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YENİ KORONAVİRUS 2019 (COVID-19): UZUN SÜRELİ “#EVDEKAL” 
DURUMU VE GÜNCEL FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNERİLERİ 

 
Serap DEMİR FİLİZ1  

 
1 İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir 
İlgili yazar / Corresponding author: serap.demir@tinaztepe.edu.tr 
 
ORCID: S.D.F; 0000-0002-8804-9719 

 
Özet 
 
Eylül 2022 itibariyle dünya genelinde 605 milyondan fazla kesin tanı almış vaka olması ve 6,4 
milyondan fazla ise ölüme sebebiyet veren Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından “pandemi” olarak tanımlanmıştır. Virüs için aşı ve ilaç çalışmaları sürerken, uzun 
bir süre ülkeler vatandaşlarına bir dizi bireysel korunma yöntemleri yanı sıra toplu taşımı 
kısıtlama, #evdekal önerileri vermiştir. Evde kalma beraberinde fiziksel aktivitenin 
sınırlandırılması sedanter yaşam alışkanlıklarını beraberinde getirmiş, gün içerisinde düzenli 
yapılan fiziksel aktivite süreleri kısalmış, toplumda uzun vadede potansiyel kronik hastalıkların 
gelişme riski artmıştır. Sedanter yaşam alışkanlıklarının toplum genelinde yaygınlaşması, yeni 
nesil hareketsizlik ve inaktivite durumu geçmiş yıllardan bu yana dünya nüfusunun karşı 
karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Pandemi öncesi, 2017 yılında, DSÖ 
Fiziksel Aktivitede Global Aksiyon Planını 2018-2030 (GAPPA) oluşturmuş ve yayımlamış 
olmasına rağmen; pandemi nedeniyle bu önerilerin uygulanmasında dünya nüfusu başarısız 
olmuştur. Pandemi halen dünya nüfusu üzerindeki etkinliğini sürdürmektedir. Güncel 
çalışmalar bireylerin bu süreçteki fiziksel inaktivite düzeylerini raporlamış, somut hale 
getirmiştir. Pandemi sürecinin uzayacağı ön görülmekte olup evde/ev dışında “güvende ve 
sağlıklı” olmak, aktif kalmak ile sağlanabilinecektir. Günümüzde koronavirus pandemisi önemli 
bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, bu süreçte çok az ülkenin toplum sağlığı kılavuzlarında 
günlük egzersiz ve/veya fiziksel aktivite rutinlerinin düzenlenmesine yer verilmiştir. Yeni tip 
yaşama koşulları için ev-merkezli aktiviteler ile egzersiz programlarının geliştirilmesi, GAPPA 
planının yenilenerek yeniden aksiyona geçirilmesi son derece önemlidir. DSÖ’nün 2020 
Fiziksel Aktivite (FA) Kılavuzu’nda verilen adım-adım, kapsamlı öneriler popülasyonların 
hareket düzeylerinin artırılmasında kullanılabilir. Bu derlemede, uzun süreli evde kalma ve 
kişisel izolasyon durumunun beraberinde getirdiği sedanter yaşam alışkanlıkları, bu durumun 
uzun süreli sağlık çıktıları ve bu süreçte yayınlanan güncel fiziksel aktivite önerileri verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, #evdekal, sedanter yaşam, fiziksel inaktivite  
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NOVEL CORONOVIRUS 2019 (COVID-19): LONG-TERM 
“#STAYHOME” STATE AND CURRENT PHYSICAL ACTIVITY 

RECOMMENDATIONS 
 
 
 
Abstract 
 
As of September 2022, the coronavirus epidemic, which has more than 605 million definitively 
diagnosed cases and more than 6.4 million deaths worldwide, has been defined as a 
"pandemic" by the World Health Organization (WHO). While vaccine and drug studies for the 
virus continue, countries have given their citizens a series of individual protection methods as 
well as restriction of public transportation and #stayhome recommendations for a long time. 
Staying at home has brought with the limitation of physical activity, sedentary lifestyle habits, 
the duration of regular physical activity during the day has been shortened, and the risk of 
developing potential chronic diseases in the society in the long run has increased. The spread 
of sedentary lifestyle habits throughout the society, the new generation of sedentary and 
inactivity have become one of the most important problems faced by the world population 
since the past years. Although before the pandemic, in 2017, WHO created and published the 
Global Action Plan for Physical Activity 2018-2030 (GAPPA); The world population has failed 
to implement these recommendations due to the pandemic. The pandemic continues its 
impact on the world population. Current studies have reported and made concrete the physical 
inactivity levels of individuals in this process. It is foreseen that the pandemic process will 
prolong and being "safe and healthy" at home/outside the home can be achieved by staying 
active. Although the coronavirus pandemic is an important public health problem today, the 
regulation of daily exercise and/or physical activity routines is included in the public health 
guidelines of very few countries in this process. It is extremely important to develop home-
centered activities and exercise programs for new types of living conditions, and to revise and 
reactivate the GAPPA plan. The step-by-step, comprehensive recommendations given in the 
WHO's 2020 Physical Activity Guidelines can be used to increase the activity levels of 
populations. In this review, sedentary living habits brought about by long-term stay at home 
and self-isolation, long-term health outcomes of this situation and current physical activity 
recommendations published in this process are given. 
 
Keywords: Covid-19, #stayhome, sedentary lifestyle, physical inactivity 

 
GİRİŞ  
 
Aralık 2019’da ilk yeni tip koronavirüs vakası (61 yaş, kadın, Çin uyruklu, Wuhan- Hubei) Kore 
Cumhuriyeti’nde ulusal kaynaklardan rapor edilmiştir. Vakada Uluslararası Incheon 
Havaalanı’nda 2003 Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) epidemisi benzeri 
semptomların (yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi) gözlenmesi ile vakanın izolasyon 
hastanelerinden birine sevki yapılmış, bu hastanede pankoronavirüs ters transkriptaz-
polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi pozitif olarak doğrulanmıştır (Xiang, Zhang, 
Kuwahara, 2020).  Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Bilimleri Merkezi, Tayland Kızılhaç Derneği 
(EID-TRC) ve Tayland Ulusal Sağlık Enstitüsü (Tayland NIH) tarafından yapılan genomik 
sıralama analizi, hastanın yeni tip koronavirüs (COVID-19) olduğunu doğrulamış ve hasta 
karantina altına alınmıştır (DSÖ, 2020a). Koronavirüs kişiden kişiye solunum damlacıkları ile 
bulaşan gelişmemiş bir RNA virüsüdür. Hastalığın kaynağına yönelik sorular halen 
cevaplanamamış olsa da bulaş yolunun bilinmesi hastalığın seyri ve yayılımının kontrolü 
açısından önemlidir. Günümüzde bu virüsün bilinen bulaş yolu, enfekte kişinin solunum 
sekresyonlarının bulaştığı kirli yüzeylere (öksürme, hapşırma yoluyla ulaşan damlacıklar) 
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diğer insanların elleri ile teması sonrası ağız, burun ve göz mukozasına bulaştırması şeklinde 
rapor edilmiştir. Hastalığın ilk görüldüğü Çin’den elde edilen veriler (Zhou, Yu, Du, Fan, Liu ve 
Liu, 2020), süreç öncesi bazı hastalıkları (diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar 
ve kronik inflamasyon gibi) olan bireylerin, enfeksiyon sıklığının yüksek olduğunu göstermiştir. 
Hastalığın kıtalar arasında yayılması ve birçok ülkede kısa sürede hastalık yükünün ciddi 
boyutlara ulaşması, COVID-19’un bulaşma katsayısının yüksek olduğunu (~2.5) 
göstermektedir. Her geçen gün enfekte insan sayısı artmaktayken, bazı vakalarda ciddi 
semptomlarla ilişkili olarak akut respiratuvar ve/veya kardiyak sorunlar görülmekte; hastaların 
mekanik ventilasyona bağımlı kalma ve hastanede kalış süreleri uzamaktadır (Wölfel, 
Corman, Guggemos, Seilmaier, Zange ve Müller, 2020). Hayvandan insana geçen bu virüsün 
dünya nüfusunu tehdit eder durumu önemini sürdürmektedir.  
 
Henüz keşfedilmiş terapötik ilaçların ve aşıların etkinliğinin sınırlısı olması nedeniyle ülkeler 
bu süreçte vatandaşlarını güvende tutmak adına birtakım düzenlemelere gitmiştir. Hazırlıksız 
yakalanan ülkelerde koruyucu ekipmanın sınırlı olması, çeşitli tıbbi ilaç ve cihaza ulaşımdaki 
yetersizlik, hastanelerde aktif çalışan sağlık profesyonellerini de enfekte olması ile 
sonuçlanmıştır. Birçok ülkede sağlık sistemleri, bulaşıcılık oranı yüksek olan bu virüs 
karşısında yetersiz kalmış, halka yeterli düzeyde hizmet sağlayamayacak duruma gelmiştir. 
Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İspanya gibi vaka ve ölüm sayılarının hızlıca arttığı 
ülkelerde vatandaşlar ev karantinalarına zorlanmakta, bazı zorunlu durumlar dışında evden 
çıkmamaları konusunda yaptırımlar uygulanmıştır (Paterlini, 2020). Pandeminin 
başlangıcında evden çıkmak zorunda olan bireylerin ikamet adreslerine en yakın hastane ve 
marketleri kullanmaları önerilmiştir. Birçok firma ve kuruluş ise hizmetlerini internet ağı 
üzerinden sunmuştur. Öte yandan bu süreçte sosyal yaşam kısıtlanmış, dünya genelinde 
sportif aktiviteler ve ligler ertelenmiş, bireylerin fiziksel aktiviteleri için tercih ettikleri açık alan 
spor alanları/ koşu parkurları ve parklar kullanımı sınırlandırılmıştır. Aşı ve tedavi edici ilaç 
çalışmaları son hızla devam ederken pandemi sürecinin uzaması öngörülmektedir (Sohrabi, 
Alsafi, O’Neill, Khan, Kerwan, 2020). Sürecin uzaması, kısa vadede çok olası olmasa da uzun 
vadede yarattığı sağlık çıktıları açısından önümüzdeki süreçte büyük bir halk sağlığı sorununu 
işaret etmektedir.  
 
Uzun Vadeli Sağlık Çıktıları  
Evde kalma önerileri doğrultusunda kısıtlı/sınırlı fiziksel aktivite durumu, uzun vadede 
istenmeyen bir takım metabolik sonuçları da beraberinde getirmektedir. Sedanter yaşam tarzı 
alışkanlıklarının benimsenmesi ve sürdürülmesinin fiziksel ve mental bir takım sağlık çıktıları 
olacaktır; bu süreçte bireylerin muskular ve kardiyorespiratuvar durumlarının olumsuz yönde 
etkilenmesi, vücut ağırlığında artış, fizikososyal problemler ve hatta akademik başarının 
olumsuz yönde etkileneceği düşünülmektedir (Xiong, Alam, Gan, 2022). Edinilen bu yeni 
alışkanlıkların pandemi sonrasında da sürdürülmesi ile çocuk ve adölesanlarda yetişkinlik 
dönemlerinde bazı kronik hastalıkların görülme sıklığının artması beklenmektedir. Sedanter 
yaşam alışkanlıkları obezite, diyabet, kanser, osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar ve 
düşme riskini arttırmaktadır. Bu hastalıkların görülme sıklığındaki artış ise bireyleri kısır bir 
döngü içerisine sokarak, virüslere karşı savunmasız bırakmaktadır.  
 
Okulların kapatılması sonrası özellikle şehirlerde apartman dairelerinde yaşamlarını sürdüren 
çocuk ve adölesanların, sedanter aktiviteler ve ekran karşısında geçirilen süre ile bilgisayar 
oyunları kullanım sıklığının arttığı bildirilmiştir (Rahayu, Inong, 2021). Ekran karşısında 
geçirilen sürenin artışıyla ilişkili olarak atıştırma türü ve sıklığı da korale olarak artmaktadır 
(Marttinen, Vernikoff, Philips Fletcher, 2017). Şehirlerde aktif sportif faaliyetler için ayrılan 
alanların sınırlı olması, güvenli mesafenin korunması çocukları yetişkinlik döneminde aşırı 
kilolu/obez bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır (Rundle, Park, Herbstman, Kinsey, Wand, 
2020). Artmış vücut yağ dokusu miktarı ile immün sistem fonksiyonlarındaki bozulma 
arasındaki ilişki bilinmekte olup, bu süreçte inaktif bireylerin sayısındaki artışın bu virüsün 
patojenitesini de inanılmaz büyük derecede destekleyeceği öngörülebilir. Influenza A virüs 
(H1N1) 2009 pandemisi sonrası retrospektif analizler, obeziteyi semptom şiddeti ve mortalite 



 

4 
 

için bir risk faktörü olarak belirlemiştir (Sun, Wang, Yang, Lin, Zhang ve Yang, 2017). Bir başka 
araştırmada, artan adiozit dokunun pulmoner mikro-çevreye (alveoller gibi) viral patojenez ve 
immün hücre translokasyonunun olumsuz etkilenmesi ile ilişkili olarak olumsuz etkilerinin 
olabileceği, bu durumun lokal inflamasyon ve sekonder hücre hasarına katkıda bulunabileceği 
bildirilmiştir (Carter, Baranauskus, Fly, 2020). Pandemi sonrası yenidünyada, evde kalma 
durumunun güneş ışınlarından yeterli düzeyde yararlanım miktarını azaltacağından, D 
vitamini eksikliği/yetersizliği görülme sıklığındaki artışı beraberinde getirmektedir. Güneş 
vitamini olarak da bilinen D vitamini eksikliğinin birçok inflamatuvar, enfeksiyöz ve pulmoner 
hastalık ile ilişkili bulunmaktadır. Bir araştırmada (Patel, Verma, 2022), COVID-19 hastaları 
arasında mortalite/morbidite ile anjiyotensin reseptör blokerlerinin kullanımı arasındaki ilişkinin 
olabileceğine dikkat çekilmiş, bireylerin serum D vitamini düzeylerine vurgu yapılmıştır. 
COVID-19’lu hastalarda gözlenen proinflamatuvar düzey veya “sitokin fırtınası”nı yönetmek 
için D vitaminin kullanılabileceği önerilmektedir (Grant, Lahore, McDonnell, Baggerly, French, 
2020). Pandeminin ilk görüldüğü yer olan Çin verilerine göre (Torales, O’Higgins, Rios-
Gonazles, Barrios, Garcia-Franco, 2020), COVID-19 pandemisi süresince bireylerin fiziksel 
durumları yanı sıra mental sağlıkları da olumsuz yönde etkilenmekte; sinir-öfke ile baş 
edememe, üzgünlük, depresyon ve/veya irritasyon görülme sıklığı artmaktadır. Pandemi 
sırasında 14-günlük sosyal izolasyon sürecinde, anksiyete ile ilişkili olarak uyku süre ve 
kalitesi de olumsuz yönde etkilenmektedir (Xiao, Zhang, Kong, Li, Yang, 2020). Farklı bir 
araştırmada (Brooks, Webster, Smith, Woodland, Wessely, Greenberg, 2020), bu süreçte 
toplumda post-travmatik stres ve depresyon semptomlarının arttığı da bildirilmiştir. Bireysel ve 
toplumsal genel sağlığa geniş bir yelpazeden bakılmalı, toplumlar toplum bazındaki önerilerini 
hızlı bir şekilde geliştirip uygulamaya geçirmelidir. Toplumsal öneriler, yenidünya düzenine 
uyum sağlamaya çalışan insanlar için modifiye edilmeli, genel beslenme ve fiziksel aktivite 
rehberleri güncellenmelidir.  
 
#Evdekalma Durumu ve Sedanter Yaşam Alışkanlıkları 
Salgın evrildikçe hızla değişen bu duruma güvenilir sağlık otoritelerinin müdahaleleri benzer 
olmuş, medikal tedavisi henüz olmayan bu yeni tip virüsten korunmak için insan topluluklarının 
(özellikle bildirilen risk grupları için; ≥65yaş, ≤15yaş, hamile/emzikliler, kronik hastalıklar tanısı 
olanlar) sosyal mesafelerini korudukları ev izolasyon süreçleri (#evdekal), yeni tip zorunlu 
sedanter yaşam koşulları birçok bölgede tavsiye niteliğindedir. Bazı ülkelerde bireylerin spor 
yapacağı alanlar dahil açık/kapalı parkurlar geçici olarak kapatılmış, bireylerin aktif kalmaları 
için evde kalarak yapabilecekleri sportif faaliyetler önerilmiştir (Hammami, Harrabi, Mohr, 
Krustrup, 2020).  Hızlı bir şekilde hayatlarımıza adapte edilen “karantina durumu” ile birçok 
insan kişisel önlemlerini alarak evde kalmakta, yaşam tarzlarında radikal değişikliklere 
gitmektedir. Kısıtlı yaşam koşulları bireylerin fiziksel sağlıkları yanı sıra mental sağlıklarını da 
olumsuz yönde etkilemektedir. Uzaması öngörülen bu süreç özellikle yaşlı bireylerde düşme 
ve mental disfonksiyon sıklığının artması ile ilişkilendirilirken, kronik hastalıkların gelişmesi 
ve/veya var olan hastalıkların prognozu açısından risk oluşturmaktadır (Hartmann-Boyce, 
Davies, Frost, Bussey ve Park, 2022). İsviçre ve Fransa’daki katılımcıların COVID-19 
Pandemisi süresince yaşam tarzı değişikliklerini sorgulayan bir çalışmada (Cheval, 
Sivaramakrishnan, Maltagliati, Fessler, Forestier, Sarrazin, 2020), COVID-19 öncesine 
kıyasla sedanter yaşam tarzı gelişen bireylerde fiziksel (β=-.35, p=.002) ve mental (β=-.25, 
p=.003) sağlık parametrelerinin olumsuz olarak etkilendiği bildirilmiştir. Adölesanlarda yapılan 
bir araştırmada (Xiang, Zhang, Kuwahara, 2020), bireylerin uyku süreleri azalırken; sosyal 
medya kullanım süreleri ile fiziksel hareketsizlik sürelerinin uzadığı gösterilmiştir. Sayıları her 
geçen gün artmakta olan bu çalışmalar, dünya nüfusunun bu süreçte daha az aktif olduğuna 
işaret etmektedir. Öte yandan düzenli fiziksel aktivitenin mental ve fiziksel sağlık üzerindeki 
doğrudan pozitif çıktıları bilinmektedir. Fiziksel aktivitenin başta fiziksel sağlık olmak üzere, 
mental sağlık ve “iyi olma durumu” ile dolaylı ilişkisi büyük örneklemli çalışmalarla 
desteklenmektedir (Chekroud, Gueorguieva, Zheutlin, Paulus, Krumholz, Krysta, 2018).  Bu 
süreçte özellikle yaşlı nüfusa dikkat çekilmekte; bu bireylerde fiziksel aktivite/egzersizin birçok 
hastalık üzerindeki olumlu etkinlikleri yanı sıra yaşlanma ve ilişkili hastalıkların ayırt edici 
özellikleri üzerinde de etkinliği bulunmaktadır (Cadore, Sáez de Asteasu, Izquierdo, 2019). 
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Yaşlılarda egzersiz uygulamaları kırılma/düşme, sarkopeni, özgüven duygusu ve bilişsel 
fonksiyon üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır. Bu nedenle bireylerin, özellikle risk 
gruplarında bulunanlar ve yaşlıların, yaşamlarını bütüncül olarak kısıtlamadan, evde aktif 
kalma sürecine adapte edilmeleri önemlidir.  
 
Ev dışı aktiviteler çok daha kolay, çeşitli ve cezbedici olsa da ev karantinası süresince 
uygulaması kolay egzersiz tipleri de bulunmaktadır. Karantina sırasında fiziksel aktivitenin 
fiziksel fitness bileşenlerini geliştirerek birçok temel organın fizyolojik fonksiyonu üzerinde 
doğrudan (solunum, dolaşım, muskular, sinir ve iskelet sistemi gibi), birçok vücut sistemi 
üzerinde ise dolaylı (endokrin, sindirim, immün ve renal sistemler) etkinliklerinin olduğu 
unutulmamalıdır (Leonard, Kaminsky, Øyvind, Harber,  Myers, Ozemek, 2019).  Bu nedenle, 
salgın döneminde ev koşullarına uyarlanmış bir egzersiz programı, haftalardan aylara uzanan 
bu süreçte, hareketsiz yaşam koşullarının terk edilmesi ve öngörülen olumsuz 
fizyolojik/psikolojik etkilerin azaltılmasında yardımcı olacaktır. Bireylerin fiziksel, mental ve 
ruhsal olarak tam olarak sağlıklı olmaları için ev merkezli pratik fiziksel aktivite önerilerinin 
oluşturulması ve güvenilir otoritelerin takip edilmesi bu süreçte büyük önem taşımaktadır.  
 
Ev-Merkezli Fiziksel Aktivite Önerileri 
Evde egzersiz güvenli, basit olması ve virüsün kişiden kişiye taşınmasının engellenmesi 
açısından önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2022b), pandemi sürecindeki genel fiziksel 
aktivite önerileri, 18-64 yaş sağlıklı yetişkinler için (COVID-pozitif hastaların yaklaşık %70’inin 
bulunduğu grup), haftada 150 dakika orta şiddetli veya 75 dakika yüksek şiddetli ve/veya 
bunların kombinasyonu şeklinde fiziksel aktivite yapmak şeklindedir.  
 
Çok bileşenli bir egzersiz programının evde kolaylıkla uygulanabilir hale getirilmesi akılcı 
olacaktır. Aerobik, dayanıklılık, denge, koordinasyon ve mobilite antrenmanları bu süreçte 
birlikte kullanılabilir. Uluslararası FA kılavuzları eskidünya düzeninde, sağlıklı yetişkinler için 
haftada 5 gün fiziksel aktivite yapılmasını önerirken; COVID-19 sonrası yenidünya düzeni için 
bu egzersizlerin sıklığı arttırılarak haftanın her günü (7 ardışık gün) olmak üzere, aktivitenin 
şiddeti ve yoğunluğu düzenlenerek adapte edilmelidir (CDC, 2022). COVID-19 öncesi 
kılavuzlar haftada en az 150-300 dakika aerobik egzersiz ve 2 kez dayanıklılık egzersizi 
uygulanmasını önerirken, yeni düzende bireylerin fiziksel aktivite düzeylerindeki azalmayı 
tolere etmek için bu süre haftada 200-400 dakika (5-7 güne bölünerek) olmak üzere aktivite 
süresinin arttırılması akılcı olacaktır (Jiménez-Pavón, Carbonell-Baeza, Lavie, 2020). 
Önerilen reçetede, haftalık program içerisinde en az 2-3 gün dayanıklılık egzersizine yer 
verilmesi, mobilite egzersizlerinin her gün tekrarlanması, denge ve koordinasyon 
egzersizlerinin ise farklı günlere dağıtılmasına değinilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
Yetişkinler için Fiziksel Aktivite Kılavuzu’nda (DSÖ, 2022b), orta yoğunlukta egzersizlerin 
miktarı ve sıklığına vurgu yapılmaktadır. Yoğun egzersizlerin, sedanter insanlarda immün 
sistemi baskılayacağı ve olumsuz sağlık çıktılarını beraberinde getireceği unutulmamalı, 
karantina günlerinde orta şiddette egzersizlere (maksimum kalk atış hızının %65-75’i) ağırlık 
verilmelidir. Bu süreç için yayınlanan uzman bir kadronun görüş bildirisinde (Chen, Mao, 
Nassis, Harmer, Ainsworth, Li, 2020), ise aktif kalmak için öneriler; evde yürümek, markete 
yürümek, satın alınan torbaları taşımak, ev işlerinde geçirilen süreyi uzatmak; daha 
profesyonel anlamda ise alternatif lungle’lar, duvar/zemin/sandalyelerden yararlanılarak 
yapılabilecek merdiven tırmanma, kalk-otur ve otur-kalk egzersizleri, sandalye çömelmeleri ve 
şınavlar şeklinde sıralanmıştır. Buna ek olarak yoga, mat pilatesi gibi donanıma gereksinim 
duyulmayan veya çok az donanım ile gerçekleştirilebilecek, bireyin kendi vücut ağırlığı ile 
yapabileceği diğer egzersizler günün hemen her saatinde uygulanabilir olması açısından ön 
plana çıkmaktadır. Dans-odaklı (zumba gibi) egzersizler veya aktif oyunlar da alternatif 
gösterilebilmektedir (Jiménez-Pavón, Carbonell-Baeza, Lavie, 2020). Diğer yandan birçok 
yoga/pilates stüdyosu online olarak hizmetlerine (canlı yayınlar, kayıtlı e-videolar ile) devam 
etmektedir. Son yıllarda egzersiz ve fiziksel aktivite ile ilişkili, bu süreçte kullanılması akılcı 
olacak birçok e-sağlık ve egzersiz uygulamaları da bulunmakta olup, bireyler tarafından tercih 
edilmektedir. Bu uygulamaların internet, telefon veya televizyon teknolojileri ile ulaşımları 
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kolay ve pratik olmaları nedeniyle kullanılmaları da aktif kalmak için bir alternatif olabilir (Tate, 
Lyons, Valle, 2020). 
 
