamızda mevcut fizik tedavi ile birlikte kaplıca kür 

havuzunda 20 dakika boyunca 38-40°C’de termomineralli su (toplam mineralizasyonu 

1744,367 mg/L) ile tam vücut banyosu şeklinde uygulanan balneoterapinin ağrı, 

fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine fizik tedavinin etkisini arttırdığını saptadık. Bu 

katkının sebebi balneoterapinin tüm vücut uygulamasına bağlı mekanik, termik ve/veya suyun 

kimyasal yapısına bağlı olabilir. 

Çalışmamızın en kısıtlılıkları arasında retrospektif dizayn edilmesi, fizik tedavi 

uygulamalarında standard bir protokolde olmaması sayılabilir. 

Sonuç 

Günümüzde diz osteoartritli yaşlılarda kombine tedavi uygulamaları daha etkili 

olabilmektedir. Balneoterapi fizik tedavinin etkinliğini arttırabilir. 
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Tablo 1: Demografik özelliklerin karşılaştırılması 

   Grup 1 Grup 2 p 

YAŞ Mean±SD   72,19±4,40 70,14±3,97 0,000 

VKİ Mean±SD   28,59±3,99 29,07±3,90 0,306 

          

CİNSİYET KADIN 57(50,4%) 96(55,2%) 
0,022 

  ERKEK 56(49,6%) 78(44,8%) 

 

Tablo 2: Değerlendirme parametrelerinin grup içi ve gruplar arası karşılaştırılması 

     T0 T1 p*(T1-T0) FARK(T1-T0) 

VAS Grup 1 n=113 7,31±1,06 4,32±1,30 0,000 -2,98±1,51 

  Grup 2 n=174 7,62±1,31 2,40±1,41 0,000 -5,23±1,57 

p**     0,030     0,000 

HAQ Grup 1 n=84 1,56±0,66 0,98±0,54 0,000 -0,58±0,32 

  Grup 2 n=93 1,75±0,51 0,64±0,33 0,000 -1,11±0,37 

p**     0,031     0,000 

WOMAC AĞRI Grup 1 n=84 13,43±3,53 8,05±3,72 0,000 -5,38±2,44 

  Grup 2 n=120 12,46±3,07 3,68±2,19 0,000 -8,78±2,90 

p**     0,038     0,000 

WOMAC 

TUTUKLUK Grup 1 
n=84 

4,79±1,71 2,87±1,71 
0,000 

-1,92±1,12 

  Grup 2 n=120 4,17±1,70 1,02±1,22 0,000 -3,15±1,41 

p**     0,011     0,000 

WOMAC FİZİKSEL 

FONKSİYON Grup 1 
n=84 

48,06±13,03 29,85±12,51 
0,000 

-18,21±8,35 

  Grup 2 n=120 44,94±12,75 14,58±7,72 0,000 -30,36±11,08 

p**     0,090     0,000 

WOMAC TOTAL Grup 1 n=84 66,27±17,33 40,76±17,09 0,000 -25,51±11,22 

  Grup 2 n=120 61,48±16,50 19,26±10,40 0,000 -42,23±14,50 

p**     0,047     0,000 

Grup içi p* paired sample t test, gruplar arası p** independent sample test 

  

https://doi.org/10.1007/s00484-018-1584-5
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ABSTRACT 

Gasification is one of the mature waste to energy conversion technologies for valorization of 

solid fuels, protection of environment and for energy production. The end product of the 

gasification process, is syngas which commonly used in internal combustion engines, turbines 

and boilers as a renewable alternative to fossil fuels. In this study the energy potential of 

woody residues in Antalya province has estimated in three different air gasifiers (Up-draft 

fixed bed, down-draft fixed bed and circulating fluidized bed). The results revealed that 

down-draft gasifier has the highest potential of energy production of 53.03 MWh/year in 

Antalya. Woody residues can be utilized as remarkable source of sustainable energy to protect 

environmental health in Turkey.  

Keyword: Gasification, renewable energy, environmental health, sustainability. 

 

1. INTRODUCTION  

In recent decades, rapid population growth and developments in technology has resulted in 

huge increment in energy demand worldwide. This demand has given rise to pollution of 

environment due to greenhouse gases emissions from fossil resources used for power 

generation [1]. Renewable energy sources have become a viable option to mitigate global 

warming [2,3]. Biomass has attracted attention as a renewable source for energy production 

by overcoming the negative impact of fossil fuel combustion [3-6].  Biomass utilization 
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provides recovering energy from waste materials, reducing the waste volume and avoiding 

environmental pollution [7-9]. In the view of these issues, valorization of bio-waste by means 

of renewable energy production gains importance for environmental health.  

Gasification is a well-known technology to convert waste materials into clean energy. It is an 

efficient thermo-chemical path to convert organic materials into syngas. During gasification, 

biomass is converted to syngas under limited air conditions. The produced gas can be used as 

a fuel in gas engines or can be used for different chemical products [10] Operational 

parameters have strong influence on the gasification efficiency such as moisture content of 

fuel, gasifying agent, equivalence ratio, gasifier temperature, particle size and shape of 

biomass, etc. [11-14]. Air is more widely used as gasifying agent compared to other 

alternative agents due to its operational advantages and low cost [15]. 

High amount of forestry residues in Turkey signify their availability for energy production. In 

this study, gasification energy potential of forestry residue inventory in Antalya province 

located in the Mediterranean Region has been evaluated with different types of gasifiers by 

using the previously published syngas composition data [11, 16]. 

2. MATERIALS AND METHODS 

Antalya province is located in the Mediterranean Region which occupies the southern coast of 

Turkey. The climate of the region is characterized by rainy and cool winters and dry and hot 

summers at the coastal parts and cold, snowy winters and dry and hot summers in the interior 

parts. The region has total land area of 8,943,734 ha where forestry land occupies 4,181,174 

ha [17]. The 27 % of the forestry areas in the Region is located in Antalya (Figure 1).  

Forest residues generally consist of logging residues and dead wood. High availability of 

forestry residues in Antalya offers considerable potential for renewable energy production. 

Forestry residue production rates in Antalya is 88,196.40 tons/year. The data has taken from 

Biomass Map of Turkey (BEPA) [18]. 
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Figure 1. Forestry areas in Antalya [17].  

Different types of gasifiers have been developed for partial oxidation of the solid waste such 

as fixed bed downdraft, fixed bed updraft, fluidized bed. In the updraft gasifiers, the gasifying 

agents such as air, oxygen and steam enters the system from the bottom part of the gasifier 

and leaves from the top. In updraft gasifier fuel enters the system from the top of gasifier and 

move toward the bottom where it gets oxidized and generate flue gases. In downdraft gasifiers 

co-current flow of solid fuel and gasifying agent enters from the top of the gasifier and move 

in downward direction. In the circulating fluidized beds, incoming biomass circulates within 

the gasifier by a cyclone separator.  

Table 1.  Syngas composition from experimental results of woody biomass gasification using different types of gasifiers [15, 

16] 

Syngas Composition, (% 

vol, dry basis) 

Updraft  

Gasifier 

Downdraft  

Gasifier 

Fluidized Bed Gasifier 

H2 11 17 14.1 

CO 24 21 18.7 

CO2 9 13 14.7 

CH4 3 1 3.5 

N2 53 48 47.7 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

In this study the energy content of the produced syngas from forestry residues in Antalya 

province is calculated by using the results of experimental studies that are performed in 

different gasifier configurations such as updraft fixed bed, downdraft fixed bed and 

circulating fluidized bed gasifiers.  The estimated syngas composition of the biomass residues 

is shown in Figure 2.  



 

1423 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
As seen from the figure downdraft gasifier has shown to have higher hydrogen, carbon 

monoxide, carbon dioxide and nitrogen emission indicating higher energy production 

performance compared to updraft and circulating fluidized bed systems.  

Potential of energy generation of forestry residues from different gasifier configurations are 

illustrated in Figure 3. Energy generational potential from downdraft gasification system is 

estimated as 53.03 MWh. Hence, for utilization of forestry residues in Antalya Province 

downdraft gasification technology can be used to generate higher amount of energy.  

 

Figure 2. Production rate of syngas components from updraft, downdraft and CFB systems 

 

Figure 3. Energy potential of forest residues in Antalya from updraft, downdraft and CFB systems. 
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4. CONCLUSION 

Gasification is a promising route for recovering energy from biomass by producing highly 

combustible synthesis gas. The gasifier configurations have high impact on syngas 

composition. In this study, three different gasifiers have used to estimate the energy 

production from forestry residues in Antalya province by using previously published 

experimental data. Comparisons have proved that downdraft gasifier has higher energy 

production capacity than those of updraft and circulating fluidized bed systems. Antalya 

province has shown to have 53.03 MW annual thermal energy potential produced from 

gasification of forestry residues. 
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ABSTRACT 

 

Flaxseed is a single-year culture plant and is usually grouped as functional food, bioactive 

food or endocrine active food. 