Güncel Fiziksel Aktivite Önerileri 
Birçok ülke raporuna göre, COVID-19 pandemisi bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini ve 
yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilemiştir. Pandemi birçok insanın kısıtlı yaşaması, evde 
kalmaları, daha uzun süre ekran karşısında kalmaları ve sedanter yaşam alışkanlıklarını 
benimsemeleri ile sonuçlanmıştır. Sürecin uzaması bu geçici alışkanlıkların kalıcı yaşam tarzı 
bileşenlerine dönüşmesine neden olmuştur. Bu durum özellikle çocuklar ve adölesanlar 
açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle DSÖ ve halk sağlığı alanında uzman birçok kuruluş 
gelecekteki yaşam alışkanlıklarının yeniden şekillenmesi için koordine bir şekilde çalışmalıdır. 
Bu aşamada DSÖ ve Birleşmiş Milletler (BM)’in #aktif kal kampanyaları bireylerin aktivitelere 
yönlendirilmesinde yön gösterici olabilir. Avusturalya ve Birleşik Krallık’ta geliştirilen ulusal 
kampanyalar da dünya nüfusunun yararlanabileceği aksiyon planlarını içermektedir (Jiménez-
Pavón, Carbonell-Baeza, Lavie, 2020; DSÖ, 2022c; Ding, 2020). Bu ülkeler TV, radyo 
kanalları ve sosyal medyayı kullanarak bireylerin hareketlilik düzeylerini artırmada yeni dünya 
düzenine yön vermektedir. Bu süreçte dünya genelinde geliştirilen mobil sağlık uygulamaları 
da fiziksel aktivite düzeyinin iyileştirilmesinde kullanılabilir alternatifler arasında 
değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 Fiziksel Aktivite Kılavuzunda verilen 
adım-adım, kapsamlı ve popülasyon odaklı uygulanabilir öneriler de popülasyonların aktivite 
düzeylerinin iyileştirilmesinde kullanılabilir (Ding, Mutrie, Bauman, Pratt, Hallal, Powell, 2020). 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER  
 
COVID-19 virüsü 2019 yılı sonlarına doğru tanımlanmış ve günümüze kadar popülaritesini 
korumuştur. Pandeminin ne zaman son bulacağı ise halen bilinmemektedir. COVID-19 
pandemisinin kısa süreli etkileri bugünün gündemini oluştururken, asıl önemli sağlık 
çıktılarının uzun vadeli olarak değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu pandemi her 
yaş grubu birey için geçerli olmak üzere, yeni dünya düzeni olan sedanter yaşam tarzı 
alışkanlıklarının kazandırılması ve sürdürülmesinde etkili olmuştur. Çözümün çok ortaklı, 
kalıcı olarak sağlanması için devlet yöneticileri/ liderleri, sosyal medya, politika düzenleyiciler, 
internet, okullar ve diğer eğitim kurumları yanı sıra bireyler bireysel olarak bu sürece dahil 
edilmeli; kalıcı fiziksel ve psikolojik etkiler sağlayan etkili bir fiziksel aktivite planı için birlikte 
çalışmalıdır. 
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Özet 
 
Mikotoksinler, Aspergillus, Penicillium ve Fusarium cinslerine ait belirli mantarlar tarafından 
üretilen, insanlarda ve hayvanlarda alerjik yanıtlardan ölüme kadar çeşitli sağlık sorunlarına 
neden olan toksik ikincil metabolitlerdir. Mikotoksinler arasında aflatoksinler (AF) ve okratoksin 
A (OTA) en yaygın olarak görülen türlerdendir. Aflatoksinler, Uluslararası Kanser Araştırmaları 
Ajansı (The International Agency for Research on Cancer - IARC) tarafından “grup 1 
kanserojenler” olarak sınıflandırılmıştır. Aflatoksinler tarafından kontamine olmuş besinlerin 
tüketimi mutajenik, kanserojenik ve teratojenik etkileri ile çeşitli sağlık sorunlarına neden 
olabilmektedir. Bebek ve küçük çocuklarda ise bu maruziyet durumu büyüme gerilikleri ile 
sonuçlanmaktadır. Çocukların ve özellikle bebeklerin vücut fizyolojileri yetişkin bireylerle 
karşılaştırıldığında oldukça farklıdır. Metabolizma hızları ve vücut ağırlıklarının düşük olması 
nedeniyle bebekler, mikotoksin maruziyeti bakımından toplumdaki riskli gruplar arasında yer 
almaktadır. Bebek beslenmesinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek olan aflatoksin B1 
(AFB1), aflatoksin M1 (AFM1) ve okratoksin A (OTA) bebek ürünlerinde sıklıkla rastlanılan 
mikotoksin türleri arasında yer almaktadır. Aflatoksin B1 tahıl bazlı bebek ürünlerinde, 
aflatoksin M1 süt bazlı bebek formülleri ve süt ve süt ürünlerinde, okratoksin A ise tahıl bazlı 
ürünlerde bulunmaktadır. Anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi yenidoğan ve süt çocukluğu 
döneminde altın standart olarak kabul edilmekle birlikte bu dönemde anne sütü ile anneden 
bebeğe mikotoksin geçişi olabilmektedir. Aflatoksin M1 anne sütü ile bebeğe geçen mikotoksin 
türüdür. Bebek ürünlerinin aflatoksin düzeyleri ile ilgili limitler Avrupa’da Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafından, ülkemizde ise Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlenmiştir. Bu 
çalışma͕da bebek besinlerinde bulunan ve toksik etkilere sahip olan çeşitli aflatoksin türlerinin 
mevcudiyeti, toksik etkileri ve yasal düzenlemelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Aflatoksin, Bebek, Beslenme, Mikotoksin 
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AFLATOXINS AND INFANT NUTRITION 
 
Abstract 
 
Mycotoxins are toxic secondary metabolites produced by certain fungi belonging to the genera 
Aspergillus, Penicillium, and Fusarium, causing health problems in humans and animals 
ranging from allergic responses to death. Among mycotoxins, aflatoxins (AF) and ochratoxin 
A (OTA) are the most common types. Aflatoxins are classified as “group 1 carcinogens” by 
The International Agency for Research on Cancer (IARC). Consumption of foods 
contaminated by aflatoxins can cause various health problems with their mutagenic, 
carcinogenic and teratogenic effects. In infants and young children, this exposure results in 
growth retardation. 
The body physiology of children and especially infants is quite different when compared to 
adults. Babies are among the risky groups in society in terms of mycotoxin exposure, due to 
their low metabolic rate and low body weight. Aflatoxin B1 (AFB1), aflatoxin M1 (AFM1), and 
ochratoxin A (OTA), which can cause serious health problems in infant feeding, are among 
the mycotoxin types frequently encountered in baby products. Aflatoxin B1 is found in cereal-
based baby products, aflatoxin M1 is found in milk-based infant formulas and milk and dairy 
products, and ochratoxin A is found in cereal-based products. Although the continuation of 
breastfeeding with breast milk is accepted as the gold standard in the newborn and infancy 
period, mycotoxin transmission from the mother to the infant may occur through breast milk in 
this period. Aflatoxin M1 is a type of mycotoxin that passes to the baby through breast milk. 
The limits regarding the aflatoxin levels of baby products have been determined by the 
European Commission in Europe and by the Turkish Food Codex in our country. In this study, 
it was aimed to examine the presence, toxic effects, and legal regulations of various aflatoxin 
species found in infant foods and having toxic effects. 
 
Keywords: Aflatoxin, Baby, Nutrition, Mycotoxin 

 

GİRİŞ 
 
Mikotoksinler, Aspergillus, Penicillium ve Fusarium cinslerine ait belirli mantarlar tarafından 
üretilen, insanlarda ve hayvanlarda alerjik yanıtlardan ölüme kadar çeşitli sağlık sorunlarına 
neden olan toksik metabolitlerdir (Pereira, Cunha & Fernandes, 2022).  Mikotoksinler arasında 
aflatoksinler (AF) ve okratoksin A (OTA) en yaygın görülen toksik bileşiklerdir (Herrera et al., 
2019). Literatüre göre Aspergillus flavus ve A. parasiticus tarafından üretilen aflatoksinler; 
300'den fazla tanımlanmış fungal ikincil bileşikler arasında en çok çalışılan mikotoksinler 
olarak belirtilmiştir (Khaneghah, Fakhri, Gahruie, Niakousari, & Sant’Ana, 2019; Singh & 
Mehta, 2020). 
Bu çalışmada bebek besinlerinde bulunan ve toksik etkilere sahip olan çeşitli aflatoksin 
türlerinin mevcudiyeti, toksik etkileri ve yasal düzenlemelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Aflatoksinler 
Aflatoksinlerin oluşumu, küflerin büyüdüğü gıdalara ve mahsullerin büyümesi, hasadı ve 
depolanması sırasındaki ısı ve nem koşullarına bağlıdır. Aflatoksinler tarafından kontamine 
olmuş besinler, tüketicilerde mutajenik, kanserojenik ve teratojenik etkileri olan çeşitli sağlık 
sorunlarına neden olabilmektedir. Bu kapsamda, aflatoksin B1 (AFB1) en akut 
hepatokarsinojenik aflatoksin olarak Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) 
tarafından grup 1 kanserojen olarak sınıflandırılmıştır (Humans, 1993). Aflatoksin B1 dışındaki 
farklı aflatoksin türlerinin toksisitelerine göre çoktan aza doğru sıralanışı aflatoksin B1 (AFB1)> 
aflatoksin B2 (AFB2)> aflatoksin G1 (AFG1)> aflatoksin G2 (AFG2) şeklindedir (Akhtar et al., 
2017). 
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AFB1 ile kontamine olmuş diyetleri tüketen memelilerde, %0.3-6.3 aralığında değişen 
oranlarda daha az biyolojik etki gösteren aflatoksin M1 (AFM1) türü süte salgılanmaktadır ve 
anne sütünde de bulunabilmektedir (Prandini et al., 2009). Aflatoksin M1, WHO'nun 
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından 2B (olası kanserojen) olarak 
sınıflandırılmıştır (WHO & IARC, 1993). Sütteki AFM1 varlığı immün sistemin baskılanması, 
karsinojenik ve teratojenik etkileri nedeniyle başta bebekler olmak üzere insan sağlığı için 
önemli bir sağlık riski bulundurmaktadır (Kanungo & Bhand, 2014). Raiola ve ark. tarafından 
hazırlanan bir rapora göre, AF'lere maruz kalan çocuklarda immün sistemin etkinliğinde 
azalmaya bağlı olarak enfeksiyonlara karşı duyarlılıkta artma ve büyüme geriliklerinin 
görüldüğü belirtilmiştir (Raiola, Tenore, Manyes, Meca, & Ritieni, 2015). 
 
 
AFB1 ve AFM1 
Bebek beslenmesinde yaşamın ilk 6-8 aylık döneminde anne sütüne ek olarak tahıl bazlı 
tamamlayıcı beslenme ürünlerine geçiş yapılmaktadır. İlk olarak bebeklere pirinç ve mısır 
içerikli tahıllar verilmekte olup daha sonra kademeli olarak çoklu tahıl bazlı ürünlere 
geçilmektedir (Al-Taher et al., 2017). AFB1 tahıl bazlı bebek ürünlerinde, AFM1 ise süt bazlı 
bebek formülleri, süt ve süt ürünleri ve anne sütünde bulunmaktadır (Kalantari et al., 2011). 

Yapılan bir çalışmada; Ankara’daki marketlerden 4 farklı firmaya ait toplam 50 adet bebek 
devam sütü ve 3 farklı firmaya ait 34 adet bebek formülü örneği toplanmıştır. Bebek devam 
sütü numunelerinin 31’i (%62) ve bebek formülü numunelerinin 1’inin (%2,94) AFM1 için pozitif 
olduğu görülmüş, incelenen 84 numuneden 32'sinin (%38.1) AFM1 içerdiği ve ortalama AFM1 
seviyesinin 0,0088 olduğu bulunmuştur. Ankara'da satılan bazı bebek mamalarının AFM1 
içerdiği, ancak bu seviyelerin yönetmelikte izin verilen sınırlar (0.025 μg/kg) içinde olduğu 
belirtilmiştir (Er, Demirhan ve Yentür, 2014). 
 
 
Yasal Düzenlemeler 

Bebekler tarafından mikotoksinlerin alımı ile ilgili riskler nedeniyle yaklaşık olarak 20 ülkede        

bebek gıdalarında mikotoksinlerin izin verilen düzeyleri için yasal düzenlemeler bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği Komisyonu, 1881/2006/EC sayılı Komisyon Tüzüğünde ve Türk Gıda Kodeksi 

Bulaşanlar Yönetmeliği’nde bebek ve çocuklar için işlenmiş tahıl bazlı gıdalar ve bebek 

ürünlerindeki maksimum AFB1 ve AFM1 maksimum limitleri Tablo 1’de verilmiştir (European 

Commission, 2010; Türk Gıda Kodeksi, 2011).  

 
Tablo 1. AFB1 ve AFM1 için maksimum limitler 

 
Yasal Düzenleme Bebek Ürünleri Aflatoksin Yasal Düzenleme 

Avrupa Birliği 

Komisyonu 

1881/2006/EC sayılı 
Komisyon Tüzüğü 

İşlenmiş tahıl bazlı gıdalar ve 
bebek gıdaları

AFB1 0,1 µg/kg 

Sütler, bebek formülleri ve 
devam formülleri, bebek sütü 
ve devam sütleri

AFM1 0.025 µg/kg 

Bebekler için özel tıbbi 
amaçlı diyet gıdalar 

AFB1 0,1 µg/kg 
AFM1 0,025 µg/kg 

Bebek ve küçük çocuk ek 
gıdaları 

AFB1 0,1 µg/kg 
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Türk Gıda Kodeksi 

Bulaşanlar 

Yönetmeliği 

 

Bebek formülleri ve devam 
formülleri (Bebek sütleri ve 
devam sütleri dahil)

AFM1 0,025 µg/kg 

Bebekler için özel tıbbi 
amaçlı diyet gıdalar 

AFB1 0,1 µg/kg 
AFM1 0,025 µg/kg 

 
 

SONUÇ 
 
Bebekler gerek fizyolojileri gerekse beslenmeleri açısından toplumdaki savunmasız gruplar 
arasında yer almaktadır. Bebek beslenmesinde aflatoksinlerin varlığı büyük önem 
taşımaktadır. Aflatoksinler toksik ve karsinojenik etkilere sahiptir ve karsinojenlerin                
biyotransformasyon yeteneği bebeklerde yetişkinlere kıyasla daha yavaş olduğu için 
toksinlerin vücuttaki dolaşım ve maruziyet süresi bebeklerin dokularında daha fazla 
olmaktadır. Bebek ve küçük çocuklar için çoğu bebek ürünü, içerik olarak birçok farklı tahıl 
türünü içerdiği için çoklu mikotoksin maruziyeti olasılığını artırmaktadır. Bu nedenle, hassas 
nüfus gruplarını korumak ve bebek ve küçük çocuklara yönelik gıdalardaki aflatoksin çeşitleri 
ile kontaminasyon derecesini belirlemek için bebek besinlerinin aflatoksinler açısından 
periyodik olarak test edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda anne sütü ile beslenme bebek 
beslenmesinde altın standart olduğu için başta gebelik ve emzirme dönemi olmak üzere 
annelerin mikotoksin içeren besinlerin tüketimi konusunda bilgilendirilmesinin ve gıda 
güvenliği konusunda gerekli denetleme ve düzenlemelerin yapılmasının toplum sağlığı 
açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
 
Stevia rebaudiana, Asteraceae familyasına ait; besin ögeleri açısından zengin, doğal kaynaklı 
ve bu familyada tatlılık derecesi en yüksek olan bitkidir. Şeker otu ismi ile de bilinen bu bitkinin 
yapraklarında doğal olarak tatlı tattan sorumlu diterpen glikozitlerden steviosid, rebaudioside 
A-F, steviolbioside, dulcoside gibi fonksiyonel bileşenler bulunmaktadır. Günümüzde basit 
şeker tüketiminin sınırlandırılması ve genel sağlığın korunması amacıyla, şekerlerle benzer 
tatlılık seviyelerine sahip şeker ikameleri (tatlılığı yüksek, enerji içeriği düşük şekersiz 
tatlandırıcılar) de alternatif tat verici ögeler olarak kullanılmaktadır. Stevia dünya genelinde 
besin endüstrisi (yiyecek/içecek) yanı sıra ilaç sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır. Düşük 
enerjili, yüksek tatlılık derecesine sahip olan bu bileşenin insan sağlığı üzerine bilinen bir yan 
etkisi bulunmamaktadır. Stevia'nın farmakolojik ve terapötik birçok etkinliği in vitro ve in vivo 
çalışmalarda gösterilmiştir; günümüzde diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, 
kanser, kronik böbrek yetmezliği, obezite, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve diş çürükleri gibi 
çeşitli kronik ve kronik olmayan hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Stevia yapraklarının 
tatlılık derecesi diğer tatlandırıcılara kıyasla yüksek olup daha üstün duyusal ve işlevsel 
özelliklere sahiptir. Bilinen bu potansiyel faydalarından dolayı, gelecek yıllarda gelişen besin 
endüstrisinde önemli bir yeri olacağı savunulmaktadır. Bu derleme, Stevia ve metabolitlerinin 
fonksiyonel etkinlikleri, bazı hastalıkların tedavisinde kullanımı ve diğer potansiyel sağlık 
etkilerini tartışmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Stevia rebaudiana, steviol glikozitleri, steviosid, tatlandırıcılar  
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NATURAL SWEEPER STEVIA REBAUDIANA AND 
EFFECTS ON HUMAN HEALTH: REVIEW 

 
Abstract 
 
Stevia rebaudiana belongs to the Asterceae family; it is a plant rich nutrient, of natural origin 
and with the highest sweetness in this family. The leaves of this plant, also known as sugar 
grass, naturally contain functional components such as stevioside, rebaudioside A-F, 
steviolbioside, dulcoside, which are diterpene glycosides responsible for the sweet taste. 
Today, sugar substitutes with similar sweetness levels to sugars (sugar-free sweeteners with 
high sweetness and low energy content) are also used as alternative flavoring agents to limit 
simple sugar consumption and protect general health. Stevia is frequently used in the food 
industry (food/beverage) as well as in the pharmaceutical industry around the world. This 
component, which has low energy and high sweetness, has no known side effects on human 
health. Many pharmacological and therapeutic activities of stevia have been demonstrated in 
in vitro and in vivo studies; Today, it is used in the treatment of various chronic and non-chronic 
diseases such as diabetes, cardiovascular diseases, hypertension, cancer, chronic kidney 
failure, obesity, inflammatory bowel disease and dental caries. Stevia leaves have a higher 
sweetness level compared to other sweeteners and have superior sensory and functional 
properties. Due to these known potential benefits, it is argued that it will have an important 
place in the developing food industry in the next years. This review discusses the functional 
activities of Stevia and its metabolites, their use in the treatment of certain diseases, and other 
potential health effects. 
 
Keywords: Stevia rebaudiana, steviol glycosides, stevioside, sweeteners  
 
GİRİŞ  
 
Günümüzde konserve yiyecekler, kahvaltılık tahıllar, süt ve süt ürünleri, kekler, atıştırmalıklar, 
içecekler, meyve suları gibi çeşitli endüstriyel besinlerin üretim süreçlerinde yüksek miktarda 
ilave şeker kullanılmaktadır. Bu besinlerin tüketim miktarı ve sıklığı ile ilişkili olarak günlük 
karbonhidrat ve basit şeker alımı dünya genelinde artmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak, 
dünya nüfusunda obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıkların insidansı artmıştır. Tatlılık 
düzeyi birçok besin için en önemli lezzet unsurlarından biridir. Günümüzde basit şeker 
tüketiminin sınırlandırılması ve genel sağlığın korunması amacıyla, şekerlerle benzer tatlılık 
seviyelerine sahip şeker ikameleri (tatlılığı yüksek, enerji içeriği düşük şekersiz tatlandırıcılar) 
de alternatif tat verici ögeler olarak kullanılmaktadır (Wang et al., 2020). Bir araştırmada, 
laboratuvar ortamında üretilmiş bazı şeker ikamelerinin, klinik olarak olumsuz sağlık etkilerinin 
olabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle çay şekerine alternatif olan bu tatlandırıcıların güvenlik 
dozları ve kullanımları detaylı olarak değerlendirilmelidir (Shearer & Swithers, 2016). Şeker 
alkolleri (ksilitol, eritritol, sorbitol ve sukraloz) günümüzde popülerliğini koruyan, güvenli 
tatlandırıcı alternatifleri arasında yer almaktadır. Tatlandırıcı alternatiflerinden Stevia ise enerji 
değeri düşük ve doğal kaynaklı olması nedeniyle günümüzde en ön plana çıkan şeker 
ikameleri arasında gösterilmekte olup yakın gelecekte besin endüstrisinde kullanılacak en 
popüler şeker ikamelerinden biri olacağı öngörülmektedir (Wang et al., 2020). 
 
Stevia, Asteracae familyasında bulunan yaklaşık 200 bitki ve çalı türüne ait bir cinstir. Stevia 
cinsinin örneklerinden biri, Eupatorium Rebaudianum Bertoni olarak da bilinen Stevia 
rebaudiana'dır. Astracae familyasında tatlandırıcı potansiyeli olduğu kanıtlanmış türler 
arasında (Stevia dianthoidea, S. phlebophylla, S. anisostemma, S. bertholdii, S. crenata, S. 
enigmatica, S. eupatoria, S. lemmonii, S. micrantha, S. plummerae, S. rebaudiana, S. 
salicifolia, S. serrata ve S. viscida) Stevia rebaudiana en yüksek seviyede tatlılığa sahip olan 
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türevidir (Marcinek & Krejpcio, 2015). Stevia rebaudiana, en yaygın olarak Paraguay'ın 
kuzeydoğusunda olmak üzere, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa gibi kıtalarda da 
yetiştirilmektedir. İlk botanik tanımı 1887’de Güney Amerikalı bilim insanı M. S. Bertoni 
tarafından yapılmıştır. 1900 yılında, Ovidio Rebaudi ilk defa stevia yaprağı ekstraktının 
tatlılığından sorumlu aktif bileşen olan stevia glikozitlerini izole etmiş, farklı glikozitlerinin 
karakterizasyonu ise 1931'de tanımlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, steviayı 2008'de 
“yasal doğal tatlandırıcı” olarak kabul etmiş; Kanada ise yiyecek ve içecek endüstrisinde 
kullanımını yine aynı yıl içerisinde onaylamıştır (Hossain, Islam, Islam, & Akhtar, 2017). 
Ülkemizde ise Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nce özellikle enerjisi 
azaltılmış ve/veya şeker ilavesiz gıda ürünlerinde kg başına 100-3300 mg arasında 
kullanımına izin verilmektedir (Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, 2013). 
 
Enerji içeriğinin düşük olması, basit şekere iyi bir alternatif olması ve doğal bir besin bileşeni 
olması nedeniyle stevia ve steviol glikozitleri en çok araştırılan fonksiyonel besin bileşenleri 
arasında değerlendirilmektir. Yapılan araştırmalarda steviol glikozitleri birçok hastalık ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu besin bileşeni diyabet, obezite, hipertansiyon, ağız ve diş sağlığı (çürük 
tedavisi), inflamasyon, kanser, mikrobiyota ve immün sistemle ilişkilendirilmiş ve fonksiyonel 
etkinliği tartışılmıştır. Ayrıca stevia yaprakları diğer birçok tatlandırıcıya kıyasla, fonksiyonel 
ve duyusal özellikler açısından daha çok ön plana çıkmaktadır (Ruiz-Ruiz, Moguel-Ordoñez, 
& Segura-Campos, 2017).  
 
STEVIA’NIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 
 
Stevia bitkisi, sükrozdan 250 ila 300 kat daha tatlı olan doğal bir diterpenid glikozittir. Stevia 
yapraklarının tatlı tadından sorumlu temel bileşenin steviosid ve rebaudioside A olduğu 
bildirilmiştir (Şekil 1) (Dinçel, Alçay, & Badayman, 2018). İzosteviol, steviosid, rebaudiosideler 
(A, B, C, D, E ve F), steviolbioside ve dulcoside A gibi tatlı diterpen glikozitleri içerir ve 
moleküller çoğunlukla stevia bitkisinin yapraklarında doğal olarak bulunur (Salehi et al., 2019). 
Rebaudioside A ve D, alkali hidroliz ile rebaudioside B'ye dönüşebilmektedir. Bu ikilinin suda 
çözünürlüğü yüksektir, bilinen yan etkileri olmaksızın insan vücudunda metabolize edilebilirdir. 
Ayrıca ısıya dayanıklı (≤200°C) ve suda yüksek oranda çözünebilir olmaları, pH’a 
dayanıklılıkları ve fermente olmamaları ilgi çekici özelliklerindendir (Mlambo, Wang, & Chen, 
2022). Tüm bunların yanı sıra, stevia yaprakları birçok fenolik bileşik içermektedir. Moleküler 
yapısındaki karotenoidler, klorofil ve C vitamini sayesinde antioksidan ve antimikrobiyal 
etkinlikleri bulunmaktadır. Çeşitli flavonoid türevleri, alkoloidler, suda çözünen klorofiller, 
ksantofiller, kafeik/klorojenik asitler, suda çözünen oligosakkaritler, serbest şekerler, 
aminoasitler, lipidler, uçucu yağlar ve iz elementler de içermektedir (Dinçel et al., 2018). 
Kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, sodyum, çinko ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra 
B12, C vitamini ve folik asit gibi vitaminleri de yapısında bulundurmaktadır (Mlambo et al., 
2022). 
 

 
Şekil 1. Steviol, Steviosid ve Rebaudioside A’nın Kimyasal Yapısı 
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STEVIA’NIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
İnsan sağlığı üzerinde potansiyel yararları olduğu bilinen stevia bitkisi ve glikozit 
kompozisyonu, son yıllarda ilgi çekici bir araştırma alanı haline gelmiştir. Yapılan 
araştırmalarda S. rebaudiana'nın yapraklarının antimikrobiyal, antiviral, anti-fungal, 
antihipertansif, anti-hiperglisemik, antitümör, antiinflamatuvar, anti-diyaretik, diüretik, anti-HIV, 
hepatoprotektif ve immünomodülatör gibi birçok potansiyel sağlık etkisinin olabileceği 
gösterilmiştir. Bu doğal besin bileşeni, bahsi geçen fonksiyonel özellikleri nedeniyle diyabet, 
kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, kanser, kronik böbrek yetmezliği, obezite, 
inflamatuvar bağırsak hastalığı ve diş çürükleri gibi çeşitli kronik ve kronik olmayan 
hastalıklarda terapötik bir ajan olarak etkili bir şekilde kullanılmaktadır (Ena, Shalini, & 
Shanthy, 2013). 
 
Obezite 
Sıfır veya çok düşük enerji değerine sahip olan yapay tatlandırıcılar obezitenin tıbbi beslenme 
tedavisinde kullanılmaları nedeniyle oldukça popülerdir. Ağırlık kaybının sağlandığı dönemde, 
bireylerin düşük enerji içeriğine sahip besinlere yönlendirilmesi ana stratejidir ve şeker ikamesi 
olan yapay tatlandırıcılar gün geçtikçe ilgi odağı haline gelmektedir (Rojas et al., 2018). 
Ratlarda yapılan bir araştırmada, 12 hafta süresince sükroz yerine farklı dozlarda stevia 
verilmiş ve ağırlık yönetimi yanı sıra stevianın çeşitli hematolojik, ve biyokimyasal değişkenler 
üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda, günde 500 mg/kg stevia verilen 
grupta, kontrol grubuna kıyasla ağırlık kazanımında anlamlı bir düşüş olduğu; total kolesterol 
(Totatl-K), trigliserit (TG) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL-K) konsantrasyonunda düşüş, 
yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL-K) düzeylerinde ise yükseklik olduğu bildirilmiştir. yine 
aynı araştırmada, serum alanin transaminazında (ALT), aspartat transaminaz (AST), alkalin 
fosfataz (ALP) ve asit fosfataz (ACP) seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (Elnaga, Massoud, Yousef, & Mohamed, 2016) Randomize-kontrollü bir diğer 
çalışmada, sağlıklı yetişkinlere 12 hafta  süresince, her gün düzenli olarak stevia verilmiş; 
bireylerin kan şekeri regülasyonu, vücut ağırlığı değişimi ve günlük diyetle enerji alım 
miktarları değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ise stevia grubunun, kontrol grubuna 
kıyasla daha az miktarda enerji aldığı, vücut ağırlıklarının korunduğu bildirilmiş; her iki grupta 
da glikoz/insülin yanıtta istatistiksel anlamlı bir fark bulunamamıştır (Stamataki, Crooks, 
Ahmed, & McLaughlin, 2020). 
 
Diyabet 
Stevia bitkisi kan şekeri regülasyonunda potansiyel olumlu etkileri olduğu bildirilen birçok 
fitokimyasalı (steviol, steviosides, rebaudiosides gibi) bileşeninde doğal olarak bulundurur. Bu 
fitokimyasalların bazal insülin düzeylerini artırabilme potansiyelleri ile ilişkili olarak  anti-
diyabetik etkinliklerinin olduğu savunulmaktadır. Ayrıca inflamasyonu azaltarak normal kan 
şekeri seviyelerinin korunmasında etkilidirler. Amerikan Diyabet Derneği (ADA), enerji 
içermeyen tatlandırıcılara diyette yer verilmesi ile diyetin toplam enerji içeriğinin 
azaltılabileceğini vurgulamaktadır. Bu durum, yalnızca enerji içeren tatlandırıcıların yerini 
aldıklarında geçerlidir ve diğer doğal besin kaynaklarından alınan enerjinin yerine 
sayılmamaktadır (Rojas et al., 2018). Bir diğer araştırmada, S. rebaudiana ve türevlerinin tip 
2 diabetes mellitus (T2DM) tedavisinde, hiperglisemiyi önlenmeleri nedeniyle bazı yararlı 
etkilerinin olduğu bildirilmiştir (Rojas et al., 2018) Bu fonksiyonel besin bileşenin hayvan 
modeli deneylerinde kan glikozu seviyelerini düşürdüğü, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını 
desteklediği de gösterilmiştir. Stevia ve saksagliptinin (oral antidiyabetik ajan) diyabetik 
ratlarda ayrı ayrı ve kombine kullanımını inceleyen bir çalışmada hem stevia hem de 
saksagliptinin total besin ve su alım miktarı, vücut ağırlığı ve açlık kan şekeri (AKŞ) düzeylerini 
önemli ölçüde düşürdüğü bildirmiştir. Kombine tedavide, serum AKŞ'de daha belirgin bir düşüş 
gözlenmiştir. Yine aynı araştırmada, serum insülin ve HDL-K düzeyleri artmış; serum Total-K, 
TG’ler ve LDL-K düşmüştür. Çalışma sonucunda stevia ve saksagliptin kombine tedavisinde 
antidiyabetik etkinliklerinin yüksek olduğu vurgulamıştır (Abdel-Aal, Abdel-Rahman, Al 
Bayoumi, & Ali, 2021). Bir başka meta analiz çalışmasında (25 randomize-kontrollü 
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araştırma), stevianın anti-diyabetik etkinliği değerlendirilmiştir. Sonuçta, 200 mg/kg, 300 
mg/kg ve 400 mg/kg stevia yaprağı ekstratı kullanımının kan glikoz seviyeleri üzerindeki 
etkinliği (müdahale-kontrol grubuna kıyasla, anti-hiperglisemik etkinliği) istatistiksel düzeyde 
anlamlı bulunurken, 500 mg/kg doz yanıtın potansiyel etkinliği gösterilememiştir (Chowdhury 
et al., 2022). Stevianın düzenli kullanımı, insan metabolizmasında sürdürülebilir etkinliğinin 
olup/olmadığının anlaşılması ve yeni metabolitlerin etkinliklerinin de tanımlanabilmesi için 
daha fazla sayıda, örneklem sayısı büyük insan çalışmasına ihtiyaç vardır.  
  