Nowadays, more than 50g of flaxseed can be consumed in addition to nutrients. While the 

studies are generally directed to the positive effect of flaxseed, some studies suggest that 

flaxseed may be toxic. 

The colon is the large intestine of the digestive system that separates water and minerals from 

the food and stores the rest for expulsion. Colon cancer is the fourth most common cancer in 

terms of its incidence. In recent years, herbal therapies for colon cancer are preferred. 

Flaxseed is one of the most important of these plants. Generally, the studies on flaxseed are 

long lasting and have a positive effect on colon cancer. In our study, we wanted to examine 

the effect of short-term and overuse flaxseed. 

In our study, 32 female Wistar rats were used; Group I; control (n: 8), Group II (low-dose 

flaxseed group; 1.4mg / g flaxseed gavage daily for 7 days), Group III (medium-dose flaxseed 

group; 2,8 mg / g flaxseed gavage every day for 7 days) Group IV (High-dose flaxseed group; 

5.6mg / g flaxseed each day for 7 days) and was grouped. 

At the end of the experiment, the colon tissue was taken by histochemical analysis and stained 

with H-E and examined under a microscope. No histopathological findings were observed in 

the control group and no significant histopathological findings were found in the flaxseed 

groups compared to the control group. 

In conclusion, flaxseed did not cause significant damage to the colon tissue in the case of 

short-term consumption. In this sense, we believe that our study will lead other studies for 

time and dose of the experiments. 

 

Keywords: Histopathology, Flaxseed, Colon tissue, Rat 
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1. INTRODUCTION 

An increasingly evolving and modernized lifestyle and malnutrition cause; high levels of lipid 

and cholesterol in the blood, high blood pressure, obesity, heart diseases, nervous system 

diseases and even invites cancer. Many chemical methods, drugs and surgical procedures are 

used in the treatment of diseases, but no response to treatment is expected. So, intensive 

studies are being carried out on the use of herbal or other natural origin products which used 

in traditional therapies and treatments (1-4). 

Alternative treatment methods for diseases are becoming more and more important. The 

assumption that synthetic antioxidants may be potentially toxic to human health, especially 

today, has directed consumer preferences to natural agricultural products and has brought 

health, quality and safety to the fore in processed foods. Drugs, chemotherapy, radiotherapy 

and surgical methods; they are less preferred day by day due to negative side effects, 

psychological processes in patients and transportation difficulties. Particularly, it has been 

encouraged that herbal treatments are obtained more easily, less harmful effects and 

completely natural in terms of chemical content (2-4). 

Functional foods are food or food components that provide benefits to human physiology and 

metabolic functions beyond the body's basic nutritional requirements and protects them from 

disease (2). Health authorities; It recommends diets that are rich in grains, fresh vegetables 

and fruits and reduce the proportion of animal meat and fat. Many studies have shown that 

fruits and vegetables such as ginger, flaxseed, garlic, curcumin; decreases effect on colon 

cancer with due to high protein content and rich fiber content (5-7). 

Approximately one million people worldwide are diagnosed with cancer and 500,000 deaths 

due to colorectal cancer are reported. As in many cancers, alternative therapies are constantly 

increasing in colon cancer, too (5,7).  

The National Cancer Institute of America has identified the flax plant as one of the herbal 

materials that it has foreseen to work on and among cancer preventive foods (4). There are a 

large number of in vivo, in vitro and clinical trial data that plant-based nutrition can reduce 

chronic diseases, particularly cancer risk. Flaxseed is examined in this respect, the bioactive 

functions; Antioxidant, antimicrobial and anti-cancer properties and contained α-linolenic 

acid, flavonoids, lignans and phytochemical as well as phytochemicals are among the more 

preferred natural products in recent years (5, 8).  
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Flaxseed 

 

Flaxseed (Linum usitatissimum) is a 30-100 cm tall, blue flowered and one-year-old culture 

plant. Flaxseed usually; Functional food is grouped as bioactive food or endocrine active 

food. Flaxseed contains nutritional and non-nutritive ingredients. The nutritional value of 

flaxseed is due to the complex nature of which it has protective effect (3-8). 

Flaxseed is annual cultivated plant. It contains lots of good quality protein and α-linolenic 

acid and also it is natural source of flavonoids which are knows lignin and fenolic acid. 

Flaxseed have also anticancer, antiviral, antibacterial and antifungal properties (4 -7, 9). 

Flaxseed itself is used as ground or seed oil is consumed as a lot of nutrients. The linseed oil 

composition, which is important in terms of both food and industry, contains high levels of 

linoleic acid. In the recent years, two important structures were found in the processed 

flaxseed. The first one is the portion containing SDG (Secoisolariciresinol Diglycoside) but 

containing a small amount of α-linolenic acid (ALA), the other one containing low lignan but 

a high proportion of ALA (9). 

Flaxseed thanks to the ingredients; It has been accepted as a protective food from many 

diseases such as heart diseases, diabets, cancer types, and this has allowed flaxseed to be 

among functional foods. After the importance of flaxseed is understood, flaxseed content is 

indicated on the label of many products including bread (10,11).   

            

Pharmacological Effects of Flaxseed 

 

Nowadays, it is considered that there is a relationship between chronic diseases and nutrition. 

Nutrition is the most important environmental factor in cancer development. The parts of 

flaxseed used as medicine; The whole plant is dry and ripe seeds, oil, flax fibers and fresh 

flowering state. It has been observed that flaxseed plays a protective role in many cancer 

studies due to the effect of ligands in its structure (12). Flaxseed is a good source because it 

contains about 28 g of dietary fiber in 100 g and has hypoglycemic effect in humans (12, 13). 

Phytoestrogens in flaxseed; There are epidemiological, clinical and laboratory studies that 

prove to play a protective role in many types of cancer including lung, prostate and colon 

(6,7). 

Flaxseed; An essential tool for protein synthesis, which plays a major role in cell, tissue and 

organ repair, is known as a rich source of essential amino acids. It is known that flaxseed 
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contains a strong immunosuppressant for bioactive peptides such as cyclinopeptide A and has 

antimalarial effect due to its inhibition of malaria parasite (4,8). 

Flaxseed can reduce colon carcinogenesis in cell cultures and animal models and this 

beneficial effect might be attributed to ω-3 polyunsaturated fatty acids, dietary fibers and 

lignans (6, 7,13). Although, the evaluation of this effect has not been broadly studied. More 

studies are necessary to establish the ideal intake of flaxseed that should be incorporated in a 

diet and to elucidate the molecular mechanism of action by which dietary flaxseed helps 

prevent colon cancer (7). At the same time studies have been determined that SDG 

significantly increases levels of urea and creatine, bilirubin, AST, ALT, ALP, as well as liver 

toxicity (9, 13). In addition, it is known that the amount of flaxseed consumed will play an 

important role in the effect, and further study on the amount of flaxseed to be consumed as a 

standard is needed. 

 

Negative Effects of Flaxseed 

 

Plants are known to be as harmful as they are useful and it is known that the benefits of 

flaxseed are very high as well as partly allergic. Flaxseed allergy was first described in 1930, 

but has since been reported to be rare (3, 11). 

The potential negative effect of the nutritional components in the flaxseed is related to the 

high amount of polyunsaturated fatty acids. Uncooked consumption of flaxseed can result in 

the production of cyanogenic glucosides, a compound that can be toxic when taken in large 

quantities for animals and human (6,8). In the studies; flaxseed and lignans are more 

beneficial for adults and pregnant women should be consumed in limited amounts.  

Rat studies showing the toxic effects of flaxseed when unconscious consumed are limited in 

number and are generally based on long-term experiments. It has been observed that high 

amount of flaxseed taken for long time diet can increase oxidative stress and cause 

antioxidant compounds to decrease. (1- 4).  
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2. MATERIAL AND METHODS 

 

In our study, 32 female Wistar rats were used and Group I; control (n: 8, drinking water with 

gavage every day), Group II (low-dose flaxseed group; 1.4mg /g flaxseed gavage daily for 7 

days), Group III (Medium dose of flaxseed group; 2.8mg /g flaxseed gavage daily for 7 days) 

Group IV (High-dose flaxseed group; 5.6mg /g flaxseed per day for 7 days) were grouped. 

After the rats were sacrificed under anesthesia, colon tissues were left in 10% neutral formol 

for fixation. Then, a 24-hour fixation period, 4-section sections were taken by routine 

histological protocol. At the end of all these analyzes, sections were stained with Hematoxylin 

- Eosin and examined under a microscope. 

 

Table1: Amount of Flaxseed according to groups 

 

Control Group 

(Group I) 

 

Experimental Group 

(Group II - Low Dose) 

 

Experimental Group 

(Group III – Medium 

Dose) 

 

Experimental Group 

(Group IV – High Dose) 

 

Drinking water 

 

1.4mg /g flaxseed 

 

2.8mg /g flaxseed 

 

5.6mg /g flaxseed 

 

3. RESULTS 

Histological Results 

 

Colon tissue sections of control group and the experimental groups were evaluated and the 

histopathological findings were compared. In colon tissue sections of control group, were not 

observed any histopatholigal.  