Hipertansiyon ve Hiperlipidemi  
Stevia ve metaboliti olan steviosidlerin antihipertansif etkinlikleri ön plana çıkan 
başlıklardandır.  Fonksiyonel bu besin bileşeninin kan basıncı üzerindeki yararlı etkisi birçok 
araştırmada gösterilmiş olup önemli bir yan etkisi gözlenmemiştir. Hipertansif bireylerde kan 
basıncı kontrolünde steviosidin etkinliğini ve güvenliğini inceleyen, toplamda 280 hastanın 
dahil edildiği bir meta analizde, steviosidin plaseboya kıyasla diyastolik kan basıncı (DKB) 
üzerinde anlamlı bir etkinliği bulunmazken; sistolik kan basıncını (SKB) düşürmede etkili 
olduğu bildirmiştir. Ayrıca, steviosidin bu hasta grubunda hiçbir önemli yan etkisi 
bulunamamıştır (Poolsup, Pongmesa, Cheunchom, Rachawat, & Boonsong, 2012). Toplam 
462 katılımcıyı içeren 7 klinik araştırma ve 9 randomize-kontrollü araştırmada, steviol 
glikozitlerinin beden kütle indeksi, AKŞ, lipid profili gibi parametrelere olan etkisi incelenmiş 
ve steviol glikozitlerinin DKB ve SKB’yi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşürdüğü 
saptanmıştır (Anker, Rafiq, & Jeppesen, 2019). T2DM’li hastalarda (n=34) yapılan, çift kör 
klinik bir çalışmada 2 farklı gruba 8 gün boyunca stevia (G1) ve stevia olmayan bir tatlandırıcı 
(sükraloz- G2) verilmiş ve bireylerin glisemik yanıtı ile lipid profilleri incelenmiştir. Bu çalışmada 
ise serum insülin, HbA1c, tokluk kan şekeri (TKŞ), TG, LDL-K ve HDL-K düzeylerinde iki grup 
arasında anlamlı bir fark bildirilmemiştir. Total-K seviyeleri ise her 2 grupta da artarken, bu 
artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Ajami et al., 2020) Benzer dizaynda farklı bir 
araştırmada ise serum Total-K, HDL-K kolesterolde steviol glikozit grubu lehine anlamlı 
olmayan bir azalma, LDL-K ile TG seviyelerinde ise istatistiksel anlamlı olmayan bir artış 
olduğu rapor edilmiştir (Anker et al., 2019). Yapay tatlandırıcılar ile stevia bazlı tatlandırıcı 
tüketiminin lipid profili belirteçleri üzerindeki etkilerini değerlendiren 14 randomize-kontrollü 
çalışmada (Movahedian et al., 2021), stevia bazlı tatlandırıcıların serum Total-K, HDL-K, LDL-
K ve TG düzeylerini etkilemediği bildirilmiştir.ni ortaya koymuştur. Alt grup analizleri stevianin 
LDL-K üzerinde düşük düzeyde ancak istatistiksel olarak anlamlı bir artışla ilişkili olabileceğini 
göstermiştir.  
 
Kanser 
Meme, cilt ve yumurtalık kanseri gibi farklı kanser türlerinin tedavisinde steviosid 
kullanılabilmektedir. Steviosid, apoptoz biyokimyasal yolaklarını indükleyebilmektedir. 
Biyokimyasal olayların kaskadı Bax, Bc1 ve kaspaz-9 gibi apoptotik proteinlerin up-
regülasyonuna yol açmaktadır (Mlambo et al., 2022).  Meme kanseri hücrelerinde Stevia 
rebaudiana yapraklarından izole edimiş, steviosid ekstradının anti-kanser özelliğini inceleyen 
bir çalışmada, molekülün apoptozu indüklediği, MDA-MB-231 ve SKBR3'te hücre 
proliferasyonunu sınırlandırarak kanserli hücrelerin gelişimini inhibe edebildiği gösterilmiştir. 
Aynı araştırmada, saf steviosid bileşiğinin meme kanseri hücrelerinin in vitro 5-FU tedavisine 
kemo duyarlılığını iyileştirmede önemli bir rol oynadığını da bildirilmiştir (Khare & Chandra, 
2019). Bir rat çalışmasında, stevia bitki ekstraktının azoksimetan (AOM) ve dekstran sodyum 
sülfat (DSS) tarafından indüklenen kolon karsinojenezine karşı koruyucu bir etkisinin olup 
olmadığı sorgulanmıştır; stevia grubunda kontrol grubuna kıyasla, anormal kript odakları 
(ACF), molekül sayısının ve dışkıdaki malondialdehit (MDA) konsantrasyonlarının önemli 
ölçüde azaldığı gösterilmiştir. Kolon epitelinin histopatolojisinde, stevia ile tedavi edilen grupta 
kolon epitel hiperplazisinin daha az gözlendiği bildirilmiştir (Kim, Rhee, Jeong, Nam, & Lee, 
2020). Stevia geleneksel tedavilerle kombine şekilde kanserin önlemesi/ tedavisinde bitkisel 
bazlı bir diyetin parçası olarak kullanılabilmektedir. Sonuç olarak, stevia ve türevlerinin insan 
vücudunda hem güvenli hem de sağlığı geliştirici şekilde kullanımı için günlük alım dozları 
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belirlenmelidir, bu nedenle örneklem sayısı büyük, insan odaklı daha fazla sayıda araştırmaya 
ihtiyaç vardır. 
 
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı 
İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH), sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyen kronik 
inflamatuvar bir bozukluktur. Fare modellerinde steviosidin anti-inflamatuar etkinliğini 
inceleyen in vitro bir çalışmanın verilerine göre steviosid, kolonun histolojik yapısını canlı 
tutmakta, akut kolitin inflamatuvar yanıtını hafifletmektedir. İnflamatuvar bağırsak hastalığında 
steviosidin sergilediği antiinflamatuvar aktivitenin öne sürülen mekanizması tümor nekrozis 
faktör (TNF-α) ve interlökin-6 (IL-6) gibi proinflamatuvar sitokinlerin inhibisyonu; siklooksijenaz 
-2 (COX-2) gibi inflamatuvar mediatörlerin aktivitelerinin sınırlandırılması; nükleer faktör kappa 
beta (NF-κB) ve mitojenle aktive edilmiş protein kinazın (MAPK) sinyal yolaklarının down 
regülasyonu ile ilişkilendirilmiştir (Alavala et al., 2019) 
 
TOKSİSİTE ve GÜVENİLİRLİK 
 
Bazı akut ve subakut toksisite çalışmaları, stevia ve steviosidin düşük düzeyde toksisiteye 
sahip olduğunu bildirmiştirr. Ratlarda stevia yaprağı ekstratının hem akut hem kronik 
toksisitesinin incelendiği bir çalışmada, ilişkili dozla ölüm bildirilmemiştir, ayrıca hematolojik ve 
biyokimyasal parametrelerde hiçbir toksik etki gözlenmediği de vurgulanmıştır (Uddin et al., 
2022).  Özellikle steviosidin diyabet, fenilketonüri hastaları ve obez bireyler için alerjik 
reaksiyon yaratmadığı için tatlandırıcı olarak kullanımının yararlı olabileceği bildirilmiştir (Ruiz-
Ruiz et al., 2017). Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi (JECFA) ve FDA tarafından 
tanımlanan stevia kuru ekstratının günlük kabul edilebilir alım miktarı (ADI değeri) 4 mg/kg 
olarak belirlenmiştir (Gaynor, 2018). Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), henüz halen bütün yapraklı 
stevia ve ham stevia ekstratlarının kullanımına izin vermemiş; besin endüstrisinde ise gıda 
katkı maddesi olarak kullanımını onaylamamıştır. FDA, stevianın bu formların kullanımıyla ilgili 
genel görüşünde, özellikle AKŞ kontrolü, üreme sağlığı, kardiyovasküler ve böbrek sağlığı 
üzerindeki etkinliğinin net olmadığını vurgulamış, bu nedenden dolayı besinlerde doğrudan 
kullanımlarını güvenli bulmamıştır (Gaynor, 2018).  
 
SONUÇ 
 
Stevia rebaudiana bertoni yalnızca tatlandırıcı olarak değil, aynı zamanda besinlerin enerji 
içeriğinin azaltılmasında şeker ikamesi olarak kullanımı, gıda katkı maddesi 
sınıflandırmasında yer alması nedeniyle son yıllarda daha geniş bir kullanım alanına 
ulaşmıştır. Çalışmalar, terapötik etkinliği bilinen stevianın birçok alanda insan sağlığını 
geliştirici özelliklerinin olduğunu göstermiştir. Bitkisel ekstrat formu ile ilişkili kapsamlı 
çalışmalar bulunmaktadır; ancak bu molekülün farmakolojik etkinliği, olası yan etkileri ve insan 
metabolizmasındaki (emilim, dolaşım, atım süreçlerinde) kesin etkinliğinin gösterilmesi için 
daha fazla sayıda insan çalışmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Özet 
 
Yağ içeriği yüksek besinlerin tüketimi obezite başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları ile 
ilişkilendirilir. Son yıllarda tüketici bilincinin artmasıyla birlikte kızarmış yiyeceklerde daha 
sağlıklı seçeneklere yönelim vardır. Bu durum besin sanayii açısından; arzu edilen görünüm, 
doku ve lezzet özelliklerini koruyarak daha düşük yağ içerikli ürün üretmenin yollarını ve 
araçlarını aramak için itici güç olmuştur. Air frying (sıcak hava ile kızartma), geleneksel derin 
yağda kızartma yöntemine alternatif olarak öne sürülen yöntemlerden biridir. Air frying, sıcak 
hava akımında yayılan yağ damlacıkları ile ham maddelerin yüzeyi arasında doğrudan temas 
yoluyla kızarmış ürünlerin elde edildiği bir tekniktir. Yapılan çeşitli çalışmalarda bu yöntemin 
derin yağda kızartmaya göre çeşitli avantajları belirtilmektedir. Bu avantajlar, kullanılan yağ 
miktarının daha az olması ve dolayısıyla düşük yağlı ürünlerin elde edilmesi, akrilamid ve 
oksidasyon ürünlerinin oluşumunda azalmalar olarak belirtilmektedir. Bu sonuçlar 
doğrultusunda insan sağlığına olumlu etkilerinin olabileceği öne sürülmektedir. Sıcak hava ile 
kızartma yönteminin, kullanılan yağ miktarının az olması ve kızartma sonrası yağ atığın yok 
denecek kadar az olmasına bağlı olarak olumlu çevresel etkilere de sahip olduğu ifade 
edilmektedir. Bu potansiyel olumlu özelliklere karşın sıcak hava ile kızartılan yiyeceklerin 
duyusal özelliklerinin derin yağda kızartılanlarla kıyaslandığı sonuçlar çelişkilidir. Ürünün 
kabuk oluşumu, lezzeti, rengi ve parlaklığı gibi birçok duyusal özelliğinin düşük yağ içeriğinden 
etkilenebileceği belirtilmektedir. Derin yağda kızartmaya göre daha uzun işlem süresine sahip 
olması yöntemin bir diğer dezavantajıdır. Ayrıca akrilamid düzeyindeki azalmaları gösteren 
çalışmaların aksine miktarın derin yağda kızartmaya benzer olduğunu gösteren çalışmalar da 
bulunmaktadır. Hava ile kızartma teknolojisi daha sağlıklı bir kızartma alternatifi olarak 
belirtilmekle birlikte kapsamlı bir şekilde çalışılmamıştır. Besinler, bileşenleri ve özellikleri 
üzerindeki etki mekanizmalarının ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ayrıntılı olarak 
incelendiği daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kızartma, sıcak hava ile kızartma, derin yağda kızartma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

AN INNOVATIVE METHOD FOR FRYING: AIR FRYING 
 

1 Yasemin ÇAKIR-GÖKKURT. Department of Nutrition and Dietetics, Izmir Demokrasi University, Izmir 
2 Efsun KARABUDAK. Department of Nutrition and Dietetics, SANKO University, Gaziantep 
*Corresponding author: yasemin.cakirgokkurt@idu.edu.tr 
ORCID: Y.Ç.G.: https://orcid.org/0000-0002-8697-9250 E.K.: https://orcid.org/0000-0002-4210-1657  
 
Abstract 
 
Consumption of foods high in fat is associated with various health problems, especially obesity. 
In recent years with the increase in consumer awareness, there is a trend towards healthier 
options in fried foods. This has driven the food industry to look for ways and means to produce 
products with lower fat content while maintaining the desired appearance, texture and flavor 
properties. Air frying is one of the methods proposed as an alternative to the traditional deep-
frying method. Air frying is a technique in which fried products are obtained by direct contact 
between the oil droplets spread in hot air stream and the surface of raw materials. Various 
studies have indicated several advantages of this method over deep-frying. ese advantages 
are stated as less amount of oil used and thus obtained low-fat products, reductions in the 
formation of acrylamide and oxidation products. In line with these results, it is suggested that 
it may have positive effects on human health. It is stated that the hot air frying method also has 
positive environmental effects due to the low amount of oil used and the negligible amount of 
oil waste after frying. Despite these potential positive properties, the results of studies 
comparing the sensory properties of air-fried foods with deep-fried foods are inconsistent. It is 
stated that many sensory properties of the product such as crust formation, flavor, color and 
brightness may be affected by low oil content. Another disadvantage of the method is that it 
has a longer processing time than deep fat frying. In addition, there are also studies showing 
that the amount of acrylamide is similar to deep frying, contrary to studies showing decreases 
in it. Although air frying technology is mentioned as a healthier frying alternative, it has not 
been studied extensively. Further studies are needed to examine the mechanisms of action on 
food, food components and properties, and their effects on human health in detail. 
 
Key Words: Frying, air frying, deep fat frying 
 

Günümüzde kızarmış ürünler, kolay hazırlanmaları, hızlı, lezzetli ve ekonomik olmaları 
nedeniyle dünya çapında popüler ürünlerdir (Pankaj & Keener, 2017). Derin yağda kızartma 
işlemi, kızartılmış besin hazırlamanın en eski tekniklerinden biridir (Choe & Min, 2007). Derin 
yağda kızartılmış ürünlerin %40’a varan yüksek yağ içerikleri en önemli dezavantajlarıdır 
(Saguy & Dana, 2003). Yağ oranı yüksek besinlerin tüketimi, obezite başta olmak üzere çeşitli 
hastalıklarla ilişkilendirilmektedir (Bouchon & Dueik, 2018). Bu konuda tüketici bilincinin 
artması ve daha sağlıklı besin tüketmeye yönelik artan pazar eğilimi besin sanayiini, kızartılmış 
besinlerin organoleptik özelliklerini korurken yağ içeriğini azaltan alternatif teknolojik yöntemler 
keşfetmeye yöneltmiştir (Pankaj & Keener, 2017). Sıcak hava ile kızartma yöntemi derin yağda 
kızartmaya alternatif olarak geliştirilen son dönemde popüler hale gelmiş yöntemlerden biridir. 
Bu derleme yazıda literatürdeki çalışmalar ışığında hava ile kızartma yönteminin ürünün 
fizikokimyasal ve duyusal özelliklerine etkileri ve geleneksel derin yağda kızartma yöntemine 
göre farklılıkları incelenmiştir.   

Derin yağda kızartmada ürün ile kızartma yağı arasında eş zamanlı bir ısı ve kütle transferi 
meydana gelir. Isı transferi yağ ile besin yüzeyi arasında konveksiyon, besin yapısı içinde 
kondüksiyon yoluyla gerçekleşir. Derin yağda kızartılmış ürünlerin yüzey bölgesinde nem 
kaybı, yağ alımı ve kabuk oluşumu gerçekleşir. Besin, kızgın yağa daldırıldığında suyun 
kaynama noktasının üzerinde olan yağın yüksek sıcaklığından dolayı su buharlaşır. Ürün, su 
kaybından dolayı kabuklu hale gelir. Oluşan su buharı ürün içinde basınç oluşturur ve kabukta 
çatlaklar oluşmasına neden olur. Oluşan çatlaklar yağın ürüne girişi için kanal görevi görür 
(Asokapandian, Swamy, & Hajjul, 2020; Sumnu & Sahin, 2008). Sıcak hava ile kızartma, az 
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miktarda yağ içeren veya hiç yağ içermeyen besinler üreten kızartma işleminde alternatif 
yenilikçi bir yöntemdir. Genel olarak besinler sıcak yağa daldırma yerine sıcak hava 
sirkülasyonu ile kızartılır (Al Faruq et al., 2022). Sıcak hava ile kızartmanın şematik gösterimi 
Şekil 1’de verilmiştir. Fritöz; mekanik fan, ısıtıcı, ısıtma haznesi/odası, kızartma sepetinden 
oluşur. Isıtıcının üzerindeki fan, sıcak havayı hazneden çekerek güçlü bir dikey hava akışı 
oluşturur. Sıcak hava daha sonra pişirme haznesinin etrafından geçirilir. Sıcak hava, haznenin 
altında bulunan ve onu dikey yönde eşit olarak dağıtan özel bir yönlendirme sistemi ile 
yönlendirilir. Isı, yalnızca hava yönlendirme sisteminin bulunduğu haznenin alt kısmından 
girebilir. İşlem; sıcaklığı, kızartma süresini ve hava akışını düzenleyen bir bilgisayar sistemi 
tarafından kontrol edilir (Zeb, 2019).  

 

Şekil 1. Sıcak hava ile kızartma işlemi (Zeb, 2019) 

Hava ile kızartma yöntemi özellikle kullanılan yağ miktarının daha az olması, dolayısıyla 
üründe yağ içeriğinin düşük olması nedeniyle popüler hale gelmiştir. Shaker ve arkadaşları 
(Shaker, 2015) tarafından yürütülen çalışmada derin yağda (2L yağ/200 g patates, 180±5ºC, 
40 dk, 6 dk/set) ve hava ile kızartılan (0.03 kg yağ/1 kg patates, 180±5ºC, 40 dk) patatesler 
karşılaştırılmıştır. Hava ile kızartılan patateslerin çektiği yağ miktarı (%0.0025), geleneksel 
yöntemle kızartılan patateslere (%14.81) göre anlamlı derecede daha düşüktür. Geleneksel 
kızartma yöntemi ile kızartılan patateslerden ekstrakte edilen yağlarda yapılan analizlerde 
yağın oksidatif bozunma göstergeleri olan serbest yağ asitleri, peroksit değeri ve polar bileşik 
içeriğindeki değişim değerleri de hava ile kızartma yöntemine göre önemli ölçüde daha 
yüksektir. Bu sonuçlar hava ile kızartma yönteminde daha az yağ kullanımına ve derin yağda 
kızartmada ortamın oksijen içeriğinin yüksek olmasına atfedilmiştir (Shaker, 2015). Tian ve 
arkadaşları (Tian et al., 2017) tarafından yürütülen çalışmada da geleneksel kızartmaya göre 
hava ile kızartılan patates cipslerinin yağ içeriği daha düşük (sırasıyla %34.3±0.3, %15.4±1.7), 
nem içeriği (sırasıyla %44.9±0.9, %53.6±1.2) ise daha yüksek bulunmuştur. Balık derisi (Fang, 
Huang, & Sung, 2021), balık atıştırmalıkları (Joshy, Ratheesh, Ninan, Ashok Kumar, & 
Ravishankar, 2020), balık topları (Chalil George, Antony, Ninan, Kumar, & Ravishankar, 2022), 
kılkuyruk (Trichiurus lepturus) filetoları (Ding et al., 2022) ve donut (Ghaitaranpour, Mohebbi, 
& Koocheki, 2018) ile yapılan çalışmalarda da hava ile kızartma yönteminin derin yağda 
kızartmaya göre hazırlanan yiyeceklerin yağ içeriğini önemli miktarda azalttığı tespit edilmiştir.  

Andrés ve arkadaşları (Andrés, Arguelles, Castelló, & Heredia, 2013) tarafından yürütülen 
çalışmada sıcak hava ve derin yağda kızartılan patatesler karşılaştırılmıştır. Kızartma 
süreçlerinde yer alan ısı ve kütle taşınımı, derin yağda kızartma için hava ile kızartmaya göre 
çok daha hızlıdır. Bu nedenle ortamın sıcaklığı her iki yöntemde de (180°C) aynı olmasına 
rağmen, sıvı fazı yağ olduğunda, hava ile olduğundan çok daha hızlı ısı transferinin 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu da hava ile kızartmada daha uzun işlem sürecine neden 
olmuştur. Patates kızartmalarıyla ilgili yapılan bir başka çalışmada da hava ile kızartma 
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yönteminde, derin yağda kızartmaya göre önemli düzeyde daha düşük yağ içeriği, benzer nem 
içeriği ve renk özelliklerine sahip oldukları bulunmuştur. Bununla birlikte kalite kontrol kriterleri 
kapsamında nem içeriğinin uygun değerlere getirilmesi için 180°C’de hava ile kızartma 
yönteminin derin yağda kızartmaya göre (sırasıyla 9 dk ve 21 dk) daha uzun işlem süresi 
gerektirdiği saptanmıştır (Teruel et al., 2015). Cao ve arkadaşlarının (Cao et al., 2020) 
yaptıkları çalışmada hava ile kızartılan tavuk nuggetlarının yağ içeriğinin derin yağda 
kızartılanlara göre %25 daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte derin yağda 
kızartılan tavuk nuggetlara benzer kalite özelliklerine sahip olmak için hava ile kızartma 
yönteminin daha fazla zaman gerektirdiği (sırasıyla 3 dk ve 9 dk) saptanmıştır. Ayrıca derin 
yağda kızartılan tavuk nuggetlara kıyasla hava ile kızartılanlarda peroksit değeri, toplam polar 
bileşik içeriği, dolayısıyla lipid bozunma derecesinin daha düşük olduğu belirtilmiştir. 

Son 20 yılda besin kaynaklı ileri glikasyon son ürünlerinin (AGE), vücut AGE havuzuna önemli 
bir katkı sağladığı gösterilmiştir. Vücutta AGE birikimi sonucu, kronik hastalık gelişiminde 
önemli rol oynayan oksidatif stres ve inflamasyon artmaktadır (Uribarri et al., 2015). Zhu ve ark 
tarafından yürütülen çalışmada kızartmış tavuk göğsündeki AGE öncü maddelerini (glioksal, 
metilglioksal, lizin) azaltmak için hava ile kızartmanın derin yağda kızartmaya göre daha iyi bir 
yöntem olduğu gösterilmiştir. Ayrıca çalışmada derin yağda kızartılan ürünlerde hava ile 
kızartılanlara göre yüksek yoğunlukta Maillard reaksiyonları gözlenmiştir. Bu sonuç hava ile 
kızartma yönteminde daha az yağ kullanımına bağlı olarak lipid oksidasyonu ile indüklenen 
Maillard reaksiyonlarının azalması ile açıklanmıştır (Andrés et al., 2013; Zhu et al., 2021). Qin 
ve arkadaşlarının yürüttükleri çalışmada da hava ile kızartılmış balık keklerinin derin yağda 
kızartılanlara göre daha düşük yağ ve AGE düzeylerine sahip olduğu ve derin yağda kızartılan 
balık keklerine benzer görünüm ile renkte olduğu tespit edilmiştir. AGE düzeylerindeki 
farklılıkların ısı ve kütle transferi ile ilgili olabileceği belirtilmiştir (Qin et al., 2022). Andrés ve 
arkadaşlarının (Andrés, Arguelles, Castelló, & Heredia, 2013) sonuçlarıyla uyumlu olarak Fang 
ve arkadaşları (Fang et al., 2021).  tarafından yapılan çalışmada havayla kıyaslandığında 
yağda daha yüksek ısı transfer hızı ve havayla kızartmada yağda kızartmaya göre daha yavaş 
buharlaşma hızı ve nem kaybı hızı bildirilmiştir. Buna ek olarak derin yağda kızartılmış balık 
köfteleri, yüksek yağ içeriğine ve ısı transfer hızına sahip olduğundan, ilk 5 dakikada hava ile 
kızartılan numunelere göre daha yoğun lipid oksidasyonu sergilemiştir. Lipid oksidasyonu 
karbonil bileşiklerinin oluşumundan dolayı AGE oluşumunu kolaylaştırabilmektedir. Buna bağlı 
olarak derin yağda kızartılmış numunelerdeki AGE içeriğinin daha yüksek olabileceği öne 
sürülmektedir (Lund & Ray, 2017). Derin yağda kızartma işlemi sırasında yüksek ısı transfer 
hızı nedeniyle donutta çatlaklar ve düzensizlikler meydana geldiği, hava ile kızartmada derin 
yağda kızartmaya göre daha pürüzsüz bir kabuk yapısı elde edilmiştir (Ghaitaranpour et al., 
2018). Yüzey pürüzlülüğündeki artışın da yağ emiliminde artışa sebep olabileceği bildirilmiştir 
(Thanatuksorn, Pradistsuwana, Jantawat, & Suzuki, 2005). 

Akrilamid, esas olarak amino asit olan asparagin ve bazı indirgeyici şekerler arasındaki 
reaksiyon yoluyla, Maillard reaksiyonlarının bir ara ürünü olarak ısıl işlem sırasında oluşan 
düşük moleküler ağırlıklı çözünür bir bileşiktir (Stadler et al., 2002). Bu bileşik, Uluslararası 
Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından insanlar için olası kanserojen (2A sınıfı) olarak 
sınıflandırılmıştır (Cancer, 1994). Dong ve arkadaşları (Dong et al., 2022) hava yöntemi ile 
kızartılan patateslerin derin yağda kızartılan patatesler ile karşılaştırdığında; akrilamid ve 5-
hidroksimetil furfural içeriklerinin azaldığını belirlemiştir. Bununla birlikte patatesin esmerleşme 
derecesinin, sertliğin ve maillard reaksiyonu ürünlerinin (akrilamid, 5 hidroksimetil furfural, 
metilglioksal ve glioksal) içeriğinin hava ile kızartma sıcaklığı ve süresi ile istikrarlı bir şekilde 
arttığı ortaya konulmuştur. Tavuğun göğüs, but ve kanat bölgeleri ile yapılan bir başka 
çalışmada kızartma sırasında daha düşük yağ kullanımına bağlı olarak hava ile kızartma 
yönteminin derin yağda kızartmaya göre akrilamid (sırasıyla belirlenememiş–6.19 µg/kg ve 
belirlenememiş–3.49 µg/kg) ve polisiklik aromatik hidrokarbon (sırasıyla 2.64–3.17 µg/kg ve 
1.96–2.71 µg/kg) içeriğini azalttığı saptanmıştır (Lee, Han, Jung, Lee, & Chung, 2020). 
Haddarah ve arkadaşlarının (Haddarah et al., 2021) yürüttüğü çalışmada da hava ile kızartılan 
patates kızartmalarındaki yağ miktarlarının ve akrilamid seviyelerinin (sırasıyla 163.1±2.71 
ng/g, 1384.79±30.56 ng/g) derin yağda kızartılana göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu 
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farklılık yağ içeriğinin yanı sıra oksijenle ilişkilendirilmiştir. Çalışmada kullanılan derin yağda 
kızartma tekniğinde kapaksız, hava ile temas halinde bir kızartma gerçekleştirilmiştir. Bu 
durumun oksijenle daha fazla teması, dolayısıyla daha fazla lipid peroksidasyonu ve akrolein 
oluşumunu tetiklemiş olabileceği öne sürülmüştür (Yasuhara, Tanaka, Hengel, & Shibamoto, 
2003). Benzer şekilde Sansano ve arkadaşları (Sansano, Juan-Borrás, Escriche, Andrés, & 
Heredia, 2015) tarafından yürütülen çalışmada hava ile kızartma işleminin derin yağda 
kızartmaya göre patateslerdeki akrilamid düzeyini yaklaşık %90 oranında azalttığı, maillard 
reaksiyonunun daha yavaş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar iki yöntemin kütle ve ısı 
transfer kinetiği açısından farklılıklarına atfedilmiştir. Yağın termal özelliklerinin dış ortamdan 
patates yüzeyine konveksiyon yoluyla ısı taşınmasını kolaylaştırması ve kızartma işleminin 
daha hızlı olmasını sağlaması nedeniyle derin yağda kızartma yönteminde akrilamid miktarının 
daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Andrés et al., 2013). Bu çalışmaların aksine Basuny ve 
arkadaşları (Basuny & OATIBI, 2016) tarafından yapılan çalışmada hava ile kızartılan 
patatesler ile derin yağda kızartılanlarda akrilamid içerikleri açısından fark anlamlı 
bulunmamıştır. Santos ve arkadaşları (Santos, Cunha, & Casal, 2017) tarafından yürütülen 
çalışmada da hava ile kızartılan patateslerin yağ içeriklerinin derin yağda kızartmaya göre 
daha düşük olmasına rağmen akrilamid düzeylerinin iki yöntemde de benzer olduğu 
saptanmıştır .Çalışmalardan elde edilen çelişkili sonuçlar akrilamid oluşumunun işleme 
parametreleri (kızartma süresi ve sıcaklığı), yağ özellikleri (türü, hidroliz ürünleri, yağ 
oksidasyonu), patates bileşimi (çeşitlilik, tarımsal koşullar, hasat sonrası depolama, asparagin 
ve indirgeyici şeker içeriği, Maillard reaksiyonu, nem ve yağ çekme miktarı), vitamin ve 
antioksidan varlığı gibi faktörlerden etkilenen karmaşık bir mekanizma olmasından 
kaynaklanabilir (Serpen & Gökmen, 2009; Vinci, Mestdagh, & De Meulenaer, 2012; Yang, 
Achaerandio, & Pujolà, 2016; Zeng et al., 2009; Zhang, Zhang, Cheng, Wang, & Qian, 2015).  