At the same time, there were no any histopathological findings in experimental groups (group 

II, group III, group IV) when compared with control group (Figure 1). 
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Figure 1: H-E staining of colon tissues for the control and experimental groups. Colon tissue samples was normal 

histological features in control group (a, x10, b, c x40). There were no histopathological findings in the experimental group 

too, (Group II, Group III, Group IV) when compared with control group (d, h, k, x10, e, f, I, j, l, m x40). 

 

4. DISCUSSION-CONCLUSION 

 

Nowadays alternative therapies are preferred for many diseases. Herbal treatments come at 

the top of these. The natural causes of plants and less side effects are the most important 

reasons for their use for treatment (9-11). 

The most important herbals used in alternative therapy and proved to be useful include 

turmeric (curcumin), black seed, camel thorn, and flaxseed. While the studies were mostly 

directed to the benefit of these plants, we investigated whether or not ıt was toxic effect by 

using flaxseed in our study (5,13).  

Epidemiological studies have shown that people living in countries that have vegetarian diet 

and are rich in plant breeding with lignan have less risk of developing cancer.  It is known that 



 

1432 
 

Full Text Book 2 2nd International Health Sciences and Life Congress 

24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 

 

 
the diseases occurring in the digestive system are mostly caused by feeding patterns and it is 

thought that these problems can be avoided by healthy and natural nutrition (6-9). 

In foods known as polyphenols in natural nutrients, phytoestrogen-containing foods in plants 

known as antioxidant phenol group and lignan which are responsible for coloration and which 

play a protective role in intestinal inflammation, are preferred (11). Flaxseed is one of these 

plants. Many studies have been performed using flaxseed and extracts, especially in breast, 

colon cancer diseases, but have not been studied adequately on its toxic effect (8,13). 

Nowadays more and more attenuation voluntarily consumed per day of flaxseed as 50g may 

be taken in addition to nutrients (14). While the studies are generally directed to the positive 

effect of flaxseed, some studies suggest that flaxseed may be toxic. Our study is based on the 

purpose of whether or not to cause any toxicity in the colon tissue if it is consumed more than 

the daily intake of flaxseed. 

In scientific studies, it has been suggested that the active substances used against any disease 

may have been caused by the placebo effect. In a study conducted here; The flaxseed study of 

menopausal women in the study of the placebo effect of the hot flashes in women, such as the 

reduction of situations has been proven to be completely psychological (3). In addition, in the 

case of polycystic ovary in women, it is observed that it is visibly protective, reduces 

osteoporosis, has a protective role in cancer and it has been shown to decrease the circulation 

of testosterone in men (3,5). In studies on lung cancer, the cancer cells decreased in rats fed 

flaxseed. In another study, it was observed that the cancer did not metastasize and prevented 

proliferation of rats fed with flaxseed on bladder cancer. In the animal experiment performed 

with paracetamol, it was reported that flaxseed active substance was significantly protective in 

liver and kidney toxicity (9-13). Our study was conducted to find out whether or not flaxseed 

has an acute toxic effect. 

In our study, flaxseed is used more than the daily dose and is based on a short period of one 

week. Our aim; To observe the acute effect of flaxseed on colon tissue and to find an answer 

to the question of whether or not it has a toxic effect. At the end of our study, no significant 

difference was found between colon tissue samples of control group and colon tissue samples 

of different doses of flaxseed (low, medium, high) groups (figure 1). We think that this is the 

first time that our study period is one week and then the given doses are insufficient in terms 

of toxicity. We believe that perhaps different results may occur in a study conducted at the 

same doses but for a longer period of time or in the same period but in the case of more 

flaxseed. 
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Flaxseed is one of the popular alternative methods. Daily consumption is also available in 

scientific sources, but it can create toxic effects in the hands of unconscious users. In this 

respect, the perception that the dose to be consumed should be increased unconsciously 

should be vaccinated to individuals and there is a need for scientific research. In the general 

researches studies the beneficial effects of flaxseed are mentioned; toxic effects that may 

occur due to overdose are not emphasized. Our study is original in this sense and we believe 

that it will contribute to educate conscious individuals about consumption. 
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 TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN HASTALARDA FONKSİYONEL 

DURUM İLE AĞRI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FUNCTIONAL CONDITION AND PAIN IN 

PATIENTS AFTER TOTAL KNEE ARTROPLASTY 

 

Fatih Özden1, Nazan Tuğay2, Baki Umut Tuğay3, Özgür Nadiye Karaman4 Cem Yalın Kılınç5 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Köyceğiz SHMYO, Yaşlı Bakımı Bölümü, Muğla, fatihozden@mu.edu.tr 
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GİRİŞ: Total Diz Artroplastisi uygulanan hastaların post-operatif dönemde ağrı düzeyine 

bağlı olarak fonksiyonel durumlarında kayıplar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle 

bireylerin ağrı ve fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi rehabilitasyon sürecinin 

yönetimi açısından önem taşımaktadır.  