Ferreira ve arkadaşları (Ferreira et al., 2017) tarafından yürütülen bir çalışmada hava ile 
kızartılan sardalyalarda koroner kalp hastalıkları ile ilişkilendirilen kolesterol oksidasyon 
ürünlerinin (Barriuso, Ansorena, & Astiasarán, 2017) çiğ sardalyalardakine (sırasıyla 283 ve 
61.2 μg/g) göre önemli ölçüde arttığı ve çoklu doymamış yağ asitleri içeriğinin ise azaldığı 
gösterilmiştir. Araştırmacılar çoklu doymamış yağ asitlerindeki azalmanın hava fritözünde 
sıcaklığa maruziyet sonucu meydana gelen oksidatif reaksiyonlara bağlı olabileceğini öne 
sürmüşlerdir. 

Hava ile kızartma yöntemi ve derin yağda kızartma yönteminin duyusal özellikler açısından 
kıyaslandığı çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Heredia ve arkadaşları (Heredia, 
Castelló, Argüelles, & Andrés, 2014) sıcak hava ile kızartılan patateslerin derin yağda 
kızartılanlara benzer dokusal özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Ayrıca hava ile kızartma 
işleminin patateslerin tat, görünüm ve koku gibi duyusal özellikler üzerinde önemli bir farklılığa 
neden olmadığı gösterilmiştir. Bununla birlikte daha az yağ kullanımına bağlı olarak gevreklik 
ve sertlik açısından hava ile kızartılan patateslerin geleneksel yöntemle kızarmış patates 
dilimlerine göre daha üstün olduğu tespit edilmiştir (Shaker, 2015). Tatlı patates (Abd Rahman, 
Abdul Razak, Lokmanalhakim, Taip, & Mustapa Kamal, 2017) ve falafel (Fikry et al., 2021) ile 
yapılan çalışmalarda da hava ile kızartılan ürünler ile derin yağda kızartılanlar arasında göre 
renk, tat, gevreklik ve görünüm açısından istatistiksel açıdan farklılık olmadığı gösterilmiştir. 
İşlenmiş balık ürünü olan surimi (Yu et al., 2020), mersin balığı (Liu et al., 2022) ve balık 
atıştırmalıkları (Joshy et al., 2020) ile yapılan çalışmalarda hava ile kızartılan ürünlerde nem 
içeriklerinin derin yağda kızartılanlara göre daha yüksek olduğu, benzer doku özelliklerine ve 
görünüme sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca balık atıştırmalıkları ile yapılan çalışmada 
hava ile kızartılan ürünlerin sertlik derecelerinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. Bu da ürünü 
parçalamak için gereken kuvvetin daha az olduğu ve daha gevrek bir kabuğa sahip olduğunu 
göstermektedir (Joshy et al., 2020). Süre ve kızartma sıcaklığının da sertlik derecesi ve kabuk 
oluşumunu etkilediği bildirilmiştir (Chalil George et al., 2022). Bu çalışmaların aksine Giovanelli 
ve arkadaşları (Giovanelli, Torri, Sinelli, & Buratti, 2017) tarafından yürütülen çalışmada hava 
ile kızartılan patateslerin derin yağda kızartılanlara göre yağ içeriğinin daha az, nem içeriğinin 
daha fazla olduğu ancak tat ve koku özelliklerinin önemli ölçüde standarttan farklı olduğu 
belirtilmiştir. Hava ile kızartılmış patateslerin dokularının daha sert olduğu, ağızda bıraktığı his 
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ve görünümün daha kuru olduğu gösterilmiştir. Bu sonuç derin yağda kızartılan numunelerde 
yağın hücre içi boşluklara girerken, hava ile kızartmada bu boşlukların boş kalması ve ağızda 
kuru his vermesine atfedilmiştir (Teruel et al., 2015). Basuny ve arkadaşlarının (Basuny & 
OATIBI, 2016) yaptıkları çalışmada ise hava ile kızartma ve derin yağda kızartma arasında tat 
ve gevreklik hedonik skorlarında fark bulunmamıştır. Görünüm, renk ve genel kabul 
edilebilirliğin ise derin yağda kızartılanlarda önemli ölçüde daha yüksek olduğu bildirilmiştir.  

Hava ile kızartma yöntemi kullanılan ürünlerin sağlık üzerine etkilerini araştıran çalışmaların 
sayısı yetersizdir. Feng ve arkadaşları (Feng et al., 2020) tarafından 15 genç, sağlıklı ve 
normal vücut ağırlığına sahip bireyde yürüttükleri çalışmada iki ayrı günde, her katılımcıya 
sıcak hava fritözüyle hazırlanan yemek testi ve geleneksel fritözle hazırlanan yemek testi 
uygulanmıştır. Yemek testi günleri arasında yedi günlük bir arınma süreci uygulanmıştır. Örnek 
toplama zamanlamasının standardizasyonunu için 20 dakikalık bir süre içinde yemek yemeleri 
istenmiş, yemekten 30 ile 420 dakika arasında 30 dakikalık aralıklarla venöz kan örnekleri 
alınmıştır. Çalışma sonuçları sıcak hava ile kızartılan yemeğin yağ içeriğinde %75’lik bir 
azalma olduğu ve bu azalmanın derin yağda kızartmaya göre postprandiyal trigliserit yanıtında 
%67’lik bir azalma sağladığı gösterilmiştir. Bununla birlikte total kolesterol, LDL ve HDL 
kolesterol, glukoz ve insülin yanıtları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Yüksek 
postprandiyal trigliserit düzeylerinin kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörü 
olduğu ve postprandiyal trigliserit seviyelerinin güvenli bir şekilde azaltılması ise öğünlerin yağ 
içeriğinin azaltılması ile sağlanabileceği belirtilmektedir (Feng et al., 2020; Mora, Rifai, Buring, 
& Ridker, 2008). Bu bağlamda hipertrigliseridemik bireylerde tokluk trigliseridinin sağlanması 
açısından geleneksel kızartma yöntemlerini düşük yağlı kızartma yöntemleri ile değiştirmenin 
kısa ve uzun vadeli etkinliğini değerlendirmenin önemli olduğu vurgulanmaktadır (Feng et al., 
2020).  

Sonuç olarak sıcak hava ile kızartma yönteminin; kullanılan yağ miktarının daha az olması ve 
dolayısıyla düşük yağlı ürünlerin elde edilmesi, akrilamid ve oksidasyon ürünlerinin 
oluşumunun azalması, kızartma sonrası yağ atığının yok denecek kadar az olması gibi 
özellikleri nedeniyle sağlık etkilerine ek olarak olumlu ekolojik ve ekonomik etkileri olabileceği 
öne sürülmektedir. Buna karşın derin yağda kızartma ile karşılaştırılan çeşitli çalışmalarda 
akrilamid düzeyi ve ürünün duyusal özelliklerine ilişkin çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Ayrıca 
derin yağda kızartmaya benzer duyusal özelliklerin elde edilebilmesi için hava ile kızartma 
yönteminde daha uzun süreye ihtiyaç vardır. Sıcak hava ile kızartma teknolojisi, geleneksel 
derin yağda kızartmaya göre daha sağlıklı ve çevre dostu inovatif bir kızartma alternatifi olarak 
belirtilmekle birlikte literatürdeki çalışmalarda çoğunlukla ürün özelliklerine yoğunlaşılmıştır. 
Yöntemin farklı besinler, bileşenleri ve özellikleri üzerindeki etki mekanizmalarının ve insan 
sağlığı üzerindeki etkilerinin ayrıntılı olarak incelendiği daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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Özet 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı miyokard infarktüsü (Mİ) geçiren hastalarda fiziksel aktivite 
düzeyi ile sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
 
Gereç- Yöntem: Kesitsel çalışmamıza Mİ geçiren 35 hasta dahil edildi. Yedi hasta New York 
Kalp Derneği sınıflamasına göre sınıf I, 24 hasta sınıf II ve 4 hasta sınıf III idi. Fiziksel aktivite 
düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (IPAQ-SF) ile ölçüldü ve hastaların 
günlük oturma süreleri kaydedildi. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi MacNew Kalp Hastalığı Sağlıkla 
İlgili Yaşam Kalitesi Anketi ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: Hastaların örneklemi ağırlıklı olarak erkekti (%69), ortalama yaş 57.82±5.45 yıl ve 
ortalama vücut kitle indeksi 30.03±5.71 kg/m2 idi. Hastaların IPAQ-SF ortalama skoru 
559.01±440.86 MET-dakika/hafta ve grubun fiziksel aktivite düzeyi çoğunlukla düşüktü (<600 
MET-dk/hafta). IPAQ-SF günlük oturma süresi 7.34±3.71 saatti. Ortalama MacNew Kalp 
Hastalığı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Anketi toplam puanı 5.30±0.97 idi. Hastaların fiziksel 
aktivite düzeyi ile MacNew anketinin toplam puanı ve fiziksel alt skoru puanı arasında güçlü ve 
pozitif bir korelasyon saptandı (sırasıyla r= 0.367 ve r= 0.401 p<0.05). IPAQ-SF oturma süresi 
ile MacNew anketinin toplam puanı ve fiziksel alt skoru puanı arasında negatif ve orta-güçlü 
bir korelasyon bulundu (sırasıyla r= -0.419 ve r= -0.506 p<0.05). 
 
Sonuçlar: Bulgularımız, sağlıklı bireylerde olduğu kadar MI geçiren hastalarda da yaşam 
boyunca düzenli fiziksel aktiviteyi sürdürmenin önemini vurgulamaktadır, çünkü MI geçiren 
hastalarda daha yüksek fiziksel aktivite düzeyi daha iyi sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ile ilişkili 
bulunmuştur. Bu nedenle, MI geçiren hastalara sağlıkla ilgili yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve 
edinilmiş kötü yaşam tarzı alışkanlıklarını azaltmayı amaçlayan fiziksel aktivite önerileri ve 
bireyselleştirilmiş egzersiz reçeteleri sunulmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, fiziksel aktivite, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi 
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RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 
RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL 

INFARCTION  
 
 

 
Abstract 
 
Objectives: The aim of this study was to evaluate the relationship between physical activity 
and health related quality of life (HRQoL) in patients with myocardial infarction (MI). 

Materials - Methods: Thirty-five patients with MI were included in the cross-sectional study. 
Seven patients were in New York Heart Association functional classification I, 24 patients were 
in class II, and 4 patients were in class III. Physical activity level was measured by The 
International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF). Daily sitting times were 
also questioned and recorded. MacNew Heart Disease Health-Related Quality of Life 
Questionnaire was used for assessment of HRQoL. 
 
Results: The sample of patients was predominantly male (69%), the mean age was 
57.82±5.45 yrs and the mean body mass index was 30.03±5.71 kg/m2. The mean IPAQ-SF of 
the patients was 559.01±440.86 MET-minutes/week and the physical activity level of the group 
was mostly low (< 600 MET-min/week). IPAQ-SF sitting time was 7.34±3.71 hours. The mean 
MacNew HRQoL total score was 5.30±0.97. IPAQ-SF showed a strong and positive correlation 
with MacNew HRQoL total score and physical score (r= 0.367 and r= 0.401 p<0.05, 
respectively). IPAQ-SF sitting time showed a negative and moderate to strong correlation with 
MacNew HRQoL total score and physical score (r= -0.419 and r= -0.506 p<0.05, respectively). 
 
Conclusions: Our findings emphasize the value of maintaining regular physical activity 
throughout life in patients with MI as well as healthy individuals, because more physical activity 
is associated with better HRQoL in patients with MI. Therefore, physical activity 
recommendations and individualized exercise prescriptions should be offered to patients with 
MI who aim to improve HRQoL and reduce the risk of acquired lifestyle diseases. 
 
Key Words: Myocardial infarction, physical activity, health related quality of life 
 
INTRODUCTION 
 
Myocardial infarction (MI) significantly affects clinical outcomes, health related quality of life 
(HRQoL) and the economic burden associated with healthcare.  The patients with MI 
experience several symptoms, many of which are non-specific and frequently result in 
reduction of the functional capacity and in worsening of the HRQoL, both related to dyspnea 
and fatigue during the daily activities (O'Connor et al., 2009). On the other hand, physical 
activity has been associated with lower risk of cardiocavcular disease in many epidemiologic 
studies (Chomistek, Henschel, Eliassen, Mukamal, & Rimm, 2016). Physical activity is known 
to provide improved blood lipid profile and blood pressure, reduction in blood coagulation, 
increased insulin sensitivity and better weight control (Thompson et al., 2003). However, 
studies have shown that MI patients have lower physical activity levels compared to healthy 
controls (Dua, Cooper, Fox, & Graham Stuart, 2010). In addition, it was found that MI patients 
were afraid of physical activity and exercise after an acute coronary event (Bäck, Lundberg, 
Cider, Herlitz, & Jansson, 2018). However, there is a lack of studies focusing primarily on the 
relationship between physical activity levels and HRQoL of patients after myocardial infarction. 
Physical activity and HRQoL assessments can complement existing knowledge in this area 
by better understanding patients' perceptions of physical activity. It is important to understand 
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physical activity and quality of life from the patient's perspective in order to adjust assessment 
and treatment interventions accordingly. Therefore, the aim was to evaluate physical activity 
and health-related quality of life in MI patients and to investigate the relationship between 
them. 
 
MATERIALS-METHODS 
 
This study was a cross-sectional study. Thirty five outpatients with MI who were followed at 
the cardiology department of Dokuz Eylül University Hospital were assessed in pulmonary 
rehabilitation clinic of Dokuz Eylül University Hospital. Seven patients were in New York Heart 
Association functional classification I, 24 patients were in class II, and 4 patients were in class 
III. Inclusion criteria were diagnosed with MI, being aged 40-65 years and being between one 
months and one years after the MI. The exclusion criteria were severe arrhythmias, patients 
waiting to undergo surgery, advanced heart failure, severe cerebral lesions and intellectual 
disabilities.  
 
Assessments 
Demographic (age, gender, weight, height, body mass index (BMI)) and clinical characteristics 
(month between assessment and MI, presence of comorbidity) and exercise habits of patients 
were assessed. Physical activity level was measured by The International Physical Activity 
Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF). The IPAQ-SF consists of 7 items and measures 
physical activity at intensity levels. The physical activity of the last 7 days is calculated with 
the energy expenditure score created by taking into account the time spent in activity intensity 
and the estimated metabolic equivalent (MET) for that activity. According to the total physical 
activity score, the physical activity levels of the patients were classified as low (< 600 MET-
min/week), mediate (600- 30000 MET-min/week) and high (>3000 MET-min/week). Daily 
sitting times were also questioned and recorded. MacNew Heart Disease Health-Related 
Quality of Life Questionnaire was used for assessment of HRQoL. MacNew Heart Disease 
HRQoL consists of 27 items assessing the perceived physical (13 items), emotional (14 items) 
and social functioning (13 items) status of heart patients in the previous 2 week period. Higher 
scores indicating better HRQoL. 
 
Statistical Analysis 
Data analysis was performed using "Statistical Package for Social Sciences" Version 22.0 
(SPSS Inc. Chicago, IL, USA). The normality test for the studied variables indicated normal 
distribution of data by the Kolmogorov-Smirnov test. The descriptive analysis was presented 
as mean, standard deviation and minimum-maximum values or frequencies (percentages). 
The correlation between physical activity and HRQoL were evaluated by means of the 
Pearson’s correlation coefficient, classifying the correlation as ≥ 0.50 strong; between 0.30 
and 0.49 moderate, and those ≤ 0.29 weak. The significance level for the test was of 5%. 
 
RESULTS 
 
The demographic and clinic features of patients were shown in Table 1. A total of 35 patients 
with MI were included in the analysis with a mean age of 57.82±5.45 yrs. The mean BMI of the 
group was 30.03±5.71 and 14 (40%) of them were overweight (BMI >25 kg/m2) and 14 (40%) 
of them were obese (BMI>30 kg/m2).The mean time from MI to inclusion in the study was 
5.30±0.97 months. Hypertension and diabetes were reported by 18 (51%) and 10 (29%) 
patients, respectively. While 14 (40%) patients were active smokers, 14 (40%) patients were 
former smokers. 2 (1%) patients reported that they had regular exercise habits (walking). 
Physical activity level of 20 (57%) patients was low and 15 (43%) was moderate. The mean 
IPAQ-SF was 559.01±440.86 MET-minute/week and  IPAQ-SF sitting time was 7.34±3.71 
hours. The mean MacNew HRQoL total score was 5.30±0.97. The correlation between 
physical activity and HRQoL of patients with MI were shown in Table 2. IPAQ-SF showed a 
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strong and positive correlation with MacNew HRQoL total score and physical score (r= 0.367 
and r= 0.401 p<0.05, respectively). IPAQ-SF sitting time showed a negative and moderate to 
strong correlation with MacNew HRQoL total score and physical score (r= -0.419 and r= -0.506 
p<0.05, respectively). There was no significant correlation between IPAQ-SF, IPAQ-SF sitting 
time and MacNew HRQoL emotional, social score. 

DISCUSSION 
 
According to the results of current study, the physical activity level of the majority of MI patients 
was low. We found that decreased physical activity level was associated with worsened 
HRQoL. Physical activity in cardiovascular diseases has been reported to be lower or equal 
to that of their healthy peers (Sandberg et al., 2016). Decreased physical activity levels in 
these patients are probably due to above-average accompanying symptoms, below-average 
exercise capacity, fear of activity and age (Dua et al., 2010). Decreased physical activity due 
to all possible reasons may be affects the functionality of patients and their participation in 
activities of daily living, thus impairing their health-related quality of life. Previous studies have 
reported lower health-related quality of life in cardiovascular patients than in healthy subjects, 
particularly on the physical function scale (Hager & Hess, 2005). Our study is in line with 
findings from other studies showing that HRQoL worsens in patients with cardiovascular 
disease, particularly on the physical function scale. However, there is currently a lack of 
recommendations regarding physical activity for MI patients. Because patients with MI may 
be more susceptible to diabetes, hypertension, obesity, and coronary artery disease, 
recommendations for healthy individuals may not be optimal (Hager & Hess, 2005). However, 
secondary preventive efforts such as physical activity and exercise are an important factor in 
improving HRQoL in patients with MI and cardiovascular disease, even after illness. Physical 
activity can leads to a positive impact on physical/social participation, resulting in a good level 
of physical and psychosocial health, factors that contribute to increase total HRQoL. 
 
CONCLUSION 
 
This study shows us that physical activity level is an important factor affecting health-related 
quality of life in MI patients. Therefore, specific physical activity and exercise 
recommendations should be given to patients with MI, and patients should be encouraged to 
be physically active and participate in activities of daily living. 
 
TABLES 
 
Table 1. Demographic and Clinical Parameters of Patients with Myocardial Infarction 

(N=35) 
 

 Mean ± SD or  

N(%) 

Min-max 

Gender (male/female) 24(69)/ 11(31) - 
Age (yrs) 57.82±5.45 44-65 
Height (cm) 166.74± 9.29 146.00-182.00 
Weight (kg) 82.58±15.17 55.00-119.30 
BMI kg/m2 30.03±5.71 20.00-41.00 
Month between assessment and 
MI, (month)

5.30±0.97 2.00-7.00 

Comorbidity   
Hypertension, n (%)      18 (51.0) - 
Diabetes mellitus, n (%) 10 (29.0) - 
Chronic pulmonary disease, n (%) 4 (11.0) - 
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Others (metabolic syndrome, 
kidney problems, etc.) 

2 (1.0) - 

Physical Activity Level   
Low, n (%) 20 (57) - 
Moderate, n (%) 15 (43) - 
High, n (%) - - 
IPAQ-SF MET-minute/week 559.01±440.86 0.00-1644.00 
IPAQ-SF sitting time (hour) 7.34±3.71 2.00-15.00 
Health-related quality of life  - 
MacNew HRQoL  - 
Physical score 5.46±1.20 2.07-7.00 
Emotional score 5.60±1.17 2.57±7.79 
Social score 5.51±1.24 2.46-7.00 
Total score 5.30±0.97 2.56±6.59 
Results expressed as mean ± SD or number (%);SD: standard 
deviation; N: number, min: minimum; max: maximum; MI: Myocardial 
infarction; BMI: Body mass index; IPAQ-SF MET: International 
physical activity questionnaire short form; HRQoL: Health-related 
quality of life 

 
Table 2. Correlations physical activity and health-related quality of life of patients with 

MI (N=35) 
 

 IPAQ-SF  
MET-minute/week

IPAQ-SF sitting 
time (hour) 

MacNew HRQoL R p r p 
Physical score 0.401 0.017 -0.506 0.002 
Emotional score 0.142 0.417 -0.314 0.066 
Social score 0.257 0.137 -0.326 0.056 
Total score 0.367 0.030 -0.419 0.012 
IPAQ-SF MET: International physical activity questionnaire short form; 

HRQoL: Health-related quality of life 
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Özet 

Amaç: Müsabaka ortamındaki tezahürat seslerinin sporcunun dengesini nasıl etkilediği 
bilinmemektedir. Bu çalışma müsabaka ortamındaki seslerin futbolcunun statik ve dinamik 
dengesini nasıl etkilediğini öğrenmek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya yaşları ortalaması 21.57±2.94 yıl olan 28 futbol oyuncusu dahil 
edilmiştir. Kişilerin demografik bilgileri kaydedildikten sonra Tecnobody cihazında denge 
ölçümleri her biri otuzar saniyelik iki tekrar statik/dinamik olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 
Öğrenme etkisini ortadan kaldırmak adına tüm testler ikişer kez gerçekleştirilmiş ve ikinci 
ölçümler kaydedilmiştir. Dinamik denge testi belirli kutucuklara ulaşma hedefli oyun şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Kişilerin sessiz ortamda denge değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 
Sonrasında futbolcular otururken müsabaka sırasındaki taraftar sesleri kulaklıksız olarak 15 
dakika boyunca dinletilmiştir. Denge testleri bu sesler eşliğinde tekrar gerçekleştirilmiştir. 
Testlerdeki yorgunluk derecesi 20’li borg skalası ile sorgulanmıştır. 

Bulgular: Kişilerin yorgunluk düzeyleri hem statik (p=0.014) hem de dinamik (p=0.001) denge 
testinde müsabaka seslerinin dinletildiği ortamda anlamlı derecede daha az bulunmuştur. 
Müsabaka seslerinin dinletildiği ortamda statik denge testinde taranılan alanın anlamlı olarak 
azaldığı (p=0.009), ön-arka salınımın anlamlı olarak değişmediği, sağ-sol salınımın ise anlamlı 
olarak azaldığı (p=0.001) bulunmuştur. Dinamik denge testinde hedefe ulaşma puanında 
müsabaka seslerinin dinletildiği ortamda anlamlı artış (p=0.002), ön-arka salınımın anlamlı 
olarak değişmediği, sağ-sol salınımın ise anlamlı olarak azaldığı (p=0.012) bulunmuştur. 

Sonuç: Sonuç olarak müsabaka ortamındaki seslerin futbolcuların denge performansına 
motive edici etkisinin olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ses, Denge, Futbol, Müsabaka 
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THE EFFECT OF COMPETITION SOUNDS ON BALANCE 

PERFORMANCE IN FOOTBALL PLAYERS 

Abstract 

Objective: It is not known how cheering sounds in the competition environment affect the 
balance of the athlete. This study was carried out in order to learn how the sounds in the 
competition environment affect the static and dynamic balance of the football player. 

Materials-Method: 28 football players with a mean age of 21.57±2.94 years were included in 
this study. After recording the demographic information of the individuals, balance 
measurements were performed on the Tecnobody device in two repetitions of thirty seconds 
each, static/dynamic. In order to eliminate the learning effect, all tests were performed twice 
and the second measurements were recorded. The dynamic balance test was carried out as 
a game aimed at reaching certain tiles. Balance assessment was carried out in a quiet 
environment. Afterwards, while the football players were sitting, the voices of the fans during 
the match were listened for 15 minutes without headphones. Balance tests were performed 
again in the presence of these sounds. The degree of fatigue in the tests was questioned with 
the borg scale of 20. 

Results: The fatigue levels of the subjects were found to be significantly lower in both static 
(p=0.014) and dynamic (p=0.001) balance tests in the environment where the sounds of the 
competition were played. It was found that the area scanned in the static balance test was 
significantly reduced (p=0.009), the anterior-posterior oscillation did not change significantly, 
and the right-left oscillation was significantly reduced (p=0.001) in the environment where the 
competition sounds were played. In the dynamic balance test, it was found that the score of 
reaching the goal was significantly increased in the environment where the competition sounds 
were listened to (p=0.002), the front-back swing did not change significantly, and the right-left 
swing was significantly decreased (p=0.012). 

Conclusion: As a result, it is seen that the sounds in the competition environment have a 
motivating effect on the balance performance of the football players. 

 

Keywords: Sound, Balance, Football, Competition 

 

GİRİŞ 

Birçok spor branşının kapalı alanda ve kalabalık seyirci karşısında yapıldığı düşünüldüğünde 
sporcuların önemli ölçüde gürültüye maruz kalmaları kaçınılmazdır. İnsan organizmasında 
dengeyi sağlayan yapılardan biri de iç kulakta bulunan denge organıdır. Bu organ ile işitme 
sisteminin bağlantısından dolayı sportif performansta önemli bir faktör olan dengenin 
etkilenmesi muhtemeldir (Serkan vd., 2017). Fakat denge sisteminin ses ile olan ilişkisi tam 
olarak açıklanamamaktadır. Bununla birlikte sağlıklı bireylerde müzik dinletilmesinin denge 
fonksiyonları üzerine etkisinin olmadığı (Palm vd., 2009) vurgulansa da müzikte ton ve frekans 
değişikliklerinin veya değişik bestekarlara ait müzikler dinletilmesinin bireylerde vestibüler ve 
somatosensöriyel veri kullanımında artış yaptığı bilinmektedir. Sonuç olarak ritim duygusu ve 
tonal uyarımların önemli olduğu düşünülmektedir (Pagnacco vd., 2015; Siedlecka vd., 2015). 
Buna karşın maç ortamındaki tezahürat seslerinin sporcunun dengesini nasıl etkilediği 
bilinmemektedir. Bu çalışma, müsabaka ortamındaki seslerin futbolcunun statik ve dinamik 
denge performansı üzerindeki etkisini araştırmamak amacıyla yapılmıştır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri olarak; görsel-duyu bozukluğu olmayan, alt extremitesinde 
son 1 yıl içerisinde yaralanma geçirmemiş olan, dengeyi etkileyebilecek serebral patoloji, 
serebelluma ait veya iç kulak sinirlerine ait hastalık geçirmemiş 18-35 yaş aralığında 
sporculardan oluşturuldu. Çalışma Helsinki Bildirgesi'nin en son revizyonuna uygun olarak 
yürütüldü ve Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 
tarafından onaylandı. Tüm bireyler yazılı olarak bilgilendirildi ve onamları alındı. 

Çalışma Dizaynı 

Ölçümler Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi performans laboratuvarında yapıldı. 
Müsabaka seslerinin olduğu ve sessiz ortamda yapılan statik ve dinamik testlerinin sonuçları 
karşılaştırıldı. Tecnobody cihazında alınacak denge ölçümlerin her biri 30’ar saniyelik üç tekrar 
statik/dinamik denge değerlendirmesi sonrasında, bir dakikalık dinlenme periyodu verildi 
Katılımcılar testlere spor kıyafetleriyle alındı. Ölçüm öncesi katılımcılara yapılması gerekenler 
anlatıldı. Denge için ölçüm sırası şu şekildedir: 

1. Tecnobody  statik 
2. Tecnobody  dinamik 
 

Denge Değerlendirmesi 

Denge değerlendirmesi TecnobodyProkin-B PK 212 denge sistemi ile yapıldı. Cihaz, yüzeyi 
20°'ye kadar eğilebilen hareketli ve dengenin objektif olarak değerlendirilebilmesini sağlayan 
bir bilgisayar yazılımı ile bağlantılı denge platformundan oluşmaktadır. Sistemin denge ve 
düşme riskini değerlendiren 1’den (en stabil) 8’e (en stabil olmayan) kadar zorluk seviyeleri 
mevcuttur. Bu sistemle Genel (overall), Antero-Posterior (AP) Stabilite İndeksi, Medio-Lateral 
(ML) Stabilite İndeksi olmak üzere 3 indeks değerlendirilebilmektedir. Genel, genel denge 
yeteneğini, medial-lateral stabilite indeksi yan taraflara denge yeteneğini, anteroposterior 
stabilite indeksi ön-arka denge yeteneğini ifade etmektedir. Dinamik denge öne arkaya 
salınımlarla toplara ulaşmayı hedefleyen oyun aktivitesi şeklinde yapıldı. Denge ölçümlerinin 
sonunda test sırasındaki zorluk durumları borg skalasıyla (6-20) sorgulandı. 

İstatistiksel Analiz 

G Power 3.1.9.2 kullanılarak yapılan güç analizine göre d= 0.6, α= 0.05, β= 0.95 olarak %80 
güç ile çalışmaya en az 21 kişi alınması gerekmektedir (Forti vd., 2010). Veriler SPSS 25.0 
(IBM SPSS 25 Software, IBM Corp, Armonk, NY, USA) paket programıyla analiz edildi. Sürekli 
değişkenler ortalama ± standart sapma ve kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade 
edildi. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Parametrik test 
varsayımları sağlandığında bağımlı gruplar arasındaki fark iki eş arasındaki farkın önemlilik 
testi ile parametrik test varsayımları sağlanmadığında ise wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi 
kullanıldı. Tüm analizlerde p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

RESULTS 

Çalışmamıza yaş ortalaması 21.57±2.94 yıl, beden kitle indeksi 22.26±2.56 kg/m2 olan 28 
futbol oyuncusu dahil edilmiştir. Çalışmamıza katılanların demografik bilgileri Tablo 1’de 
belirtilmiştir. 
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Tablo 1: Demografik veriler 

 Sporcu  (Ort±SS) Min-max 

Yaş (yıl) 21.57±2.94 18-34 

Boy (cm) 177.04±5.95 161-186 

Kilo (kg) 69.68±7.85 60-85 

BKİ (kg/m2) 22.26±2.56 18.52-28.28 

BKİ: Beden kitle indeksi   

 

Müsabaka seslerinin dinletildiği ortamda statik denge testinde taranılan alanın anlamlı olarak 
azaldığı (p=0.009), ön-arka salınımın anlamlı olarak değişmediği (p=0.476), sağ-sol salınımın 
ise anlamlı olarak azaldığı (p=0.001) bulunmuştur. Dinamik denge testinde hedefe ulaşma 
puanında müsabaka seslerinin dinletildiği ortamda anlamlı artış (p=0.002), ön-arka salınımın 
anlamlı olarak değişmediği (p=0.838), sağ-sol salınımın ise anlamlı olarak azaldığı (p=0.012) 
bulunmuştur. Sporcuların sessiz ve müsabaka seslerinin dinletildiği ortamda denge 
performanslarının karşılaştırma sonuçları Tablo 2’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 2: Sporcuların Sessiz ve Müsabaka Seslerinin Dinletildiği Ortamda Denge 
Performanslarının Karşılaştırılması 

 
Değerlendirme 
Parametreleri 

 
Başlangıç(Ort±SS) 
(Min-max)

 
Müzikli(Ort±SS) 
(Min-max) 

p 

STATİK DENGE  Ön-arka 
salınım 

 5.75±1.60 (3-8) 5.43±1.81 (3-9) 0.476 

Sağ-sol salınım 4.50±0.96 (3-7) 3.50±0.79 (2-6) 0.001* 

Taranılan alan 
478.07±193.13 (152-
804)

365.61±182.93 
(144-1052) 

0.009* 

   
DİNAMİK 
DENGE 

Ön-arka 
salınım 

4.54±2.30 (1.45-
9.55)

4.86±2.40(1.31-
10.51)

0.838 

Sağ-sol salınım
8.75±5.10 (1.44-
18.83)

6.45±3.62 (2.26-
13.82)

0.012* 

Hedefe Ulaşma 6.86±2.01 (3-10) 8.18±2.18 (3-10) 0.002* 
Wilcoxon Signed Rank Test *: p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı 

 

Kişilerin yorgunluk düzeyleri hem statik (p=0.014) hem de dinamik denge (p=0.001) testinde 
müsabaka seslerinin dinletildiği ortamda anlamlı derecede daha az bulunmuştur. Sporcuların 
sessiz ve müsabaka seslerinin dinletildiği ortamda denge testlerindeki zorluk derecesinin 
karşılaştırma sonuçları Tablo 3’te belirtilmiştir. 
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Tablo 3: Sporcuların Sessiz ve Müsabaka Seslerinin Dinletildiği Ortamda Denge 
Testlerindeki Zorluk Derecesinin Karşılaştırılması 

 Başlangıç (Ort±SS) 
(Min-max) 

Müzikli  
(Ort±SS) (Min-max) 

p 

STATİK DENGE 
(BORG SKALASI 
SKOR) 

11.00±1.98 (7-15) 10.36±2.00 (7-15) 0.014* 

DİNAMİK DENGE 
(BORG SKALASI 
SKOR) 

 12.46±1.64 (9-15) 
 

10.86±2.26 (6-15) 0.001* 

Wilcoxon Signed Rank Test *: p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı 

 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda kişilerin yorgunluk düzeyleri hem statik hem de dinamik denge testinde 
müsabaka seslerinin dinletildiği ortamda anlamlı derecede daha az bulunmuştur. Müsabaka 
seslerinin dinletildiği ortamda statik denge testinde taranılan alanın anlamlı olarak azaldığı ön-
arka salınımın anlamlı olarak değişmediği, sağ-sol salınımın ise anlamlı olarak azaldığı 
bulunmuştur. Dinamik denge testinde hedefe ulaşma puanında müsabaka seslerinin dinletildiği 
ortamda anlamlı artış, ön-arka salınımın anlamlı olarak değişmediği, sağ-sol salınımın ise 
anlamlı olarak azaldığı bulunmuştur. 

Katılımcılar, kulaklıkla çalınan sessizlik veya gürültüye kıyasla sabit hoparlör durumunda 
önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiler. Ayrıca, yankılanma süresi gibi uzaysal akustik 
ipuçları da postürü etkiliyor gibi görünmektedir (Juentan vd., 1987). Denge ölçümleri sırasında 
akustik ortamın mümkün olduğu kadar sabit tutulması ve akustik ortamın ani değişikliklerinden 
kaçınılması (örn. odyolog konuşmaya başlar, telefon çalar vb.) önerilebilir. Çalışmamızda 
sporculara müsabaka sesleri olarak Beşiktaş-Lİverpol maçı (132 desibel) sesleri dinletilmiştir.  
Ses içeriği taraftar sesleri olarak Beşiktaşı destekleyici ifade ve gürültü birleşiminden 
oluşmaktadır. Çalışmada farklı takımları tutan sporcular olmasına rağmen maç ortamının 
enerjisinin sporcularda dengeyi iyileştirdiği bulunmuştur. Sporcularda müsabaka ortamının 
dengeye etkisini araştıran farklı çalışmalara ihtiyaç olmakla beraber çalışmamızın sonuçları bu 
çalışmalara kaynaklık edebilir. 

 SONUÇ 

Sonuç olarak müsabaka ortamındaki seslerin futbolcuların denge performansına motive edici 
etkisinin olduğu görülmektedir. Sporcularda bu konu hakkında daha fazla veriye ihtiyaç olsa 
da müsabaka seslerinin dengeye etkisine bakan ilk çalışma olması çalışmamızın özgün 
yanıdır.  
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Özet 

Amaç: Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi nedeniyle ülkeler tarafından bir 
takım tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden biri cerrahi maske kullanımıdır ve yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Fakat cerrahi maskelerin etkileri hakkında az sayıda çalışma 
bildirilmiştir ve enduransa etkisi hakkında çalışma bulunmamaktadır. Bu kritik dönemde cerrahi 
maskelerinin etkilerinin netleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu sebeple çalışmanın amacı, cerrahi 
maskelerin core endurans ve yorgunluk üzerindeki etkisini incelemektir. 

Gereç-Yöntem: Çalışma, Pamukkale Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesinde 
eğitim gören 30 üniversite öğrencisi (yaş ortalaması 22,69±2,03 yıl) ile gerçekleştirildi. 
Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin demografik verileri alındıktan sonra maskeli ve maskesiz 
plank ve lateral plank testleri yapılarak core endurans ölçümü alındı. Bunun yanında ölçümler 
sırasında yorgunluğun ölçülmesi için hem maskeli hem maskesiz Modifiye Borg Skalası 
uygulandı. Maskeli ve maskesiz ölçümler arasında yaklaşık 2 gün süre bırakıldı.   

Bulgular: Öğrencilerin plank, sağ lateral plank ve sol lateral plank testleri sonucunda maskeli 
ve maskesiz test değerleri ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulundu (p<0,01).  Bunun 
yanında maskeli ve maskesiz ölçümler sonrası yorgunluk değerlerinde de anlamlı farklılık vardı 
(p˂0,01). 

Sonuçlar: Yapılan çalışma sonucunda üniversite öğrencilerinde maske kullanımının core 
enduransı düşürdüğü bununla birlikte yorgunluğu arttırdığı görülmüştür. Bu sonuçlar kas 
yorgunluğunun oksijen alımına bağlı olması bunun yanında oksijen alımının dayanıklılığı 
arttırdığının göstermektedir. Maske kullanımının gerek sporcularda gerek sağlıklı bireylerde 
enduransa ve yorgunluğa etkisi göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Core endurans, maske, yorgunluk  
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THE EFFECT OF MASK USE ON CORE ENDURANCE VE FATİGUE 
IN UNIVERSITY STUDENTS 

 

 
Özet 

Objectives: Due to the COVID-19 pandemic, which has affected the whole world, some 
measures have been taken by the countries. One of these measures is the use of surgical 
masks and it has been widely used. However, few studies have been reported on the effects 
of surgical masks and there are no studies on the effect on endurance. In this critical period, 
the effects of surgical masks need to be clarified. For this reason, the aim of the study is to 
examine the effect of surgical masks on core endurance and fatigue. 

Materials-Methods: The study was carried out with 30 university students (mean age 
22.69±2.03 years) studying at Pamukkale University, Faculty of Physiotherapy and 
Rehabilitation. After the demographic data of the students included in the study were obtained, 
masked and unmasked plank and lateral plank tests were performed and core endurance 
measurement was taken. In addition, both masked and unmasked Modified Borg Scales were 
used to measure fatigue during the measurements. There was approximately 2 days between 
masked and unmasked measurements.  

Results: As a result of the plank, right lateral plank and left lateral plank tests of the students, 
a significant difference was found between the masked and unmasked test values (p<0.01). In 
addition, there was a significant difference in fatigue values after masked and unmasked 
measurements (p˂0.01). 

Conclusions: As a result of the study, it was observed that the use of masks in university 
students decreased core endurance and increased fatigue. These results show that muscle 
fatigue is dependent on oxygen intake, and that oxygen intake increases endurance. While the 
use of masks is used by both athletes and healthy individuals, its effect on endurance and 
fatigue should not be ignored. 

Key Words: Core endurance, mask, fatigue 

 

GİRİŞ 
 
COVID-19, hızlı yayılması ve bulaşıcılığı COVID-19 pandemisine yol açan şiddetli akut 
solunum sendromu koronavirüsünün (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır 
(Helmy vd., 2020). Hükümetler, yayılmasını kontrol etmek ve sağlık sistemlerinin çökmesini 
önlemek için sınırlama önlemleri almak zorunda kalmıştır. Böylece kapalı ve halka açık 
alanlarda zorunlu yüz maskesi kullanımı gibi sınırlayıcı önlemler alınmıştır. Maskelerle ilgili 
olarak etkileri konusunda büyük bir tartışma vardır. Yazarlar, maske takmanın, yetersiz oksijen 
kaynağı ve karbondioksitin yeniden bağlanması nedeniyle hiperkapnik bir ortama neden olan 
kapalı bir solunan ve solunan hava devresi oluşturduğunu öne sürmektedirler (Flecha vd., 
2020). Yakın zamanda yapılan bir inceleme, egzersiz yaparken yüz maskesi takmanın 
fizyolojik tepkiler üzerinde sadece küçük etkileri olduğunu ve egzersiz performansı üzerinde 
hiçbir etkisi olmadığını öne sürmüştür(Shaw vd., 2021). Fakat çıkarımda bulunmak için yeterli 
çalışma bulunmamaktadır (Tornero-Aguilera vd., 2021: Fikenzer vd., 2020). Bu çalışmalar 
incelendiğinde maske kullanımının yorgunluğa ve enduransa etkisine değinen çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu dönemde cerrahi maskelerin etkilerinin netleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu 
sebeple çalışmanın amacı maske kullanımının core endurans ve yorgunluk üzerine etkisini 
incelemektir. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma, Pamukkale Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesinde eğitim gören 30 
üniversite öğrencisi (yaş ortalaması 22,69±2,03 yıl) ile gerçekleştirildi. Çalışma Helsinki 
Bildirgesi'nin en son revizyonuna uygun olarak yürütüldü ve Pamukkale Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı. Tüm bireyler yazılı olarak 
bilgilendirildi ve onamları alındı. 

Çalışma Dizaynı 

Öğrencilerin core enduransları prone plank testi ve lateral plank testi olmak üzere iki test ile 
değerlendirildi. Testler önce maskesiz 48 saat sonra ise maskeli (cerrahi maske) bir şekilde 
gerçekleştirildi. Hem maskeli hem maskesiz testlerden sonra kişilerin yorgunlukları 10’lu Borg 
skalası ile sorgulandı. 

Prone Plank Testi 

Prone Plank testi, öğrencilerin dirsekler ve gövde arasında 90°'yi korumasını sağlamaktan 
oluşuyordu. Sadece dirsek ve ayak parmaklarının mindere temas etmesine izin verildi ve 
yapılması gereken düzeltmeler 3 saniyelik periyotlarda yapıldı, aksi halde test sonlandırıldı. 
Analiz için uygun pozisyonu koruyarak kaydedilen toplam süre kullanıldı. Test 2 kez 
gerçekleştirildi (Tong vd., 2014). 

Lateral Plank (Yan Köprü) Testi 

Lateral Plank (yan köprü) testi, öğrencilerin vücudunu düz bir çizgide, sağ dirseğine dik (90°) 
ve sadece sağ dirseği ve ayakkabılar en uzun süre mindere temas edecek şekilde tutmalarını 
gerektirdi. Egzersiz sırasında yapılan herhangi bir düzeltme 3 saniye içinde kabul edilmeliydi 
veya test sonlandırıldı. Uygun pozisyonda kaydedilen süre analiz için kaydedildi. Test hem sağ 
hem sol olarak 2 kez gerçekleştirildi (Tong vd., 2014). 

Algılanan Zorluk Derecesi (Borg Skalası)  

Gunnar Borg tarafından geliştirilen bu skala, 1’den 10’a kadar olan değerleri ve bu değerlerin 
bazılarının yanında yazan zorluk ifadelerini içermektedir. Egzersizin zorluk derecesinin 
belirlendiği subjektif bir yöntemdir. 

İstatistiksel Analiz 

Veriler SPSS 25.0 (IBM SPSS 25 Software, IBM Corp, Armonk, NY, USA) paket programıyla 
analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma ve kategorik değişkenler sayı 
ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile 
incelenmiştir. Parametrik test varsayımları sağlandığında bağımlı gruplar arasındaki fark iki eş 
arasındaki farkın önemlilik testi ile parametrik test varsayımları sağlanmadığında ise wilcoxon 
eşleştirilmiş iki örnek testi kullanılmıştır. Tüm analizlerde p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 
 
Katılımcıların demografik verilerine dair bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1-Demografik Veriler 
Parametreler 

  A.O ± S.S
Yaş (yıl) 22,69 ± 2,03
Kilo (kg) 64,81 ± 12,63
Boy (cm) 163,23 ± 9,49
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Cinsiyet 
 Kadın 
 Erkek 

 
20(%66,7) 
10(%33,3)

(A.O ± S.S: Aritmetik ortalama ± standart sapma) 

 
Öğrencilerin plank, sağ lateral köprü ve sol lateral köprü testleri sonucunda maskeli ve 
maskesiz test değerleri ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulundu (p<0,01). Bunun 
yanında maskeli ve maskesiz ölçümler sonrası yorgunluk değerlerinde de anlamlı farklılık 
vardı (p˂0,01). Maskeli ve Maskesiz endurans ve yorgunluk değerlerinin karşılaştırılması 
Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2-Maskeli ve Maskesiz endurans ve yorgunluk değerlerinin karşılaştırılması 
  Maskeli Maskesiz    
 

A.O ± S.S A.O ± S.S p 

Plank  32,18 ±18,42 40,44 ± 18,78 0,001* 

Yan plank (sağ)  22,43 ± 11,31 27,61 ± 13,29 0,001* 

Yan plank (sol)  21,51 ±9,70 26,58 ± 12,64 0,001*
Yorgunluk   6,32 ± 0,84 4,42 ± 0,93 0,001* 

(*: anlamlı fark p˂0,05; A.O ± S.S: Aritmetik ortalama ± standart sapma) 
 
TARTIŞMA 
 
Çalışmanın sonuçları üniversite öğrencilerinde maske kullanımının core enduransı düşürdüğü 
bununla birlikte yorgunluğu arttırdığını göstermiştir. Bu sonuçlar kas yorgunluğunun oksijen 
alımına bağlı olması bunun yanında oksijen alımının dayanıklılığı arttırdığının göstermektedir.  
Sağlıklı gönüllülerde cerrahi maske ile yapılan kısa süreli hafif egzersizde solunum hızı, kalp 
hızı,endtidal karbondioksit değeri artmış, oksijen saturasyonu (SaO2), ve yürüme mesafesi 
azaltılmıştır (Dirol vd, 2021). Çalışmada maskelerin kardiyopulmoner aşırı yüklenmeye neden 
olabileceği endişesi bildirilmektedir. Pulmoner komorbiditesi olan kişilerin maske 
kullanımından çok daha fazla etkilenebileceği belirtilmiştir(Epstein vd.,2021). Bunun yanında 
başka bir çalışmada sağlıklı gönüllülerde cerrahi yüz maskelerinin kullanımının tempolu 
yürüyüş sırasında SaO2'de azalmaya neden olduğu ortalama nabız hızını ve kan basıncını 
etkilemediği bildirilmiştir. Fakat maske ile yürüyüş sırasında SaO2 parametresinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir azalma olmasına rağmen,cerrahi yüz maskesiiletempolu yürüyüşün 
fizyolojik olarak olumsuz bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir (Akgül vd, 2021). Literatürde farklı 
sonuçlar olsa da ve bu etkilerin göz ardı edilebilecek düzeyde olduğu düşünülse de 
çalışmamızın sonuçları da incelendiğinde üzerinde durulması gereken bir durum olduğu 
görülmektedir. 
Bir tür fiziksel aktiviteye katılım, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmenin temel bir bileşenidir. 
Özellikle COVİD-19 pandemisi sürecinde daha da önem kazanmıştır. Fiziksel aktivite 
sırasında maske kullanımının güvenliği ve fizyolojik etkileri hakkında daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır. 
 
SONUÇ 
 
Pulmoner komorbiditesi olan kişilerin, herhangi bir maske ile fiziksel aktiviteye başlamadan 
önce dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında maske kullanımının gerek 
sporcularda gerek sağlıklı bireylerde kullanılırken enduransa ve yorgunluğa etkisi göz ardı 
edilmemesi gerekmektedir. 
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Özet 

Amaç: Taekwondo sporcularında online olarak verilen core egzersiz eğitimi ve FR egzersiz 
eğitiminin fonksiyonel hareket taraması, dinamik denge ve bazı performans parametreleri 
üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır. 

Gereç-Yöntem: Çalışma, Ocak 2021 ve Eylül 2021 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Taekwondo Kulübü’nde lisanslı olarak spor yapan yaşları 10-14 arasındaki gönüllü 
44 taekwondo sporcusu (yaş ortalaması 12,07±1,47 yıl) ile gerçekleştirildi. Çalışmada FR 
(n=22) ve core (n=22) olmak üzere iki grup oluşturuldu. FR ve core grubundaki sporcular 
haftada 2 gün olmak üzere 8 hafta boyunca online egzersiz eğitimi aldı. Kas iskelet sistemi 
asimetri ve disfonksiyonları Fonksiyonel Hareket Taraması Testi (FHT), dinamik denge Y 
Denge Testi (YDT), çeviklik Taekwondo’ya Özel Çeviklik Testi, esneklik Otur-Uzan Testi ve 
atlama performansı Üç Adım Atlama Testi ve Durarak Uzun Atlama Testi ile değerlendirildi. 
Tüm değerlendirmeler egzersiz programı öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa spor 
merkezinde ölçüldü.  

Bulgular: Taekwondo sporcularında online olarak verilen core egzersiz ve FR eğitiminin FHT, 
YDT ve bazı performans parametreleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapılan 
çalışmamızın sonucunda, her iki grubun egzersiz sonrası hareket parametreleri 
karşılaştırıldığında ise anlamlı olarak farklı bulunmadı (p˃0,05). Bunun yanında her iki 
grubunda egzersiz sonrası performans parametrelerinde anlamlı artışlar vardı (p˂0,05, 
p˂0,01). 

Sonuçlar: Yapılan çalışma sonucunda taekwondo sporcularında core ve FR egzersizlerinin 
FHT, YDT ve esneklik parametreleri üzerinde gelişmeler sağladığı görülmüştür. Ancak 
meydana gelen farklılıklarda egzersiz eğitimlerinin birbirleri üzerinde üstünlüğü olmadığı 
görülmüştür. Bunun yanında her iki grubun kendi içinde fonksiyonel parametrelerde gelişmeler 
sağlamış olması sebebiyle core ve FR egzersiz eğitimleri taekwondo sporcuları ve diğer spor 
branşları antrenmanlarına eklenebilir.  

Anahtar kelimeler: Core, Foam Roller, Taekwondo  
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COMPARISON OF THE EFFECTS OF ONLINE FOAM ROLES AND 
CORE EXERCISE TRAINING PROGRAM ON TAEKWONDO 

ATHLETES ON DYNAMIC BALANCE, FUNCTIONAL MOVEMENT 
SCREENING AND SOME PERFORMANCE PARAMETERS 

 
 

Özet  

Objectives: To compare the effects of online core exercise training and FR exercise training 
on functional movement scanning, dynamic balance and some performance parameters in 
taekwondo athletes.  

Materials-Methods: The study was carried out with 44 volunteer taekwondo athletes (average 
age 12.07±1.47 years) between the ages of 10-14 who were doing sports licensed in Denizli 
Metropolitan Municipality Taekwondo Club between January 2021 and September 2021. Two 
groups, FR (n=22) and core (n=22), were formed in the study. Athletes in the FR and core 
groups received online exercise training for 8 weeks, 2 days a week. Musculoskeletal system 
asymmetry and dysfunctions were evaluated with Functional Motion Screening Test (FHT), 
dynamic balance Y Balance Test (YDT), agility Taekwondo-Specific Agility Test, flexibility Sit-
Reach Test and jumping performance with Triple Jump Test and Standing Long Jump Test. 
All evaluations were measured at the sports center twice, before and after the exercise 
program.  

Results: As a result of our study to compare the effects of core exercise and FR training given 
online in taekwondo athletes on FHT, YDT and some performance parameters, the post-
exercise movement parameters of both groups were not significantly different (p˃0.05). In 
addition, there were significant increases in performance parameters after exercise in both 
groups (p˂0.05, p˂0.01).  

Conclusions: As a result of the study, it was seen that core and FR exercises provided 
improvements on FHT, YDT and flexibility parameters in taekwondo athletes. However, it was 
observed that the exercise trainings did not have superiority over each other in the differences 
that occurred. In addition, core and FR exercise training can be added to the training of 
taekwondo athletes and other sports branches, since both groups have improved in functional 
parameters. 

Key Words: Core exercise training, Foam roller exercise training, Taekwondo 

 

GİRİŞ 
 
Taekwondo son yarım yüzyılda popülaritesini arttıran ve dünya genelinde uygulanan en 
yaygın dövüş sanatıdır (Kazemi vd.,2009). Bu dövüş sanatının resmi bir olimpiyat sporu olarak 
kabul edilmesi 2000 yılında olmuştur (Kukkiwon vd.,2006).  Taekwondo sporcusunun dinamik 
tekme teknikleri kullanabilmesi için belirli fiziksel uygunluk parametrelerini sağlaması 
gerekmektedir. Bu parametreler belirli seviyede çeviklik, güç, hız, denge, esneklik, 
koordinasyon ve dayanıklılık olarak sayılabilir (Kazemi vd.,2009, Yang vd., 2014). 
 
Core kaslarının kuvveti vücudun stabilitesi ve dengesiyle birebir ilişkili olduğu için, core 
kaslarının kuvvetlendirilmesi fiziksel uygunluk parametrelerini geliştirir. Bunun yanında iyi bir 
omurga stabilitesi ekstremitelere yeterli kuvvet iletimini destekler (Kibler vd.,2006). Sıklıkla 
çalışmalar distal mobilite için proksimal stabilitenin desteklenmesine odaklanarak core 
kaslarının kuvveti üzerinde durmaktadır (Tayshete vd. 2020, Bagherian vd. 2019). 
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Miyofasyal gevşetme; doku iyileşmesini stimüle eden bir basınç yardımıyla yumuşak doku 
yapışıklıklarının önlenmesi, kasların relaksasyonu, kan akımını artırarak laktik asitin kaslardan 
uzaklaştırılması ile etki göstermektedir. Foam Roller (FR) ise yardımcı cihaz ile kişinin kendi 
kendine miyofasyal gevşetmeyi yapmasıdır (Freiwald vd. 2016). FR eğitimi sonrasında 
dinamik egzersizlere göre daha yüksek esneklik (Beardsley vd. 2015, Škarabot vd. 2015), 
güç, kuvvet, çeviklik ve hız performansının olduğu bildirilmektedir (Peacock vd. 2014). 
 
Literatür incelendiğinde taekwondo sporcularında bu egzersiz eğitimilerini karşılaştıran 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızın amacı, taekwondo sporcularında online olarak 
verilen core egzersiz eğitimi ve FR egzersiz eğitiminin fonksiyonel hareket taraması, dinamik 
denge ve bazı performans parametreleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM 
 
Çalışma, Denizli Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Kulübü’nde lisanslı olarak spor yapan 
yaşları 10-14 arasındaki gönüllü 44 taekwondo sporcusu (yaş ortalaması 12,07±1,47 yıl) ile 
gerçekleştirildi. Çalışmada FR (n=22) ve core (n=22) olmak üzere iki grup oluşturuldu. 
Eğitimler gönüllülere online olarak fizyoterapist tarafından yaptırıldı. Eğitimden önce ve 
eğitimden sonra fonksiyonel değerlendirmeler spor merkezinde alındı. FR ve core grubundaki 
sporcular haftada 2 gün olmak üzere 8 hafta boyunca online egzersiz eğitimi aldı.  Core 
egzersiz eğitimi front plank, side plank, double leg raise, glute bridge ve bird dog egzersiz 
pozisyonlarından oluşan 5 farklı hareketi içeriyordu. Egzersizler ilk 4 hafta her seansta 1 tekrar 
60 sn x 2 set olarak; son 4 hafta her seansta 1 tekrar 60 sn x 4 set olarak uygulandı. Side 
plank ve bird dog pozisyonları ise ilk 4 hafta her seansta bilateral olarak 1 tekrar 30 sn x 2 set, 
son 4 hafta ise 1 tekrar 30 sn x 4 set olarak uygulandı.  Sekiz hafta boyunca her set arası 
dinlenme süresi 60 sn sürdü. FR egzersiz eğitimi quadriceps kası, hamstringler, calf kasları, 
iliotibial bant (ITB) ve gluteallere bilateral olarak uygulandı. İlk 4 hafta her bir kas grubuna her 
seansta 1 tekrar 60 sn x 2 set olarak FR uygulaması yapıldı. Son 4 haftada ise her bir kas 
grubuna bilateral olarak 1 tekrar 60 sn x 4 set olarak FR egzersiz uygulaması yapıldı. Sekiz 
hafta boyunca her set arası dinlenme süresi 60 sn olarak belirlendi. Kas iskelet sistemi asimetri 
ve disfonksiyonları Fonksiyonel Hareket Taraması Testi (FHT), dinamik denge Y Denge Testi 
(YDT), çeviklik Taekwondo’ya Özel Çeviklik Testi, Esneklik Otur-Uzan Testi, atlama 
performansı Üç Adım Atlama Testi ve Durarak Uzun Atlama Testi ile değerlendirildi. 
 