AMAÇ: 

TDA uygulanan hastalarda fonksiyonel durum ile ağrı şiddeti arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. 

YÖNTEM: 

Çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve 

Travmatoloji Kliniğinde TDA uygulanmış ve ameliyat sonrası en az 6 ayı geride bırakmış 37 

olgunun 50 dizi ile gerçekleştirildi. Olguların demografik ve klinik bilgileri kaydedildi. 

Fonksiyonel durum değerlendirmesi için DC-YDPS (Diz Cemiyeti Yeni Diz Puanlama 

Sistemi), ağrı değerlendirilmesinde ise GAS (Görsel Analog Skalası) kullanıldı.  

BULGULAR: 

Çalışmaya dahil edilen olguların yaş ortalaması 71.02±6.85 yıl idi. DC-YDPS’de fonksiyonel 

aktivitelerin değerlendirildiği “Standart Aktiviteler” ve “İleri Düzey Aktiviteler” alt skorları 

ile GAS skoru arasında bir ilişki mevcut iken (p<0.05), “Yürüme ve Ayakta Durma” ve 

“İsteğe Bağlı Diz Aktiviteleri” alt skorları ile GAS skoru arasında herhangi ilişki olmadığı 

görüldü (p>0.05). 
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 TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ağrı şiddeti, TDA uygulanan hastalarda standart ve 

ileri düzey fiziksel aktivite düzeyini etkilemektedir. İlişki bulunamayan sonuçların ise 

olguların, ağrısız gerçekleştirdikleri rekreasyonel aktiviteleri seçme ihtimallerinin yüksek 

olması nedeniyle elde edildiği düşünülmüştür. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Total Diz Artroplastisi, Fonksiyonel Durum, Yaşam Kalitesi, 

Diz Cemiyeti Yeni Diz Puanlama Sistemi 

 

1-GİRİŞ 

Diz Osteoartriti (OA), diz ekleminde meydana gelen dejeneratif bir eklem hastalığıdır. 

Diz OA’ya bağlı gelişen başlıca semptomlar ağrı ve fonksiyonel durumlardaki kayıplardır. Bu 

duruma bağlı olarak da kişinin yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir (1,2). Dizde asıl 

etkilenen bölge kartilaj ve subkondral kemiktir. Diz OA’nın diğer semptomları eklem hareket 

açıklığında kısıtlılık ve propriosepsiyonel bozukluklardır. Dizde çeşitli deformiteler, diz 

eklemi çevresindeki kaslarda zayıflık, yürüme, çömelme, merdiven inip çıkma, oturup kalkma 

gibi günlük yaşamda sık yapılan fonksiyonlarda ağrı ve eklem sertliğine bağlı olarak 

bozulmalar meydana gelmektedir. Bu durum da hastanın fonksiyonel kapasitesinde kayıplar 

meydana getirmektedir. Bütün bu semptomlar hastanın sosyal yaşamını da etkilemekte ve 

psikolojik problemlere de yol açabilmektedir (3,4). 

Total Diz Artroplastisi (TDA), dizde oluşan osteoartrit ya da ciddi eklem hasarlarında 

uygulanmaktadır. TDA konservatif tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda tercih edilmekte ve 

%90.9 sıklıkta OA %3.4 sıklıkta romatoid artrit ve inflamatuar poliartropatilerde 

kullanılmaktadır (5). TDA prevalansının belirlenmesi için gerçekleştirilen araştırmalarda 

tekniğin kullanım oranının artış gösterdiği bildirilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde 

yapılan bir araştırmada hastaların yaklaşık olarak %15‘inde semptomatik diz OA‘sı görüldüğü 

belirtilmektedir (6). Türkiye ise son yıllarda gerçekleştirilen epidemiyolojik araştırmalarda, 

2010 ile 2014 yılları arasında toplam 283,400 primer ve 9900 revizyon diz artroplastisi 

cerrahisi uygulanmıştır. Bunun yanında primer TDA uygulanan kadınların sayısının 

erkeklerin sayısına oranının 67:33 olduğu belirtilmiştir (7). 