BULGULAR 
 
Çalışmaya 10-14 yaş arasında, 7 erkek ve 37 kız olmak üzere toplam 44 sporcu dahil edildi. 
Sporcuların demografik verileri Tablo 1 de gösterildi. 
 

Tablo 1. Demografik Veriler 
 

Parametreler Core grubu 
(n=22)

FR grubu 
(n=22)

 A.O ± S.S A.O ± S.S
Yaş (yıl) 12,09 ± 1,38 12,05 ± 1,59 
Kilo (kg) 46,03 ± 9,87 46,36 ± 11,21 
Boy (cm) 154,23 ± 9,49 152,14 ± 10,61 
Taekwondo yaptığı süre (yıl)  
 

2,68 ± 1,27 1,84 ± 1,03 

(A.O ± S.S: Aritmetik ortalama ± standart sapma. FR: Foam Roller) 

 
Core grubunun ve FR grubunun egzersiz eğitimi öncesi ve sonrasındaki değerleri 
karşılaştırıldığında anlamlı farklılık olan ve olmayan parametreler Tablo 2’te gösterildi. 
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Tablo 2. Core ve FR Grubunun Egzersiz Eğitimi Öncesi ve Sonrası Hareket 
Parametrelerinin Karşılaştırılması 

 
 FR Grubu Core Grubu 
 Eğitim Öncesi Eğitim 

Sonrası 
 Eğitim 

Öncesi
Eğitim 
Sonrası  

 

FHT Parametreleri A.O ± S.S A.O ± S.S p A.O ± S.S A.O ± S.S p 

Derin çömelme  1,59 ± 0,85  2,32 ± 0,65  0,001**  1,55 ± 0,74  2,05 ± 0,72  0,020*  

Yüksek adımlama  1,73 ± 0,83  2,09 ± 0,75  0,033*  1,64 ± 0,58  2 ± 0,62  0,059  

Düz çizgide öne adım 
alma  

2 ± 0,76  2,23 ± 0,75  0,059  2,05 ± 0,65  2,32 ± 0,65  0,058  

Omuz hareketliliği  2 ± 0,93  2,18 ± 0,73  0,157  2,32 ± 0,84  2,18 ± 0,91  0,426  

Aktif düz bacak 
kaldırma  

2,14 ± 0,83  2,14 ± 0,77  1,000  2,05 ± 0,72  2,14 ± 0,83  0,782  

Gövde stabilitesi  1,05 ± 0,65  1,45 ± 0,74  0,038*  1,27 ± 0,77  1,32 ± 0,65  0,705  

Rotasyon stabilitesi  1,32 ± 0,48  1,73 ± 0,46  0,013*  1,68 ± 0,65  1,91 ± 0,29  0,096  

FHT Toplam skoru  11,82 ± 3,51  14,14 ± 2,85  0,000**  12,59 ± 2,46  13,91 ± 2,67  0,022*  

YDT Parametreleri       

Sağ anterior  50,34 ± 6,08 52,61 ± 5,04 0,005** 51,66 ± 5,08 52,7 ± 4,73 0,322 

Sol anterior  50 ± 5,91 53,79 ± 5,38 0,000** 51,18 ± 5,57 52,43 ± 4,03 0,091 

Sağ posteromedial  65,07 ± 9,44 70,22 ± 7,92 0,002** 65,02 ± 6,78 70,67 ± 5,91 0,000** 

Sol posteromedial  65,59 ± 6,28 72,4 ± 6,77 0,000** 66,45 ± 5,85 72,24 ± 5,81 0,000** 

Sağ posterolateral  66 ± 8,8 69,38 ± 7,86 0,031* 65,09 ± 8,76 70,62 ± 6,29 0,000** 

Sol posterolateral  65,02 ± 7,38 69,8 ± 7,21 0,000** 66,11 ± 7,47 78,39 ± 5,15 0,001** 

Sağ kompozit  75,48 ± 8,83 78,4 ± 6,99 0,013* 75,02 ± 6,96 78,39 ± 5,15 0,003** 

Sol kompozit  75,2 ± 6,92 79,97 ± 6,74 0,000** 75,84 ± 6,12 78,86 ± 4,74 0,002** 

Çeviklik (sn)  7,26 ± 1,4 7,26 ± 0,93 0,976 6,25 ± 0,51  6,92 ± 0,92  0,001**  

Esneklik (cm)  3,58 ± 6,7 5,21 ± 5,81 0,054 4,3 ± 8,72  7,29 ± 6,98  0,020*  

Üç adım atlama sağ 
(cm)  

330,52 ± 86,2 316,59 ± 59,98 0,721 377,66± 71,89  348,18±57,75  0,062  

Üç adım atlama sol 
(cm)  

319,2 ± 60,71 308,73 ± 49,65 0,673 364,84± 64,17  321,52±72,34  0,023*  

Durarak uzun atlama 
(cm)  

121,23 ± 21,51 123,34 ± 17,6 0,073 134,57± 21,82  127,57±26,86  0,193  

(*: anlamlı fark p˂0,05. **: anlamlı fark p˂0,01. A.O ± S.S: Aritmetik ortalama ± standart sapma, FHT: Fonksiyonel Hareket 
Taraması, YDT: Y Denge Testi) 

 
İki grup arasında egzersiz eğitimi sonrası hareket parametrelerinde anlamlı bir farklılık 
bulunmadı (P>0,05). Eğitim sonucunda hareket parametrelerinin karşılaştırılması Tablo 3 ‘te 
sunuldu. 
 

Tablo 3. Egzersiz Eğitimi Sonrası İki Grubun Hareket Parametrelerinin 
Karşılaştırılması 

 
 Core grubu 

(n=22)
FR grubu 
(n=22)

 

FHT Parametreleri A.O ± S.S A.O ± S.S p 
Derin çömelme  2,05 ± 0,72 2,32 ± 0,65 0,203  
Yüksek adımlama  2 ± 0,62 2,09 ± 0,75 0,640  
Düz çizgide öne adım alma  2,32 ± 0,65  2,23 ± 0,75  0,739  

Omuz hareketliliği  2,18 ± 0,91 2,18 ± 0,73 0,821  
Aktif düz bacak kaldırma  2,14 ± 0,83 2,14 ± 0,77 0,910  
Gövde stabilitesi  1,32 ± 0,65 1,45 ± 0,74 0,499  
Rotasyon stabilitesi  1,91 ± 0,29 1,73 ± 0,46 0,122  
FHT Toplam  13,91 ± 2,67 14,14 ± 2,85 0,786  
YDT Parametreleri  
Sağ anterior  52,7 ± 4,73 52,61 ± 5,04 0,951 
Sol anterior  52,43 ± 4,03 53,79 ± 5,38 0,350 
Sağ posteromedial  70,67 ± 5,91 70,22 ± 7,92 0,832 
Sol posteromedial  72,24 ± 5,81 72,4 ± 6,77 0,932 
Sağ posterolateral  70,62 ± 6,29 69,38 ± 7,86 0,566 
Sol posterolateral  78,39 ± 5,15 69,8 ± 7,21 0,708 
Sağ kompozit  78,39 ± 5,15 78,4 ± 6,99 0,994 
Sol kompozit  78,86 ± 4,74 79,97 ± 6,74 0,673 
Çeviklik (sn)  6,92 ± 0,92 7,26 ± 0,93 0,232 
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Esneklik (cm)  7,29 ± 6,98 5,21 ± 5,81 0,289 
Üç adım atlama sağ (cm)  348,18 ± 57,75 316,59 ± 59,98 0,082 
Üç adım atlama sol (cm)  321,52 ± 72,34 308,73 ± 49,65 0,498 
Durarak uzun atlama (cm) 127,57 ± 26,86 123,34 ± 17,6 0,541 

(*: anlamlı fark p˂0,05. **: anlamlı fark p˂0,01. A.O ± S.S: Aritmetik ortalama ± standart sapma, FHT: Fonksiyonel Hareket 
Taraması, YDT: Y Denge Testi) 

 
TARTIŞMA 
 
Taekwondo sporcularında online olarak verilen core egzersiz ve FR eğitiminin FHT, YDT ve 
bazı performans parametreleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapılan 
çalışmamızın sonucunda, core eğitimi grubunun kendi içinde FHT’nin derin çömelme testinde 
ve FHT toplam puanında, YDT’nin posteromedial, posterolateral ve kompozit değerlerinin 
tümünde ve esneklik test değerlerinde eğitim sonrasında anlamlı artışlar bulundu. FR 
grubunda ise FHT parametrelerinden derin çömelme, yüksek adımlama, gövde stabilitesi, 
rotasyon stabilitesi ve FHT toplam puanı ile YDT parametrelerinin hepsinde egzersiz 
sonrasında anlamlı artışlar bulundu. Egzersiz sonrasındaki fonksiyonel test değerleri 
karşılaştırıldığında core ve FR grupları arasında ölçülen hiçbir parametrede fark bulunmadı. 
 
Literatür incelendiğinde; taekwondocularda core eğitiminin ve FR eğitimin etkisi ile ilgili sınırlı 
çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte taekwondocularda core egzersiz eğitimi ile FR 
egzersiz eğitimini karşılaştıran çalışmaya rastlanmamıştır. Fakat bizim çalışmamıza benzeyen 
bir araştırmada genç yetişkin aktif 40 kişiye FR ve core egzersiz eğitimi verilmiş ve sonuçları 
kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Eğitim sonrasında gruplarda durarak uzun atlama, tek 
bacak üç adım atlama ve YDT kompozit değerlerinde anlamlı fark yokken otur-uzan esneklik 
testinde ise FR grubu ile kontrol grubu arasında FR grubu lehine anlamlı bir artış vardır, FR 
ve core grubu ile core grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Junker 
vd. 2019). Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında FR ve core grubu arasında, durarak uzun 
atlama parametresinde anlamlı farkın bulunmaması bu çalışma ile paralellik göstermektedir. 
Çalışmamızın sonuçlarına ve literatüre bakıldığında core egzersiz ve FR egzersiz eğitimleri 
sporcuların fonksiyonel değerleri üzerinde pozitif yönlü etkilere sahiptir. Ancak 
taekwondocular üzerinde yaptığımız çalışmamızın sonucunda olduğu gibi sporcularda her iki 
egzersiz yönteminden hangisinin daha iyi olduğunu kanıtlayan çalışmalar henüz yeterli 
değildir. 
 
SONUÇLAR 
 
Farklı spor branşlarında, branşın ihtiyaçlarına özel farklı egzersiz yöntemlerinin karşılaştırıldığı 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  Bunun yanında çalışmamızda grupların fonksiyonel 
parametrelerde gelişmeler sağlamış olması sebebiyle core ve FR egzersiz eğitimleri 
taekwondo sporcuları ve diğer spor branşları antrenmanlarına eklenebileceğini 
göstermektedir.  
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Özet 
 
SKY’ li (Spinal Kord Yaralanması) paraplejik bireylerin fonksiyonel kapasitesini olabilecek en 
iyi seviyede tutmak ve sosyal katılımlarını sağlamak için manuel tekerlekli sandalye (TS) 
kullanılmaktadır. SKY’ li paraplejik bireyler, TS ile mobilitesini daha iyi seviyelere 
taşıyabilmektedirler. Manuel TS sayesinde sosyal hayat içinde karşılaştıkları fiziki engellerin 
üstesinden gelmektedirler. Bu sebeple TS, söz konusu bireyler için büyük önem taşımaktadır. 
Bu derlemede, bireyin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanması gereken manuel 
TS bölümleri incelenmektedir. Bireyin ihtiyacına göre belirlenmesi ve reçete edilmesi gereken 
manuel TS bölümleri şu şekilde açıklanmaktadır; iskelet tipi, iskelet malzemesi, iskelet eğikliği 
ve konikliği, koltuk yüksekliği, ön iskelet açısı, arka tekerleklerin eğimi, tekerlekler ve manuel 
TS aksesuarları. SKY’ li paraplejik bireylerin ihtiyaçları ve mobilite hedefleri belirlenmeli, TS’ 
leri kişiye özel tasarlanmalıdır. Bireye uyumlu bir TS postürü desteklemeli, optimal hareket 
kabiliyeti sağlamalı ve vücut bölümlerini yaralanmalara karşı korumalıdır. Bireylerin ölçüleri ve 
fonksiyonel durumlarına uygun bir TS kullanması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Spinal Kord Yaralanmaları, Parapleji, Tekerlekli sandalye 
 
 

FEATURES OF MANUAL WHEELCHAIR USED IN PARAPLEGIC 
INDIVIDUALS WITH SPINAL CORD INJURY 

 
Abstract 
 
Manual wheelchairs (W/C) are used to keep the functional capacity of paraplegic individuals 
with SCI (Spinal Cord Injury) at the best possible level and to ensure their social participation. 
Paraplegic individuals with SCI can improve their mobility with W/C. Thanks to manual W/C, 
they overcome the physical obstacles they encounter in social life. For this reason, W/C is of 
great importance for these individuals. This review examines the manual W/C sections that 
should be designed with the individual's needs in mind. The manual W/C sections that need 
to be determined and prescribed according to the individual's needs are explained as follows; 
frame type, frame material, frame tilt and taper, seat height, front frame angle, rear wheel 
pitch, wheels and manual W/C accessories. The needs and mobility goals of paraplegic 
individuals with SCI should be determined, and their W/Cs should be designed individually. It 
should support a harmonious W/C posture, provide optimal mobility and protect body parts 
from injury. Individuals should use a W/C that is suitable for their size and functional status. 
 
Keywords: Spinal Cord Injuries, Paraplegia, Wheelchair 
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GİRİŞ 

SKY’ li (Spinal Kord Yaralanması) bireyler için yardımcı cihazlar, fonksiyonel kapasiteyi artırıcı 
yönde tercih edilmektedir. Bireyler ihtiyaçlarına uygun olacak birçok yardımcı cihaz 
kullanmaktadırlar (Harvey 2016, Harvey 2008, Florio vd. 2016). Yardımcı cihazlar içerisinde 
TS, SKY’ li paraplejik bireylerin mobilitesini sağlamak için en önemli araçtır (Hastings 2000). 
Bu bireyler TS ile daha iyi mobil seviyelere ulaşabilmektedirler. Ek olarak, çoğu paraplejik birey 
rampa ve engebeli arazilerde manuel TS ile mobilitesini sağlayabilmektedir. Hatta bazıları 
merdiven çıkabilmektedir (Harvey 2008, Nas vd. 2015). İdeal TS mümkün olan en yüksek 
seviyede hareket kabiliyeti sağlamalıdır. Ayrıca cildin bütünlüğünü ve normal anatomik duruşu 
korumalıdır. TS ölçüleri her birey için özel olarak yapılandırılmaktadır (Hastings 2000). Bu 
derlemede SKY’ li bireylerin kullandığı manuel TS bölümleri incelenmektedir. 

TS konfigürasyonu mobilite performansı için önemli bir faktördür. TS’ yi itme kuvvetleri, üst 
ekstremitenin hareket açıklığı, tekerleklerin yuvarlanma direnci ve sistem dengesi 
etkilemektedir (Medola vd., 2014). SKY’li bireyler için TS’ ler en önemli mobilite aracı iken 
kullanıcı ile uyumu yetersiz olduğunda bireyin önündeki en önemli engeli oluşturabilmektedir 
(Chaves vd., 2004). TS modifikasyonu ile iyi bir stabilizasyon sağlanabilir. Modifikasyonlar, TS 
kullanıcısının mobilite hedeflerine, fiziksel özelliklerine ve gereksinimlerine göre 
belirlenmektedir (Moody vd., 2012). Farklı ergonomik ve konfor düzeylerine sahip TS tipleri 
bulunmaktadır. Ayarlanabilme özelliği çok olan TS’ ler, genellikle ayarlanabilirliği az olan 
TS’lere göre daha fazla konforlu ve ergonomiktir (DiGiovine vd., 2000).  

Manuel Tekerlekli Sandalye Bölümleri 

1.  İskelet tipi 

İskelet tipi seçilirken manuel TS kullanıcısının fonksiyonel kapasitesi ve yaşam tarzı 
değerlendirilmektedir. Sabit ve katlanır TS iskeleti olmak üzere İki tip iskelet mevcuttur (Medola 
vd., 2014).  

Sabit iskelete sahip TS’ler kapanmamaktadır. Arka tekerleklerin çıkarılması ve arkalığın 
katlanması gerekmektedir. Sabit iskelet sayesinde, TS’ yi itmek ve döndürmek daha kolaydır 
ama taşıması daha zordur. Arkalık kısmı bireye uygun açıda ayarlanabilir. 

Katlanır iskelete sahip TS, koltuğun altında bulunan çapraz destek aracılığıyla merkezden 
katlanır. Bu destek mekanizması, daha ağır olmasına yol açabilir. Bu tip TS’ yi taşımak daha 
kolaydır. Katlandığında, sabit iskelete sahip TS’ ye göre daha az yer kaplar. TS’ yi itmek 
nispeten daha zordur. Arkalık açısının ayarı vardır (SPOT vd. 2019). 

Rose (2012), araştırmasında SKY’ li manuel TS kullanan bireylerde uzun süreli TS itme ya da 
rampa çıkma gibi aktivitelerde sabit iskelete sahip TS’ ye kıyasla katlanır tipte artan omuz 
ağrısı bildirmiştir.  

2.  İskelet malzemesi 

TS mekaniği için iskeletin ağırlığı önem taşır. Çünkü TS ağırlığının azalması, TS’ yi hareket 
ettirmek için uygulanan kuvveti de azaltır (Paralyzed Veterans of America Consortium for 
Spinal Cord Medicine, 2005). Manuel TS’ ler çoğunlukla alüminyum veya paslanmaz çelikten 
üretilir. TS parçaları ise paslanmaz çelikten yapılır. Buna karşın titanyum ve gelişmiş kompozit 
materyalleri daha hafif olmaktadır. Ancak hem daha pahalıdır hem de özel üretim teknikleri 
gerektirmektedir (Digiovine vd., 2006; SPOT vd. 2019). Lin & Sprigle (2020) TS’ de ağırlık 
dağılımının, günlük manevra üzerinde TS kütlesinden daha fazla etkiye sahip olduğunu 
bildirmişlerdir. Malzeme seçiminde maliyet ve kullanım amacı önemlidir. 

3. İskelet eğikliği 
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İskelet eğikliği, bireyin ihtiyacı doğrultusunda koltuğun ön bölümünün yükseltilip, arka 
bölümünün alçaltılması ile sağlanır. Eğim miktarı belirtilmelidir. Sabit TS’ lerde çoğunlukla 
bulunmakla birlikte, bazı katlanabilir TS’ lerde de mevcuttur. Eğimin artması transferleri 
zorlaştırabilir. Ayrıca pelvis ve yumuşak doku üzerinde makaslama kuvvetlerini artabilir. 
Dolayısıyla cilde zarar verme riski olabilir (SPOT vd. 2019).  

4. Koltuk  

Koltuk yüksekliği, kardiyorespiratuar parametreler ve submaksimal TS itme sırasında mekanik 
verimliliği etkilemektedir. Optimal yükseklik değeri, dirsek açısının 100-130 derece aralığında 
tespit edilmektedir (van Velzen vd., 2009). 

Koltuk derinliği; uyluğun uzunluğuna göre olmak üzere, koltuğun ucu ile dizin arkası arasında 
3-4 cm boşluk kalacak şekilde ayarlanmaktadır. Koltuk genişliği; kalçaların genişliği ölçülüp 
her iki tarafında birkaç cm mesafe olacak şekilde yapılandırılır (Harvey 2008).  

5. Ön iskelet açısı 

Ön iskelet açısı, koltuk ile ayaklık arasındaki iskelet bölümünün açısını ifade eder. Ön 
tekerleklerin boyutu bu açıyı etkiler. Tekerlek boyutu büyüdükçe açı azalır. Açı arttıkça TS’ nin 
toplam boyutu azalır. Dolayısıyla manevra kabiliyetini artar (SPOT vd. 2019). 

6.  İskelet konikliği 

TS’ nin arka kısmından öne, ayaklıklara kadar olan bölümde iskeletin daralmasını ifade 
etmektedir. Tuvalet transferlerinde TS’ nin ön kısmından erişimi geliştirmektedir. TS’ nin 
katlanabilme özelliğini etkileyebilir (SPOT vd. 2019). 

7. Sırtlık 

Postüral destek sağlamak için kullanıcılar, TS sırtlığı kullanırlar. Sırtlık, omurga ile pelvisi korur 
ve destekler. Basıncı hafifletir (Hong vd., 2016). Üst ekstremitenin dinamik kullanımı, itme 
açısı, süresi ve frekansını etkileler (Medola vd., 2014). Sırtlıklar yükseklik, sertlik ve ayarlanma 
gibi farklı özelliklere sahiptir. Esnek sırtlıklar rampada hareket etme, uzanma ya da engelleri 
aşma gibi dinamik aktivitelerde sınırlı postüral destek sağladığı için genellikle sert sırtlıklar 
tercih edilir (May vd., 2004). Kullanıcının ihtiyacından fazla yüksekliğe sahip sırtlıklar skapular 
hareketi engelleyerek TS mobilite performansını bozar. Ek olarak olması gerekenden daha 
düşük seviyedeki sırtlıklar, sınırlı sırt desteği ve posterior stabilite sağlamaktadır. Gövde 
kontrolünü olan kullanıcılar, seviyesi lomber vertebranın üst kısmınına kadar olan sırtlıklar 
kullanmalıdır (Medola vd., 2014). 

Standart konfigürasyona sahip TS’ lerle karşılaştırıldığında, iskelet eğikliği ve sırtlığı 
ayarlanmış yapıya sahip TS SKY’ li bireyler için daha fazla vertikal postür hizalanması ve erişim 
kabiliyeti sağlamaktadır (Hastings vd., 2003). 

8.  Arka tekerleklerin eğimi 

Arka tekerleklerin aks açısı; tekerleğin üst kısmı iskelete daha yakın, alt kısmı iskeletten daha 
uzak olacak şekilde ayarlanır (SPOT vd. 2019). Arka tekerleklerin eğimi, TS sporlarında sıklıkla 
tercih edilir. Günlük TS kullanımında da giderek daha fazla kullanılmaktadır (Tsai vd., 2012). 
Arka tekerleklerin aks açısı ayarlanarak ellerin travmaya karşı korunması, eğimli yüzeylerde 
lateral stabilite ve manevra kabiliyeti artırılır. Açı 0° ila 12° arasında ayarlanabilmekle birlikte 
genellikle sporcu TS’ lerinde tercih edilmektedir (SPOT vd. 2019). Bir araştırmada en uygun 
aks açısı 6° olarak bildirilmiştir. Diğer yandan arka tekerlerin aks açısını artırmak TS’ nin genel 
genişliğini artırdığı için dar alanlarda hareket kabiliyetini kısıtladığı bildirilmiştir (Perdios vd., 
2007).  

9. Tekerlekler 
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Genellikle TS’ lerde iki tekerlek seti bulunmaktadır. İtişin sağlandığı büyük arka tekerlekler ve 
daha küçük olan ön tekerleklerin bulunduğu TS’ ler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ama özel 
ihtiyaçlara göre modifiye edilebilir. Ön tarafta itişin sağlandığı büyük tekerlekler, tek tekerlekte 
iki itme kasnağı ya da ayakla yönetilen itme mekanizmasına sahip olabilir (SPOT vd. 2019). 
Büyük çaplı ve geniş tekerlekler, genellikle daha engebeli arazilerde kullanılır. Böylece büyük 
tümsekler ve engeller üzerinden TS’ yi geçebilir (Chan vd., 2018). 

10. Frenler  

Farklı türleri olmasına rağmen genellikle iki çeşidi kullanılmaktadır; itme-çekme ve makas 
frenleri. İtme-çekme tip frenler genellikle kolay erişilebilir olacak şekilde yüksekte yerleştirilir. 
Makas tipi frenler biraz daha altta konumlandırılmakta ve TS becerileri daha iyi bireyler için 
kullanılmaktadır (Harvey 2008). 

11.  Manuel TS aksesuarları 

Aksesuarlar yalnızca gerekli görülen durumlarda TS’ ye eklenir. Çünkü aksesuarlar TS’ nin 
ağırlığını artırır. Aksesuarlar ihtiyaca göre; kullanım ve fonksiyonu artırma, güvenliği geliştirme, 
postür ve pozisyonlama desteği, ulaşım ve erişimde kolaylık sağlama gibi nedenlerle kullanılır 
(SPOT vd. 2019). 

TS minderi, oturma sırasında ortaya çıkan basıncın dağıtılması amacıyla SKY’ li bireylerde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Uygun minder seçimi, sağladığı postüral destek, bakım, ağırlık, 
dayanıklılık, hava akışının sağlanmasını içerir (Krey & Calhoun, 2004). TS minderleri 
malzeme, tasarım ve sağladığı performans bakımından çeşitlidir (Sprigle vd., 2003). Güncel 
bir çalışmada, SKY’ li bireylerin TS’ de oturma basıncını azaltmak için farklı türdeki TS 
minderlerinin etkinliği değerlendirilmiş ve hava yastığının, jel ve köpük minderlerden daha etkili 
olduğu görülmüştür (He & Shi, 2022). Ek olarak TS kullanıcısının postürü, minder ve sırtlık 
yükseklikleri gibi destekleyici modifikasyonlardan fonksiyonel anlamda daha önemli olmaktadır 
(Sprigle vd., 2003).  

Çoğu TS’ de ihtiyaç olması halinde devrilme önleyici çubuklar kullanılmaktadır. TS’ nin 
arkasına yerden birkaç cm yükseklikte olacak şekilde konumlandırılmaktadır. Fakat dik 
yokuşta yukarı tırmanma gibi durumlarda geriye doğru devrilmeyi önlemede yetersizdir 
(Harvey 2008). 

TS’ lerde kullanıcının dirseklerini desteklemek için kolçaklar bulunmaktadır. Tamamen 
çıkarılabilir tipleri mevcuttur. Kısa tipte kolçaklar üst ekstremite fonksiyonu iyi olan kullanıcılar 
için uygun olmakla birlikte masa ya da tezgâh gibi yerlere yaklaşmak için avantaj 
sağlamaktadır. Kolçakların uygun pozisyonlanması, omuzlar düz olacak şekilde dirseklerin 60 
derecede desteklenmesini içerir (Harvey 2008). 

Ayak desteği; dizlerin açısı referans alınarak konumlandırılır. Dizler 90-120 derece arasında 
olacak şekilde ayak destekleri ayarlanmaktadır (Axelson vd., 1998). 