TDA hastalarının kullanımı için geliştirilen değerlendirme anketlerinde çeşitli 

parametreler sorgulanmaktadır. Objektif ve sübjektif olarak iki ana başlık altında ele alınan 

parametrelerin objektif olanları fizyoterapist tarafından sübjektif olanları ise hasta tarafından 
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 doldurularak değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir (8). Objektif değerlendirme 

parametreleri demografik bilgiler ve objektif klinik muayene bilgilerini içermektedir. 

Subjektif değerlendirme parametreleri ise ağrı, hasta memnuniyeti, hasta beklentileri, 

fonksiyonel aktiviteler ve isteğe bağlı aktivitelerden meydana gelmektedir. 

Hastaların TDA’ya alınmaları için en önemli kriter şiddetli ağrıdır. TDA cerrahisinin 

en önemli uzun dönem çıktısının ağrı düzeyinde görülen azalmadır (9). Buna rağmen ameliyat 

sonrasında hastaların yaklaşık olarak %30-40’ında orta ve şiddetli ağrı şikayetinin devam   

ettiği bildirilmektedir (10,11). TDA sonrası dönemde bireylerin fonksiyonel düzeylerinde ve 

yaşam kalitelerinde artış meydana gelmektedir. Ayrıca post-operatif erken dönemde bile 

fonksiyonel kapasitelerinde artış görülmüştür.  (12-14). TDA sonrası dönemde artan ağrı ve 

fonksiyonel kısıtlamalar postoperatif kötü sonuçların göstergesi olarak kabul edilmektedir 

(15). Yapılan çalışmalarda ağrı düzeyi ile fonksiyonel durumun ilişkili olduğu ve bireylerin 

ağrı düzeyinin fonksiyonel durumlarını etkileyerek yaşam kalitelerinin olumsuz etkilenmesine 

sebep olduğu görülmüştür (16,17).  

Bu çalışmada TDA uygulanan hastalarda fonksiyonel durum ile ağrı şiddeti arasındaki 

ilişkinin incelenmesi ve ağrı düzeyinin farklı fonksiyonel seviyelerdeki aktiviteler üzerindeki 

etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve 

Travmatoloji Kliniğinde TDA uygulanmış 37 olgunun 50 dizi ile gerçekleştirildi. Çalışmaya 

dahil edilme kriterleri; primer OA tanısı ile TDA uygulanmış ve cerrahi sonrası en az 6 ay 

süreyi geçirmiş olmak idi. Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri ise; travma sebebiyle 

gerçekleştirilmiş TDA öyküsü, zayıf kognitif fonksiyona sahip bireyler, mobilite becerisini 

etkileyebilecek nörolojik bozuklukları olan ve postoperatif komplikasyonlara (enfeksiyon, 

derin ven trombozu vb.) sahip olan ve revizyon cerrahisi geçirmiş bireyler idi. Olguların 

demografik ve klinik bilgileri kaydedildi.  

Fonksiyonel durum değerlendirmesi için DC-YDPS (Diz Cemiyeti Yeni Diz Puanlama 

Sistemi)’nin Türkçe versiyonu kullanıldı (18). DC-YDPS, Toplam dört alt bölümden 

meydana gelmektedir: objektif diz skoru, (7 madde, 100 puan), memnuniyet skoru (5 madde, 

40 puan) beklenti skoru (3 madde; 15 puan), fonksiyonel aktivite skoru (19 madde; 110 puan). 

Fonksiyonel aktiviteler bölümü ise yürüme ve ayakta durma, standart aktiviteler, ileri düzey 

aktiviteler ve isteğe bağlı diz aktiviteleri olmak üzere 4 alt başlıkta toplanmıştır (8). Bireylerin 
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 düz zeminde yürürken ağrı düzeylerinin değerlendirilmesinde ise GAS (Görsel Analog 

Skalası) kullanıldı.  

Yapılan tüm istatistiksel analizler için SPSS for Windows (SPSS Inc, Chicago, IL) 

bilgisayar paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiksel bilgiler ile ölçümle belirlenen 

nicel değişkenler için ortalama , standart sapma (xSS); ölçümsel olmayan, sayımla 

belirlenen değişkenler için sayı (n) ve yüzde (%) değeri hesaplandı. 

BULGULAR 

Çalışmaya yaş ortalaması 71.026.85 olan 31 (%83.8) kadın ve 6 (%16.2) erkek olmak üzere 

toplam 37 birey dahil edildi. Hastaların fiziksel özelliklerine bilgilerine ait özellikler Tablo-

1’de verildi. 