TS konfigürasyonu, optimum uyumu sağlamak için birçok bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler 
kişiye özel tasarlanmalı ve günlük yaşam aktivitelerine optimum düzeyde katılımı sağlayacak 
tarzda olmalıdır. SKY’ li paraplejik bireylerin TS mobilitelerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri, 
fonksiyonel durumunu korumaları ve bası yarası oluşmaması oldukça önemlidir. Bu sebeple 
bireyin yaralanma seviyesine göre fonksiyonel durumu belirlenerek kişiye özel TS reçete 
edilmesi gerekir.  
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ÖZET 
 
Amaç: Bu çalışma, preterm dönemde doğan infantlar ile annelerinin etkileşimini fizyoterapi 
perspektifinden inceleyerek literatürü özetlemeyi amaçlamıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışma konusu ile ilgili yayınlar anne-infant etkileşimi, fizyoterapi, ten tene 
temas, erken müdahale, anne-infant bağlanması, maternal psikiyatri anahtar sözcükleri ile 
PubMed ve Google Scholar’da taranmış, çalışma konusuna ve anahtar sözcüklere uyumlu, 
tam metnine ulaşılabilen makaleler incelenmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmalar, dokunma ve temasın insan deneyiminin önemli parçası olduğuna dair 
bir temel üzerine inşa edilmiştir. Anne-infant temasının çocuğun motor, duysal, kognitif, sosyal 
ve emosyonel durumu üzerinde pozitif etkileri olduğu ifade edilmiştir. Annenin iyilik hali ve 
psikolojik durumunun olumsuz etkilenimi nedeniyle anne, bebeği ile temas kurmayı 
reddedebilmektedir. Preterm yenidoğanın doğumdan sonra hemen kuvöze alınmak zorunda 
kalması veya yoğun bakımda uzun süre kalması sonucunda doğumdan sonraki ilk günlerde 
anne-yenidoğan etkileşimi gerçekleşemeyebilmektedir. Bu engeller sonucunda yenidoğan, 
dokunma hissini yeterince deneyimleyememektedir. Taktil duyusunun bebeklerde gelişen ilk 
duyu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu deneyimin eksikliği çocukluk döneminde 
fiziksel, kognitif ve emosyonel birtakım olumsuz durumlar ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle 
infantta motor, duysal ve kognitif yeteneklerin optimal gelişimi için, infantın en erken dönemde 
anne ile infantın ten tene temasını, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını içeren bir 
müdahale programına dahil edilmesi önerilmektedir. 
 
Sonuçlar: Preterm bir yenidoğan, birçok olumsuz faktör ile dünyaya gelmektedir. Bu faktörleri 
iyileştirebilmek için en erken dönemde gerekli fizyoterapi müdahalelerin uygulanmasının ve 
anne-infant etkileşiminin gerçekleşebileceği uygun koşulların sağlanmasının, preterm 
yenidoğanın infantil, okul çağı ve adölesan dönemdeki gelişimini olumlu yönde etkileyebileceği 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: erken müdahale, preterm, ten tene temas, yenidoğan 
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ABSTRACT 
 
Objectives: This study aimed to summarize the literature by examining the interaction 
between preterm infants and their mothers from the perspective of physiotherapy. 
 
Materials - Methods: The publications related to the subject of the study were searched in 
PubMed and Google Scholar with the keywords of mother-infant interaction, physiotherapy, 
skin-to-skin contact, early intervention, mother-infant attachment, maternal psychiatry, and the 
full-text articles compatible with the study subject and keywords were analyzed. 
 
Results: The studies are built on a foundation that touch and contact are essential parts of the 
human experience. It has been stated that mother-infant contact has positive effects on the 
child's motor, sensory, cognitive, social and emotional status. Due to the negative impact of 
the mother's well-being and psychological state, the mother may refuse to contact her baby. 
Mother-newborn interaction may not occur in the first days after birth as a result of the preterm 
newborn having to be put into an incubator immediately after birth or staying in the intensive 
care unit for a long time. As a result of these obstacles, the newborn cannot adequately 
experience the sense of touch. Considering that the tactile sense is the first sense to develop 
in infants, this lack of experience may result in some physical, cognitive, and emotional 
negative situations in childhood. Therefore, for the optimal development of motor, sensory and 
cognitive abilities in infants, it is recommended that the infant be included in an intervention 
program that includes skin-to-skin contact, physiotherapy and rehabilitation approaches at the 
earliest stage. 
 
Conclusions: A preterm newborn is born with many negative factors. In order to improve these 
factors, it is thought that carrying out the appropriate physiotherapy interventions in the earliest 
period and providing appropriate conditions for mother-infant interaction can positively affect 
the development of the preterm newborn in the infantile, school age and adolescence period. 
 
Keywords: early intervention, preterm, skin-to-skin contact, newborn 
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İnsan deneyiminin temel parçaları olan dokunma ve temas, çocuklarda fiziksel, kognitif, sosyal 
ve emosyonel gelişimi destekleyen önemli faktörlerdir (Hertenstein ve ark.,2006). Bebek 
doğduğunda taktil duyunun en gelişmiş duyu olduğu bilinmektedir (Clark-Gambelunghe &  
Clark, 2015). Bu durum göz önüne alındığında, infant ve bakımveren kişi arasındaki dokunma, 
göz teması ve ses gibi davranışsal etkileşimler, infantların dil, sosyal ve kognitif yönden 
gelişimini olumlu yönde etkilemektedir (Rocha ve ark.,2020). Özellikle anneler, masaj gibi 
birtakım yöntemler içeren temas ve dokunma yoluyla infantta taktil stimülasyonlar 
oluşturmaktadırlar (Arnon ve ark.,2014). Dokunma sınırlandırıldığında veya ortadan 
kaldırıldığında, olumsuz fiziksel ve psikolojik bir takım sonuçlar görülebilmekte ve dokunma 
açlığı olarak adlandırılan durum gelişebilmektedir (Pierce,2020). 

Anne-infant etkileşimi, Brazelton ve arkadaşları tarafından anne ve bebeğin, birbirlerine 
sağladığı geri bildirime bağlı olarak davranışlarını düzenlediği bir süreç olarak ifade edilmiştir 
(Brazelton ve ark.,1975). Anne varlığının infant üzerindeki regülatör fonksiyonu, gelişim 
psikolojisi ve maternal mental sağlığı alanında yapılan son çalışmalarla kanıtlanmıştır. Annenin 
emosyonel iyilik hali, anne-infant etkileşiminin iyileşmesini ve infantın uyumlu bir şekilde 
gelişimini sağlamaktadır. Ancak, annede görülebilecek postpartum maternal depresyon ve 
anksiyete gibi birtakım mental problemler, annenin infant ile temasını azaltarak aralarındaki 
etkileşimin kalitesini etkileyebilmektedir (Feldman,2009; Hakanen ve ark.,2019; Field,2010; 
Herrera ve ark.,2004; Mantis ve ark.,2019). Yapılan çalışmalar, çocuğun sosyo-emosyonel ve 
kognitif gelişiminin optimal düzeyde olması için destekleyici bir anne-çocuk ilişkisinin gerekli 
olduğunu (Brazelton ve ark.,1975) ve anne-infant etkileşimini teşvik eden programların 
çocuğun sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğini desteklemektedir (Britto ve ark.,2017). 

Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon bebek preterm dönemde doğmaktadır (WHO,2018). Bu 
bebeklerin nöromotor disabiliteler, kognitif ve davranışsal bozukluklar geliştirme açısından risk 
altında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle zamanında doğan sağlıklı infantlarla 
karşılaştırıldığında birçok duruma kolaylıkla senkronize olamayabilmektedirler (Misund ve 
ark.,2016; DeKlein ve ark.,2007). Yoğun bakım ünitesinde kaldıkları süre boyunca maruz 
kaldıkları gürültü, yoğun ışık, tekrarlayan ağrılı stimülanlar, tedavi amacıyla verilen 
analjeziklerin yanısıra, annelerinden ayrılmaları nedeniyle annenin sesi, dokunması, 
koklaması, emzirmesi gibi emosyonel bağlarının kesilmesi, yenidoğanın anneye güvenli 
bağlanmasını olumsuz yönde etkilemektedir (Treyvaud ve ark.,2014; Nyqvist ve ark.,2010). 
Çalışmalar, annenin doğumdan hemen sonra bebeğinden ayrılmasının erken teması önlediğini 
ifade etmiş, doğumdan 2-3 saat sonra annesini gören preterm yenidoğanların, anneleriyle 
temas kuramayan preterm yenidoğanlara göre daha sağlıklı anne-infant etkileşimine sahip 
olduklarını göstermiştir (Dodwell,2010; Mehler ve ark.,2011). Anne ve prematüre yenidoğan 
etkileşiminin olmaması, infantil dönemde motor, duysal, emosyonel, davranışsal ve kognitif 
açıdan olumsuz etkilenime neden olmakta, uzun dönemde ise nöromotor disabilite, kognitif 
bozukluk ve emosyonel-davranış problemleri ile seyreden sekel görülme riskini arttırmaktadır 
(Lundequist ve ark.,2015; Månsson & Stjernqvist,2014; Wolke ve ark.,2015). White-Traut ve 
arkadaşlarının yaptıkları çalışmaya, 29-34. gestasyonel haftada olan 137 prematüre bebek ve 
onların sosyal çevre olarak risk altında olan anneleri dahil edilmiştir. Anne-infant çiftinin 
karşılıklı duyarlılığı ile prematüre infantın gelişiminin ilişkisini değerlendiren bu çalışmada, 
yüksek duyarlılığı olan anne-infant çiftinin önemli düzeyde daha iyi dil ve motor gelişimi 
sergilediği saptanmış ve duyarlılığın infantın ilerleyen zamanlardaki gelişimi konusunda önemli 
bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır (White-Traut ve ark.,2018). 2022 yılında Woolard ve 
arkadaşlarının 22’si preterm, 45’i full term infant ve annelerinin katılımıyla yaptıkları çalışmada 
infantların 15 dakikalık bir oyun sırasındaki etkileşimleri kaydedilmiş, ebeveynler infantın 
duyusal işlemlemesiyle ilgili bir anket doldurmuş ve ebeveyn-infant çiftinin etkileşim kalitesi 
derecelendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda preterm doğumun, ebeveyn-infant ilişkisinin 
kalitesi açısından olumsuz bir etkiye sahip olduğu, preterm infantlarda duyusal işleme 
güçlüklerinin meydana geldiği ve preterm bebeklerin ebeveynleri ile etkileşimlerinin kalitesinin 
daha düşük olduğu ortaya konmuştur (Woolard ve ark.,2022). Preterm popülasyondaki erken 
anne-bebek ilişkisinin ele alındığı bir sistematik derlemede, preterm ve term bebeklerin 
anneleri arasındaki anne etkileşim davranışındaki farklılıkların özellikle ilk 6 ay için belirgin 
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görüldüğü, annenin stresini ve bebeğinden erken ayrılmasını hem hastanede yatış döneminde 
hem de taburcu olduktan sonra azaltmanın önemli olduğu belirtilmiştir (Korja ve ark.,2012). 29-
34. gebelik haftasında doğan 198 prematüre bebek ve lise altı eğitim düzeyi olan annelerinin 
dahil edildiği randomize kontrollü bir çalışmada ise, H-HOPE adı verilen müdahalenin 
düzeltilmiş 6 haftalık prematüre infantlar ve annelerinin etkileşimi üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Katılımcılar rastgele H-HOPE grubuna veya günde 2 kere işitsel, dokunsal, 
görsel ve vestibüler stimülasyon uygulanan kontrol grubuna ayrılmıştır. H-HOPE grubundaki 
bebekler, oyunlar sırasında annelerine olumlu yönde daha çok yanıt vermiştir. Çalışma hem 
anneye hem de bebeğe müdahale etmenin, prematüre bebeklerin optimal gelişimi için gerekli 
olan sosyal etkileşim modellerini elde etmede umut verici olduğu sonucuna varmıştır (White-
Traut ve ark.,2013). 

Ten tene temas «skin-to-skin-contact», doğumdan hemen sonra annenin çıplak göğsüne 
çıplak yenidoğanın fleksiyon postürde yüzükoyun pozisyondaki teması ile karakterize bir 
yöntemdir (Nyqvist ve ark.,2010). Bebeğin yaşamsal belirtilerinde iyileşme, beyin 
oksijenlenmesinde artma, kalp hızı, solunum hızı ve vücut sıcaklığının stabil olmasını 
sağlayarak hastanede geçirilen süre, sepsis ve mortalitenin azalmasını desteklemektedir. 
Bununla birlikte bebeğin uyku-uyanıklık siklusunda iyileşme, ağlamalarında ve ağrıya karşı 
aşırı reaksiyonlarında azalma gözlenmektedir. Emzirme süresinin iyileşmesi ile birlikte anne-
infant bağı çok daha iyi kurulabilmektedir (Nyqvist ve ark.,2010; Conde-Agudelo ve ark.,2012; 
Feldman ve ark.,2002; Moore ve ark.,2012; Lamy Filho ve ark.,2008). Ten tene temas 
uygulaması, infanta duyusal, vestibüler ve postüral uyarılar sağlamaktadır (Nyqvist ve 
ark.,2010). Preterm yenidoğanda görülen hiperekstansiyon postürü ve musküler hipotoni 
düşünüldüğünde vestibüler sistem, kas tonusunun korunmasına yardımcı olmaktadır. Ten tene 
temas uygulaması, yenidoğanda vestibüler sistemi, ekstremitelerin fleksör kas tonusunu ve 
postürünü fasilite etmektedir (Nyqvist ve ark.,2010 ; Bracewell & Marlow,2002; Strobel,1971). 
Kanguru pozisyonu ile anne-bebek ten tene temasını arttırarak fleksör kas tonusunu etkilediği 
hipotezi öne sürülerek yapılan bir çalışmada, 30 prematüre bebeğin biceps brachii kas 
aktivitesi yüzeyel elektromiyografi (EMG) ile kanguru pozisyon uygulamasından hemen önce 
ve 24-48-72-96 saat sonra alınmıştır. Biseps brachii kasının yüzeyel EMG aktivitesi 96 saatlik 
süre boyunca değişmiş, artmış ve sonrasında sabit kalmıştır. Düzeltilmiş yaş ile EMG aktivite 
değerleri arasında ilişki bulunmamıştır. Kanguru pozisyonu, preterm bebeklerde 96.saate 
kadar biseps brachii kasının yüzeyel EMG aktivitesinin artmasını sağlamış, aktivite yanıtı bu 
periyottan en az 21 gün sonrasına kadar devam etmiştir (Diniz ve ark.,2013). 

“Chest to chest” ten tene teması, hipotermi riski olan prematüre bebeklerde yaygın olarak 
kullanılan bir metod olmakla birlikte, son dönemde yapılan çalışmalarda “chest to back” ten 
tene temasının da aynı fonksiyonu gerçekleştirdiği bulunmuştur. “Chest to chest” ten tene 
teması kardiyorespiratuar performansı ve prematüre bebekteki soğuk stres riskini 
düzenlemektedir. Randomize kontrollü bu çalışmada oksijen satürasyonu ve bebeğin kalp atış 
hızındaki değişiklikler, iki ten tene temas yöntemini karşılaştırarak incelenmiş, çalışmaya 32-
37 hafta arasında düşük doğum ağırlığında doğan 46 preterm bebek dahil edilmiştir. Periferik 
arteriyel kan oksijen doygunluğu ve kalp hızı ölçümleri karşılaştırılmış, 2 grup arasında anlamlı 
fark bulunmamıştır (Gere ve ark.,2021). Literatürde ten tene temas uygulaması ile ilgili diğer 
çalışmalar incelendiğinde, Lilliesköld ve arkadaşları, ebeveynin doğumdan hemen sonra 
yenidoğan ile ten tene etkileşimindeki deneyimlerini, bakım ve destekle ilgili beklentilerini 
aydınlatmayı hedefledikleri çalışmalarına, doğumdan hemen sonra 6 saat boyunca yeni doğan 
bebekleriyle ten tene temasta bulunan 6 bebek-ebeveyn çiftini dahil etmiştir. Ebeveynler ile 
röportaj yapılmış ve bu röportajlar analiz edilmiştir. Ebeveynler preterm yenidoğan bebekleriyle 
doğumdan hemen sonraki ten tene temaslarının bağlanmada, bebeği için güvenli bir sığınak 
inşa etmede güçlendirici olduğunu ve sakinleştiren fiziksel bir his sağladığını ifade etmişlerdir 
(Lilliesköld ve ark.,2022). Mira ve arkadaşlarının hospitalizasyon sürecindeki 85 orta derecede 
prematüre bebek ve annesini dahil ettiği çalışmada, yeni doğan bakım ünitelerinde hospitalize 
olan bebeklerin annelerinin mental sağlığı ve bu durumun anne-bebek ilişkisine olan etkisi 
değerlendirilmiştir. Katılımcılar depresyon, ebeveyn stresi ve ten tene temasla emzirme 
uygulamasını kendileri raporlamış ve anne-bebek etkileşimi gözlemsel bir ölçekle 
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değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, anneler hospitalizasyon sürecinde stres ve depresyon 
deneyimlemişlerdir. Annenin bebeğiyle olan ilişkisi, gestasyonel yaş küçüldükçe zorlaşmıştır 
(Mira ve ark.,2022). Kristoffersen ve arkadaşları, çalışmalarında 28-31 haftalık doğan ve 
doğum ağırlığı 1 kg üstü olan, durumu stabil preterm bebeklerde doğum sonrası ten tene temas 
uygulamasının normal bir yenidoğan bakımına göre güvenli olup olmadığı konusunda erken 
ve geç dönem sonuçları incelemişlerdir. Preterm doğan bebeklerin hipotermi, solunum 
yetmezliği ve/veya kardiyopulmoner resüsitasyon, fizyolojik stabilite ve motor, dil, kognitif 
gelişim açısından taburculuktan sonraki ilk bakımının çok önemli olduğu ve erken dönemde 
ten tene temasın preterm bebekler ve annelerinin etkileşimini olumlu yönde etkilediği sonucuna 
ulaşmışlardır (Kristoffersen ve ark.,2016). Helmer ve arkadaşlarının, doğumdan sonra devamlı 
ve kesikli ten tene temasta bulunan yeni doğan-anne ikilisi arasındaki etkileşim süresi ve 
etkileşimin kalitesini incelediği çalışmada, bebek 4 aylıkken yüz ifadelerinin analiz edildiği bir 
video analiz yöntemi ile karşılaştırma yapılmış, gruplar arasında annenin hassasiyeti, 
müdahaleci olması, anneliğe elverişliliği, bebeği kabul süreci, bebeğe olan ilgisi ve bebekten 
kaçınması gibi yönlerden anlamlı farklar saptanmamıştır. Ten tene temasta geçen ortalama 
süre ve etkileşim kalitesi arasında korelasyon bulunmamıştır. Bu durum, araştırmacılar 
tarafından aralıklı ten tene temasta geçirilen zamanın diğer çalışmalara göre daha uzun 
tutulduğu, bu durumun çalışmanın limitasyonu olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Helmer ve 
ark.,2020). 

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin perspektifinden ten tene temas, infant nörobiyolojisini ve 
gelişimini destekleyen, ebeveyn-infant bağlanmasını temel alarak çocuğun sağlığının uzun 
soluklu olmasını sağlayan, aile merkezli bir gelişimsel bakım yaklaşımıdır. Doğumdan sonraki 
ilk saatler ve ardından düzenli bir şekilde, ebeveynler ve yenidoğanlar arasında yakın bir ilişki 
kurulabilmesini sağlamaktadır (Bergman,2019; Roue ve ark.,2017; Widström ve ark.,2019). 
Yüksek teknolojili bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde stabil preterm yenidoğanlar için ten 
tene temas, rutin bakım uygulamasının bir parçası olarak sıklıkla uygulanmaktadır (Nyqvist ve 
ark.,2010). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılan bir çalışmada ten tene temasın, 
yenidoğan bebeğin kuvözdeki mekanik ventilatör bakımına kıyasla solunumu stabilize edip 
etmediği araştırılmış, 36 haftadan önce doğan, ventilatör desteği alan 17 prematüre bebek 
çalışmaya dahil edilmiştir. Bu bebeklerde ten tene temas uygulaması doğumdan sonra 
mümkün olan en erken zamanda uygulanmış, veriler diyafragmanın elektriksel aktivitesi 
ölçülerek kaydedilmiştir. Çalışmanın sonucunda ten tene temas uygulamasının, mekanik 
ventilasyona bağlı preterm bebeklerde solunumu stabilize ettiği ve olumlu yönde etkilediği 
tespit edilmiştir (Lee ve ark.,2022). Kanguru bakımının anne-yenidoğan etkileşimi üzerindeki 
etkisini belirlemek amacıyla yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılan bir çalışmada 
müdahale grubuna kanguru bakımı uygulanmış, kontrol grubuna ise yalnızca rutin uygulama 
yapılmıştır. Sonuç olarak kanguru bakımının anne-infant bağlanmasında olumlu etkisi olduğu 
tespit edilmiştir (Kucukoglu ve ark.,2021). Dünya Sağlık Örgütü’nün preterm bebeklerde 
semptomları iyileştirmeye yönelik uygulanan müdahalelere ilişkin yayınlanan kılavuzu, 2000 
gram altında ağırlığa sahip preterm bebekler için termal bakım olarak erken dönemde ten tene 
temas uygulamasını şiddetle tavsiye etmektedir (WHO,2015). 

SONUÇ 

Preterm infantlarda anne-infant etkileşimini sağlayan ten tene temas uygulaması, birçok 
olumsuzluk ile doğan bu infantlarda motor, duysal ve kognitif gelişimi destekleyerek 
yaşamlarının ileri dönemlerinde olumlu yönde etkiler oluşturabilmektedir. Bu uygulamanın 
erken dönemde gerçekleştirilmesinin, infantın ihtiyaç duyabileceği olası fizyoterapi sürecini de 
olumlu yönde besleyebileceği düşünülmektedir. 
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Özet  
 
Amaç: Tüm Dünya’da milyonlarca insanı etkileyen kornea hasarından kaynaklanan körlük, 
çok önemli bir sağlık sorunudur. Yaşlanma, dini inanç, politika ve benzeri sebepler nedeniyle 
bağışlanan kornea miktarının az olmasından dolayı ihtiyaç duyulan kornea sayısı ve bağış 
yapılan kornea miktarı arasında çok büyük bir fark vardır. Doku mühendisliğinde en çok 
kullanılan yöntemlerden biri olan 3 boyutlu biyobaskı tekniği kullanılarak sürekli artan kornea 
ihtiyacına çözüm bulabilmek amacıyla laboratuvar ortamında kornea oluşturulması ile ilgili 
birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, biyobaskı yöntemi kullanılarak kornea 
üretilmesini hedefleyen literatürdeki çalışmalar hakkında bilgiler vermektir. 
 
Gereç- Yöntem: Literatürdeki çalışmalarda kornea benzeri doku oluşturmak amacıyla 
biyomürekkep hazırlanması için biyomalzeme olarak özellikle kollajen, jelatin ve sodyum aljinat 
kullanılmıştır.  
 
Bulgular: Bu biyomalzemeler kullanılarak hazırlanan biyomürekkeplerin, hücrelerin 
çoğalmalarını destekleyici özellikleri olduğu ve yüksek biyouyumluluk oranlarına sahip 
oldukları gösterilmiştir. Ayrıca, biyobaskı yönteminde kullanılan biyomürekkeplerdeki 
hücrelerde kornea dokusu belirteçleri olan lumikan ve keratokan gibi genlerin 
ekspresyonlarının arttığı bulunmuştur.  
 
Sonuçlar: Bu çalışmalardan umut verici sonuçlar elde edilmiş olup kornea üretilmesi 
konusunda 3 boyutlu biyobaskı yönteminin büyük potansiyele sahip olduğu gösterilmiştir.    
 
Anahtar Kelimeler: kornea, biyobaskı, biyomürekkep, doku mühendisliği  
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FORMATION OF ARTIFICIAL CORNEA BY USING BIOPRINTING 

METHOD 
 

 
Abstract  
 
Objectives: Blindness caused by corneal damage is a very important health problem which 
affects millions of people all over the world. Due to the small amount of donated corneas owing 
to aging, religious belief, politics and similar reasons, there is a huge difference between the 
number of corneas needed and the amount of donated corneas. In order to find a solution to 
the continuously increasing corneal demand, many studies were carried out on the formation 
of corneas in the laboratory by using the 3-dimensional bioprinting technique, which is one of 
the most used methods in tissue engineering. The aim of this study is to give information about 
the studies in the literature aiming to produce cornea using the bioprinting method.  
 
Materials - Methods: In the studies in the literature, especially collagen, gelatin and sodium 
alginate were used as biomaterials for the preparation of bioink in order to create cornea-like 
tissue.  
 
Results: It was shown that prepared bioinks by using these biomaterials have properties that 
support cell proliferation and have high biocompatibility rates. In addition, it was found that the 
expression of genes such as lumican and keratocan, which are corneal tissue markers, were 
increased in the cells in the bioinks used in the bioprinting method.  
 
Conclusions: Promising results were obtained from these studies, and it was shown that the 
3-dimensional bioprinting method has great potential for corneal production.   
 
Key Words: cornea, bioprinting, bioink, tissue engineering 
 
 
GİRİŞ  

Kornea, gözün en önemli kısımlarından birisi olup görme işleminde çok kritik bir rol oynar. 
Kornea hastalıkları, körlüğün temel nedenlerindendir ve bu hastaların yaklaşık 10 milyonunda 
iki taraflı kornea körlüğü tespit edilmiştir (Pascolini & Mariotti., 2010; Zhang v.d., 2019). Ancak 
dini inanç, yaşlanma, politika ve benzeri sebepler nedeniyle bağışlanan kornea ile ilgili arz ve 
talep oranları arasında %1.4 oranında çok büyük bir dengesizlik vardır (Garg v.d., 2005;  
Palamar v.d., 2011). Tahmini olarak 12.7 milyon hasta uzun bir kornea nakli bekleme listesinde 
bulunmaktadır ve bu sayı giderek artmaktadır (Gain v.d., 2016). Son birkaç on yılda, doku 
mühendisliğinde en çok kullanılan yöntemlerden birisi olan tasarlanmış karmaşık geometriler 
ile doku ve organların laboratuvar ortamında oluşturulmasını amaçlayan 3 boyutlu biyobaskı 
yönteminin gelişmesiyle birlikte, bu tekniğin rejeneratif tıpta muazzam bir potansiyeli olduğu 
ortaya çıkmış ve umut verici sonuçlar ortaya konmuştur (Ahadian & Khademhosseini., 2018; 
Zhang v.d., 2018). 3 boyutlu biyobaskı yöntemi, özellikle kişiye özel kornea üretilmesi ve donör 
kıtlığı gibi büyük sorunları çözme konusunda büyük umut vadetmektedir (Zhang v.d., 2019). 
Bu çalışmanın amacı, biyobaskı yöntemi kullanılarak kornea üretilmesini hedefleyen 
literatürdeki çalışmalar hakkında bilgiler vermektir.  