 

Tablo-1 Bireylerin fiziksel özellikleri 

 OrtSs 

n=37 

Yaş (yıl) 71.026.85 

Boy (m) 1.600.05 

Vücut Ağırlığı (kg) 83.3212.52 

BKİ (kg/cm2) 32.364.63 

Ort: ortalama, Ss: standart sapma, n: olgu sayısı 

 

DC-YDPS’nin fonksiyonel aktiviteler bölümüne ait yürüme ve ayakta durma, standart 

aktiviteler, ileri düzey aktiviteler ve isteğe bağlı diz aktiviteleri bölümleri ile GAS skoruna ait 

ortalama değerler Tablo-2’de verildi. 
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 Tablo-2 Ölçeklere ait ortalama değerler 

n:50  OrtSs 

DC-YDPS   

 Yürüme ve ayakta durma 18,5410.93 

 Standart aktiviteler 14,506.31 

 İleri düzey aktiviteler 6,785.27 

 İsteğe bağlı diz aktiviteleri 5,314.13 

GAS   

 Düz zeminde yürürken 1.482.22 

Ort: ortalama, Ss: standart sapma, n: olgu sayısı 

 

DC-YDPS’de fonksiyonel aktivitelerin değerlendirildiği “Standart Aktiviteler” ve 

“İleri Düzey Aktiviteler” alt skorları ile GAS skoru arasında bir ilişki mevcut iken (p<0.05), 

“Yürüme ve Ayakta Durma” ve “İsteğe Bağlı Diz Aktiviteleri” alt skorları ile GAS skoru 

arasında herhangi ilişki olmadığı görüldü (p>0.05) (Tablo-3).  
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 Tablo-3 DC-YDPS fonksiyonel aktiviteler bölümünün GAS ile ilişkisi 

n=50   GAS 

DC-YDPS    

 Yürüme ve ayakta durma r -0.155 

  p 0.281 

 Standart aktiviteler r -0.351* 

  p 0.001 

 İleri düzey aktiviteler r -0.467* 

  p 0.001 

 İsteğe bağlı diz aktiviteleri r -0.185 

  p 0.224 

n= olgu sayısı, *: korelasyon istatistiksel olarak anlamlı, p<0.05, r: spearman korelasyon 

katsayısı, p: anlamlılık düzeyi 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ağrı şiddeti, TDA uygulanan hastalarda 

standart ve ileri düzey fiziksel aktivite düzeyini etkilemektedir. İlişki bulunamayan sonuçların 

ise olguların, ağrısız gerçekleştirdikleri rekreasyonel aktiviteleri seçme ihtimallerinin yüksek 

olması nedeniyle elde edildiği düşünülmüştür. Parvizi ve ark. (2014) yaşlı bireylerde TDA 

sonrası ağrının belirgin şekilde azalmasına rağmen aktivite düzeylerini artırmadığını 

belirtilmiştir (19). Özellikle isteğe bağlı diz aktiviteleri bölümündeki “yüzme”, “dans” gibi bu 

yaş grubu için ileri düzey sayılabilecek aktiviteler göz önüne alındığında, ağrıdan bağımsız 

olarak aktiviteyi gerçekleştirmelerinde zorluk yaşayabileceklerini belirtmiş olabilme 

ihtimalleri, ağrı skoru ile bu parametrenin ilişkili olmama ihtimali olarak ele alınabilir. 

Matsushita ve ark. (2018) gerçekleştirmiş oldukları kohort çalışmada DC-YDPS’yi 

kullanmış ve isteğe bağlı diz aktiviteleri bölümünün ağrı ile olan ilişkisini çoklu varyans 
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 analizi kullanarak incelemişlerdir. İsteğe bağlı diz aktiviteleri ile düz zeminde yürümede ağrı 

parametreleri arasında korelasyon görülmezken, merdiven veya yokuşlarda ağrı ile isteğe 

bağlı diz aktiviteleri arasında düşük düzeyde ilişki olduğu belirtilmiştir. 

Diz Cemiyeti Puanlama Sistemi ile yapılan bir diğer çalışmada ise ağrı düzeyi ile 

fonksiyon düzeyi ilişkili bulunmuştur. Ancak burada DC-YDPS’nin içinde isteğe bağlı diz 

aktiviteleri bölümü bulunmayan sadece temel düzeyde günlük yaşam aktivitelerini kapsayan 

eski versiyonu kullanılmıştır (21,22). Bu sonuçlara göre fonksiyonel durumun farklı 

düzeylerde ayrı ayrı ele alınmasının önemli olabileceği düşünülmüştür. Daha fazla vaka sayısı 

ile gerçekleştirilecek kanıt düzeyi yüksek ve daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini 

düşünmekteyiz.  
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