DOKU MÜHENDİSLİĞİ’NDE BİYOBASKI YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPAY KORNEA 
OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR  

Doku mühendisliğinde biyobaskı yöntemi kullanılarak yapay kornea üretilmesi ile ilgili birçok 
çalışma yapılmıştır. Isaacson ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada kornea benzeri doku 
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oluşturmak için biyobaskı yönteminden yararlanılmıştır (Isaacson v.d., 2018). Biyomürekkep 
hazırlanması için sodyum aljinat ve metakrilat gruplarıyla işlevselleştirilmiş tip I kollajen 
kullanılmıştır. Bilgisayar destekli programlar kullanılarak biyobaskı sırasında biyomürekkebin 
doğal kornea şeklini alabilmesi için plastik bir kalıp üretilmiştir. Kompozit biyomürekkeplerin 
hazırlanması sırasında hidrojellerin içine 2 milyon hücre/ml konsantrasyonda korneal keratosit 
eklenmiştir. Bu basamaktan sonra hazırlanan bu karışım ve bir biyoyazıcı kullanılarak 
biyobaskı işlemi yapılmıştır. Biyobaskı işlemi sırasında basılan biyomürekkep, alt taraftaki 
kornea şekilli kalıba dökülmüştür. Böylece bu yapının korneanın şeklini alması sağlanmıştır. 
Bunun ardından hidrojelin çapraz bağlanmasını sağlamak için hücreleri içeren hidrojel, 
kalsiyum klorür çözeltisi içinde 37°C'de 8 dakika bekletilmiştir. Biyobaskı sonrası 1. günde 
kornea keratositlerinin yüksek hücre canlılığı (%92) gösterdiği gözlenmiştir. 7 gün sonunda 
hücre canlılığı yine yüksek seviyelerde (%83) kalmaya devam etmiştir. Bu çalışma, hızlı ve 
etkili bir yöntem olan 3 boyutlu biyobaskı yönteminde düşük viskoziteli biyomürekkepler 
kullanılarak insan korneası benzeri dokular oluşturulabileceğini göstermiştir. Bu bulgular, 
kornea doku mühendisliği çalışmalarında 3 boyutlu biyobaskı yönteminin uygulanmasının 
büyük umut vaat ettiğini ortaya koymuştur. Bir başka çalışmada, doğal doku yerine 
kullanılabilecek 3 boyutlu biyobaskı ile üretilmiş kornea stroması eşdeğeri tasarlanmıştır 
(Bektas & Hasirci., 2020). Biyobaskı cihazının x-y yönündeki meme hızı ve iğ oluşturma hızı 
gibi baskı koşulları optimize edilerek stromanın tekrarlanabilir dış ve iç organizasyonu elde 
edilmiştir. Biyobaskı ile üretilmiş jelatin metakriloil (GelMA) hidrojellerinin, üç haftalık 
inkübasyon sırasında PBS'de oldukça stabil olduğu bulunmuştur (%8 ağırlık kaybı). Hücre 
canlılığı analizinde, GelMA hidrojelleri içine yerleştirilen keratositlerin 21. günde % 98 oranında 
hücre canlılığı gösterdiği bulunmuş ve bu biyobaskı koşullarının hücreler için uygun olduğu 
gösterilmiştir. Keratositlerdeki tip I ve tip V kolajenlerin ve proteoglikanın (dekorin) gen ifadeleri, 
hidrojellerin içindeki hücrelerde fenotipin muhafaza edildiğini göstermiştir. Hücre yüklü ve 
hücresiz hidrojellerin şeffaflığının, üç haftalık kültür periyodu boyunca 700 nm’de %80'in 
üzerinde olduğu ve aynı dalga boyunda doğal korneanın şeffaflığına (%85) yakın olduğu 
bulunmuştur. Böylece, biyobaskı ile üretilen ve keratosit içeren GelMA hidrojellerin, mükemmel 
şeffaflıkları, yeterli mekanik mukavemetleri ve yüksek hücre canlılığı ile doğal kornea 
stromasının biyolojik ve fiziksel özelliklerine benzer özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bir 
diğer çalışmada, uygun implantlar olarak 3 boyutlu kornea stromal modelleri oluşturmak için 
serbest biçimli ve biyouyumlu biyobaskı stratejisi kullanılmıştır (Duarte Campos v.d., 2019).  
Korneal stromal keratositler, kolajen bazlı biyomürekkeplerde biyobaskı isleminde kullanılmış 
ve biyobaskı ile oluşturulmuş örneklerin işlevselliğinin yanı sıra geometrik sonuçlar, in vitro 
kültürden sonra değerlendirilmiştir. Uygulanan biyobaskı yönteminin, doğal kornea stromal 
dokusuna benzer optik özelliklere sahip yarı saydam kornea stromal eşdeğerleri üretilmesini 
mümkün kıldığı optik koherens tomografi sonuçlarıyla ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, biyobaskı 
işleminde biyomürekkeplerde bulunan korneal stromal keratositlerin, biyobaskı işleminden 
sonra canlılıklarını korudukları ve in vitro kültürde 7 gün sonra doğal keratosit fenotiplerini 
devam ettirdikleri immünositokimya analizleri ile gösterilmiştir. Biyobaskı uygulanan 
biyomürekkeplerdeki korneal stromal keratositlerin kornea proteoglikan belirteçleri olan 
keratokan ve lumikan ekpresyonları pozitif olarak elde edilirken aynı örneklerde düz kas aktin 
gen ekspresyonu negatif olarak bulunmuştur. Bu çalışmada biyobaskı yöntemiyle üretilen 3 
boyutlu insan kornea modellerinin kornea stromal bozuklukları olan hastalarda klinik olarak 
kullanılabilmesi yönünde potansiyele sahip olduğu gösterilmiştir. Bir çalışmada, in vitro 
modellere duyulan ihtiyacı karşılayabilecek kornea eşdeğerleri yüksek verimli 3 boyutlu 
biyobaskı yöntemiyle üretilmiştir (Kutlehria v.d., 2020). Hazırlanan biyomalzemelerde 
korneanın eğriliğini sağlamak için stereolitografik yazıcı kullanılarak dental reçineden bir 
destek iskelesi tasarlanmıştır. Destek iskelesi, bir seferde 6-12 korneanın biyobaskı ile 
üretilmesini sağlamış ve böylece yüksek verimli biyobaskıyı mümkün kılmıştır. Kollajen, jelatin 
ve sodyum aljinat içeren biyomürekkebe insan kornea keratositleri dahil edilmiş ve hücre yüklü 
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kornea stromal eşdeğerleri biyobaskı işleminde kullanılmıştır. Biyobaskı sonrası elde edilen 
yapılara kalsiyum klorür çözeltisi ile muamele edilerek çapraz bağlanması sağlanmış ve 
fibroblast kültür ortamında 37°C'de inkübe edilmiştir. Biyobaskı ile oluşturulan kornealarda 
hücre canlılığı, Alamar yöntemi ve fibronektin ve aktin belirteçlerinin gen ifadesi analizleri 
yapılmıştır. Üretilen korneaların yapılarını, bütünlüklerini ve saydamlıklarını koruyabildikleri 
bulunmuştur. Hücre canlılığı analizi ve Alamar yöntemi ile insan kornea keratositlerinin 2 hafta 
boyunca yüksek hücre canlılığına (>%95) sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca biyobaskı ile 
üretilen kornealardaki hücrelerde, fibronektin ve aktin genlerinin ifade edildiği ortaya 
çıkarılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada stereolitografi ve biyobaskı tekniklerinin bir 
kombinasyonu kullanılarak 3 boyutlu biyobaskı ile oluşturulmuş kornea stromal eşdeğerlerinin 
yüksek verimli üretimi sağlanmıştır. Sorkio ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 
rekombinant insan laminin ve insan kaynaklı kollajen I, işlevsel biyomürekkepler hazırlanması 
için kullanılmıştır (Sorkio v.d., 2018). Biyomürekkep hazırlarken insan emriyonik kök hücre 
kökenli limbal epitel kök hücreler (hESC-LESC) için hazırlanan biyomürekkebin temel bileşeni 
laminin iken, insan adipoz dokusu kökenli kök hücreler (hASC) için hazırlanan biyomürekkebin 
temel bileşeni insan kaynaklı kollajen I olarak seçilmiştir. Üç tip kornea yapısı biyobaskı ile 
hazırlanmıştır: kornea epiteli için hESC-LESC içeren biyomürekkep, tabakalı kornea epiteli için 
hücresiz veya hASC içeren biyomürekkep, ve son olarak hem stromal hem de epitel tabakaları 
oluşturacak biyomürekkep. Biyobaskı ile üretilen yapılar, mikro yapıları, hücre canlılığı ve 
proliferasyonu ve anahtar protein ekspresyonu (Ki67, p63a, p40, CK3, CK15, kollajen tip I, 
VWF) açısından değerlendirilmiştir. Biyobaskı işlemi sonrası hESC-LESC'lerin epitel hücre 
morfolojisini, Ki67 proliferasyon belirteç geninin ve kornea progenitör belirteç genleri p63a ve 
p40'ın birlikte ekspresyonunu gösterdiği bulunmuştur. Bu çalışma, doğal kornea dokusunun 
yapısını taklit eden katmanlı 3 boyutlu biyobaskı ile oluşturulmuş dokuların başarılı bir şekilde 
üretimini gösteren ilk çalışma olmuştur. Bir başka çalışmada dijital ışık işleme ve ekstrüzyon 
biyobaskı yöntemleri entegre edilerek 3 boyutlu kornea biyobaskı sistemi oluşturulmuştur 
(Zhang v.d., 2019). Matematiksel modellemeye ve doğal bir korneanın bilgisayarlı tomografi 
taramasına dayalı olarak tasarlanabilir ve kişiselleştirilmiş bir yapay kornea tasarlanmıştır. Bu 
çalışmada biyomürekkep hazırlanması için jelatin metakriloil (GelMA) ve sodyum aljinat 
kullanılmıştır. Biyobaskı ile üretilen kornealar biyomekanik analiz, yapısal bütünlük ve 
biyouyumluluk yönünden değerlendirilmiştir. Biyobaskı ile oluşturulan kornea doku 
iskelelerindeki insan kornea epitel hücrelerinin canlılığının %80'den fazla olduğu bulunmuştur. 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla doğal insan korneasına göre tasarlanmış geometrik 
özelliklere sahip yüksek su içerikli, oldukça şeffaf ve kavisli filmlerin üretiminin yüksek kaliteli, 
hızlı ve düşük maliyetli bir üretim süreci kullanılarak gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir. Bir 
diğer çalışmada ise kornea stromal hücreleri ve jelatin metakriloil (GelMA) karıştırılarak 
biyomürekkep olarak kullanılmıştır (Mahdavi v.d., 2020). İnsan kornea stromasına anatomik 
olarak benzer kubbe şeklindeki yapıyı biyobaskı ile oluşturmak için görünür ışık bazlı 
stereolitografi (SLA) 3 boyutlu biyobaskı yönteminden yararlanılmıştır. Kornea stromasının 
biyobaskı yöntemiyle oluşturulması için iki farklı GelMA konsantrasyonu (%7.5 ve %12.5) test 
edilmiştir. Biyobaskılı doku iskelelerinin su içeriği ve optik geçirgenliği açısından %12.5 GelMA 
konsantrasyonuna sahip doku iskelesinin, doğal kornea stroma dokusuna daha yakın olduğu 
gözlemlenmiştir. 1. ve 7. günlerde 12.5 GelMA doku iskelelerinde biyouyumluluk değerleri 
sırasıyla % 81.86 ve % 156.11 olarak gözlenmiş ve bu değerlerin %7.5 GelMA doku 
iskelelerindekilerden önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuştur. %12.5 GelMA doku 
iskelelerinde çoğaltılan hücrelerde kollajen tip I, lumikan ve keratan sülfat genlerinin 
ekspresyonlarının, plastik doku kültür kabında çoğaltılan hücrelere kıyasla daha çok arttığı 
gösterilmiştir. Ayrıca, %12.5 GelMA doku iskelelerinde çoğaltılan hücrelerde kollajen tip I ve 
lumikan ekspresyonlarının 28 gün sonunda devam ettiği immünohistokimyasal olarak ortaya 
konulmuştur. Bu bulgular, GelMA biyomürekkepleri ve SLA 3 boyutlu biyobaskı yönteminin 
kornea stroma dokusu üretimi için umut verici bir yaklaşım olduğunu göstermiştir.  
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SONUÇ 

Kornea hasarından kaynaklanan körlük, tüm Dünya’da milyonlarca insanı etkileyen çok önemli 
bir sağlık sorunudur. Dini inanç, yaşlanma, politika ve benzeri sebepler nedeniyle bağışlanan 
kornea sayısının az olmasından dolayı ihtiyaç duyulan kornea miktarı ve bağış yapılan kornea 
sayısı arasında çok büyük bir fark vardır. Giderek artan kornea ihtiyacına çözüm bulabilmek 
amacıyla amacıyla doku mühendisliği yöntemlerinden biri olan 3 boyutlu biyobaskı tekniği 
kullanılarak laboratuvar ortamında kornea oluşturulması ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 
Yapılan çalışmalarda kornea benzeri doku oluşturmak amacıyla biyomürekkep hazırlanması 
için biyomalzeme olarak özellikle jelatin, sodyum aljinat ve kollajen kullanılmıştır. Bu 
biyomalzemeler kullanılarak hazırlanan biyomürekkeplerin yüksek biyouyumluluk oranlarına 
sahip oldukları ve hücrelerin çoğalmalarını destekleyici özellikleri olduğu gösterilmiştir. Buna 
ek olarak, biyobaskı yönteminde kullanılan biyomürekkeplerdeki hücrelerde kornea 
proteoglikan belirteçleri olan keratokan ve lumikan gibi genlerin gen ekspresyonlarının arttığı 
bulunmuştur. Bu sonuçlar, 3 boyutlu biyobaskı yönteminin kornea üretilmesi konusunda büyük 
potansiyeli olduğunu göstermiştir.  
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ÖZET 
 
Sinir sistemi, bir hastalık veya travma sonrasında kısıtlı rejenerasyon yeteneğine sahiptir. Kök 
hücreler doku yenilenmesinde çok büyük bir potansiyele sahip olmalarına rağmen, yapılan 
çalışmalar sadece hücrelerin etkili bir rejenerasyon süreci için yeterli olmadığını göstermiştir. 
Doku mühendisliği, hücrelerin dejenere olan bölgeye göçü veya doku onarımı için özel yapılar 
oluşturan multidisipliner bir alandır. Doku mühendisliğinde üç önemli bileşenin; 
biyomalzemelerin, hücrelerin ve büyüme faktörlerinin rejenerasyonun kaderini belirlediği 
bilinmektedir. Biyomalzemelerden üretilen ve hücre dışı matriksi taklit eden özel yapılar doku 
mühendisliğinde doku iskelesi olarak adlandırılır ve hücre bağlanmasını, çoğalmasını ve 
farklılaşmasını destekler özelliklere sahip olmaları hedeflenir. Beyin dokusu rejenerasyonuna 
doku mühendisliği yaklaşımında en sık kullanılan yapılardan bir tanesi de hidrojellerdir. 
Hidrojeller polimer zincirlerinin kimyasal veya fiziksel çapraz bağlanması ile oluşturulan suda 
şişebilen ve büyük miktarda su tutabilen üç boyutlu (3B) hidrofilik polimer ağlarıdır. Beyine 
yönelik uygulamalarda enjekte edilebilirlik özellikleri dolayısıyla daha güvenli bir profil vaat 
etmeleri ve yapılarını oluştururken kullanılacak olan ana malzeme polimerlerin doğal olarak 
beyin hücre dışı omurgasında bulunan polimerden hazırlanabilmesi, hidrojelleri beyin hasarları 
ve hastalıklarla ilgili araştırmalarda en sık çalışılan malzeme formu haline getirmiştir. Bu alanda 
oluşturulan yapay hücre dışı matriksler aynı zamanda in vitro nörolojik hastalıkları modelleme 
potansiyeline sahiptir ve bu nedenle, hayvan modellerine de güçlü bir alternatiftir. Bu sunumda, 
hastalık veya bir kaza sonrası beyinde oluşan defektlerde sinir dokusu rejenerasyonu için 
hidrojellerin kullanım stratejileri üzerine odaklanılacak aynı zamanda alandaki sınırlamalar ve 
beklentiler üzerine de vurgu yapılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Beyin Doku Mühendisliği, Biyomalzemeler, Hidrojeller 
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HYDROGELS IN BRAIN TISSUE ENGINEERING 
 

 
Abstract 
 
Regeneration of the nervous system is restricted, especially after a disease or trauma. Stem 
cells have great potential for regeneration, but it is known that only cells cannot be sufficient 
for the effective regeneration process. Tissue engineering is a potential tool to regenerate cells 
by creating structures to migrate cells to the injury site and repair the tissue. In tissue 
engineering, three essential components, biomaterials, cells, and growth factors, are known to 
direct the fate of the regeneration. External biomaterial structures are known scaffolds in tissue 
engineering, and they support cell attachment, proliferation, and differentiation. One of the 
most commonly used structures in brain tissue engineering is hydrogels. Hydrogels are three-
dimensional (3D) hydrophilic polymer networks that can swell in water and hold large amounts 
of water, formed by chemical or physical cross-linking of polymer chains. The fact that their 
application nature and similarity with the brain's extracellular matrix make hydrogels one of the 
most frequently used structures in brain tissue engineering investigations. In this area, artificial 
structures also have great potential to mimic neurological diseases in vitro, and therefore, they 
are a solid alternative to animal models. This presentation will focus on using strategies of 
hydrogels in nerve tissue regeneration and also emphasize the limitations and prospects of 
the field. 
 
Key Words: Brain Tissue Engineering, Biomaterials, Hydrogels 
 
 
BEYİN DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE HİDROJELLER 
 
Beyin gibi insanı birey yapan ve kişiliğinden sorumlu olan, tüm hayati fonksiyonları yöneten 
merkezi bir organdaki defekt veya hastalığa doku mühendisliği yaklaşımıyla çözüm stratejisi 
üretmeye çalışılırken dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta vardır. Bunlardan bir 
tanesi bu organ ile temas halinde olacak yapay dokunun üretildiği malzemenin seçimidir. 
Beyin doku mühendisliğinde kullanılan malzeme gruplarından belki de en ilginci başka bir 
canlıdan alınan beyin veya omuriliğin çeşitli yöntemlerle hücresizleştirilmesi sonucu elde 
edilen deselülerize hücre dışı matrislerdir (DeQuach ve ark. 2011). Bu grup içerisinde farede 
bağ dokusu kanseri olan sarkoma dokusunun hücresizleştirilmesi sonucu elde edilen ve 3B 
hücre kültürü çalışmalarında yapay hücre dışı matris olarak sıklıkla kullanılan ve 
ticarileştirilmiş bir ürün olan Matrijel en önemli temsilcidir. Sinir doku yenilenmesinde bunun 
yanında lamininin, kolajen, hiyalüronik asit gibi merkezi sinir sistemi hücre dışı matrisinin 
saflaştırılmış bileşenleri gerek tek başlarına gerekse kombinasyonlar şeklinde 3B doku 
iskelesi hazırlamada sıklıkla kullanılırlar (Crapo ve ark., 2012). Bunlar dışında diğer memeli 
dokuların hücre dışı matrisinde bulunan fibrin, albümin gibi polimerler ya da hayvanların hücre 
dışı matrisinde bulunan ipek fibroin ve kitosan polimerleri veya bitkilerden elde edilen alginat 
ve selüloz polimerleri kolay elde edilebilirlikleri ve nispeten ucuz saflaştırma maliyetleri 
nedeniyle çokça kullanılmaktadır (Xu ve ark. 2016, George ve ark. 2020). 
 
Beyin dokusu elastik modüllüsü 0,1-1,5 kPa olarak belirlenmiş, vücudumuzdaki en yumuşak 
dokudur. Doku mühendisliğinde, hedef dokunun mekanik özelliklerini taklit eden bir malzeme 
formu oluşturmak rejenerasyonun kaderini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Yapılan 
çalışmalar mekanik özellikleri hedef doku ile uyumsuz olan bir yapay doku oluşumunun, çevre 
dokularda mekanik uyumsuzluk kaynaklı bir immün cevap oluşturduğunu belirlemiştir (Her ve 
ark., 2013).  
 
Beyin doku mühendisliği çalışmalarında yenilenmesi hedeflenen bölgenin lokasyonuna göre, 
hazırlanacak yapay ortamın karakteristiği değişiklik göstermelidir. Örneğin beyinin korteks 
(kabuk) bölgesindeki bir defekt için kullanılacak 3B malzeme formu bir skaffold (3B doku 



 

77 
 

iskelesi) olabilecekken, daha iç bölgelerinde hastalık veya bir tümör sonrası hasar görmüş 
boşluğun yerini dolduracak 3B yapı çevre dokuya daha az zarar verecek bir yaklaşımla enjekte 
edilebilir karakterde olmalıdır. Beyin doku yenilenmesi araştırmalarında geliştirilen yapay 
ortamlar; yama tarzı doku iskeleleri, hidrojeller, içerisine biyolojik aktif ajanların ve/veya 
hücrelerin yüklendiği taşıyıcı sistemler ya da bunların değişik kombinasyonları olarak 
karşımıza çıkar (George ve ark., 2020).  
 
Hidrojeller ana bileşeni polimer olan ve bu polimerin bir matriks oluşturmasını ve kontrollü bir 
şekilde parçalanmasını sağlayan çapraz bağlayıcı ajanla bağlanarak 3B bir yapı oluşturduğu 
bir doku iskelesi formudur (Dehqan ve ark., 2019).  Üretim doğası gereği, enjekte edilebilir bir 
sistem olan hidrojeller aynı zamanlarda bu 3B matriks içerisinde hedef dokuya uygun hücreleri 
de barındırabilirler.  
 
Yapay bir yenileyici ortam hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada kullanılacak 
malzeme türüdür. Beyin dokusunun elastik yapısına uygun bir yapay doku oluşumu için pek 
çok malzeme türü denenmiştir. Beyinin hücre dışı matrisi polisakkarit ve proteinlerden oluşan 
heterojen bir ağ yapısındadır. Proteoglikan adı verilen bu yapı içerisinde karboksillenmiş bir 
polisakkarit olan hiyalüronik asidin (HA) düz zincirleri pek çok protein ile etkileşim halindedir. 
Beyindeki bu peptidoglikan tabakası hücre tutunması, nörit adı verilen hücresel uzantıların 
oluşması ve karmaşık bir sinir ağı oluşumunda görev yapar (Beller ve ark. 2014). Yapılan 
çalışmalarda beyin hücre dışı matrisinde yer alan HA’ in nöral kök hücrelerin in vitro ve in vivo 
korunması için önemli bir bileşen olduğu göstermiştir (Seidlits ve ark., 2010).  
 
Literatürde, beyinin ana doku maddesi olan HA’ in esas doku iskelesi olarak kullanıldığı pek 
çok çalışma mevcuttur. Polisakkarit yapıda bir malzeme olan HA, beyin doku mühendisliği 
uygulamalarında sıklıkla hidrojel formunda üretilmiştir. Bunun nedeni hidrojellerin enjekte 
edilebilir olma özelliğinin beyin dokusuna en az zarar verecek şekilde enjeksiyon yoluyla 
hasarlı bölgelere yerleştirilebilmesidir. Hidrojeller hazırlandığı polimer zincirinin kimyasal veya 
fiziksel çapraz bağlanması ile oluşturulur ve oluşturulan bu 3B yapıya çapraz bağlama 
reaksiyonu esnasında veya hemen sonra hücreler eklenerek hedef dokuya enjekte edilebilir. 
Hidrojeli vücut ortamında doku iyileşmesiyle uyumlu bir şekilde parçalanması amacıyla çapraz 
bağlarken kullanılan fiziksel veya kimyasal ajanlar, hidrojel içerisine ekilen hücreler için toksik 
olabilmektedir ve çapraz bağlayıcı ajanların oluşturduğu bu toksik etki in vivo çalışmalar için 
önemli bir limit oluşturur. Son zamanlarda bu konu üzerinde yapılan bir çalışmada (Broguiere 
ve ark., 2016) hücreye dost yeni bir çapraz bağlayıcı ajan kullanarak hiyalüronik asit hidrojel 
matriksi oluşumu sağlanmıştır. Bu çalışmada aktive edilmiş kan pıhtılaşma faktörü XIII'ün 
(FXIIIa) transglutaminaz (TG) aktivitesini ile hiyalüronik asidi çapraz bağlanmıştır.  Hazırlanan 
matriksin performansı değerlendirildiğinde; çapraz bağlayıcı enzimin özgünlüğünden dolayı 
jelleşme reaksiyonun tamamen hücre dostu bir ortamda gerçekleşebildiği hücre canlılığı 
deneyleri sonucu belirlenmiştir. Ayrıca jelleşme reaksiyonunun fizyolojik koşullarda ve 
hidrojelin sertliği gibi mekanik özelliklerinden bağımsız olarak saniyelerden saatlere kadar 
ayarlanabilir olduğu belirlenmiştir. Jelin hedef bölgeye enjeksiyonundan sonra iki yaygın 
biyoaktif bileşen olan fibrinojen ve fibrine kovalent olarak bağlanabildiği ve bu özellikleri 
dolayısıyla beyin veya omurilikteki kusurlu bölgelerin çevre dokularını uyumlu bir 
entegrasyonla doldurabileceği belirlenmiştir. Elde edilen hiyalüronik asit hidrojel yapısı, 3B 
sinir hücresi kültürü açısından değerlendirildiğinde; daha hızlı bir nörit büyümesi, hücrelerde 
net olarak aksonal ve dentritik oluşumlar ve bunlar arasında güçlü sinaptik bağlantılar 
belirlenmiş ayrıca elektriksel aktivite açısından da hızlı, uzun süreli ve koordineli bir aktivite 
saptanmıştır. 
 
Hiyalüronik asidin çapraz bağlandığı pek çok yöntem olmasına rağmen çapraz bağlama 
reaksiyon koşulları genelde hücre canlılığı açısından sistem üzerinde negatif bir etki oluşturur. 
Bunun yanında HA ile yapay 3B yapı oluşturma için gereken miktarda HA’ in ulaşılabilirliğin 
az olması ve bu nedenle malzemenin yüksek maliyeti, HA’ e alternatif yeni polimerler arayışını 
beraberinde getirmiştir. Konuyla ilgili olarak son zamanlarda kolajen ve aljinat doğal polimerleri 
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kullanılarak hazırlanan bir hidrojelde aljinatın hiyalüronik aside benzerliği ve kolajenin hücre 
tutunmasındaki bilinen potansiyeli bir araya getirilmiştir (Moxon ve ark., 2019). Sadece basit 
fiziksel karıştırma reaksiyonu ile üretilen hidrojel, fizyolojik koşullarda bir jelleşme reaksiyonu 
ile çapraz bağlanmıştır. Aljinatın iyonik çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun modülasyonu ile 
hidrojel sertliği mekanik olarak ayarlanabilmiştir. Çapraz bağlama reaksiyonu ortamına 
eklenen indüklenmiş pluripotent kök hücre (iPS)’ ler immünofloresan mikroskop ile 
incelendiğinde; hidrojel içerisine enkapsüle edilmiş olan nöronların karmaşık sinir ağları 
oluşturduğu ve nöritler boyunca nörotransmisyonda yer alan anahtar bir protein olan 
sinaptofizini eksprese eden dallı nöronlara olgunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile 
aljinat/kolajen karışımının fizikokimyasal özelliklerini ayarlayarak, insan nöronlarının 
büyümesini ve gelişimini destekleyen karmaşık mekanizmaların simüle edilebileceği ve 
sistematik olarak araştırılabileceği hücre dışı matriks benzeri mikro ortamlar hazırlanabileceği 
ortaya konmuştur. 
 
Beyin doku mühendisliğinde canlıların kompleks doğasını mimik ederek geliştirilen bu çok 
boyutlu ve potansiyeli yüksek malzeme formaları umut vaat edici gelişmeler olmasına rağmen 
halen hastalıkların veya beyinde oluşan defektlerin tedavisinde kullanılabilecek standart bir 
yapı oluşturulamamıştır. Bu alanda kök hücreler ve kök hücrelerin 3B doku oluşumunu doğru 
bir şekilde yönlendirmeyi hedefleyen organoid oluşumların, üç boyutlu biyo-yazıcıların 
birleştirildiği sistemler ile yakın gelecekte bugün hayal olarak görülen hastalıkların tedavisinin 
mümkün kılınması doku mühendisleri için en büyük motivasyon kaynağıdır. Bu noktada sınır, 
doku mühendislerinin hayal gücüdür. 
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ÖZET  

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak gerçekleşen iklim değişikliği, etkileri ve sonuçları 
bakımından bütün dünyayı ve dolayısıyla Türkiye’yi de etkileyen en önemli sorunların başında 
gelmektedir. Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, arazi kullanımındaki değişiklikler, 
sanayi süreçleri ve hayvancılık gibi insan faaliyetleri sonucu atmosfere karbondioksit, metan, 
halokarbonlar ve azot oksit gibi "sera gazları" salınmaktadır. Bu gazların atmosferde 
birikmesiyle ortaya çıkan "sera etkisi" zamanla gelişerek "küresel ısınma" ile ifade edilen 
Dünya'nın ortalama sıcaklığında bir artışa neden olacaktır. Küresel ısınma sonucu oluşan iklim 
değişikliği sebebiyle; yağış dönemlerinin sıklık ve şiddetlerinin değişmesi, kuraklık, çölleşme, 
fırtına, sel, ısı dalgaları gibi olumsuz çevre ve hava olaylarının oluşumu tetiklenmektedir.  
Devamlılığı ve sürdürülebilirliği iklime bağlı olan tarım sektörü de dahil olmak üzere birçok 
alanda etkisini göstermeye başlayan küresel iklim değişikliği son zamanlarda dünya için en 
yıkıcı tehdit halini almıştır. Bununla birlikte, iklimde oluşan değişikliklerin doğrudan etkilediği 
tarım sektörü aynı zamanda iklim değişikliğinin oluşumu üzerinde de çeşitli etkilere sahiptir. 
Küresel iklim değişikliğiyle birlikte ülkemizi bekleyen tehlikenin başında, bitkilerinin büyümesi 
ve gelişmesi üzerindeki ciddi olumsuz etkileri olan kuraklık ve çölleşme olduğu ifade edilirken, 
orman yangınları ve sel hem ormanları hem de tarım arazilerini şimdiden olumsuz yönde 
etkilemeye başlamıştır. Tarım kaynaklı gıda sektörünün stratejik öneminden dolayı, küresel 
iklim değişiklinin bir sonucu olan ve şiddetinin giderek artacağı düşünülen kuraklık ve 
çölleşmenin olumsuz etkilerini en aza indirmek için birtakım önlemler alınarak, değişen iklim 
koşullarına uygun tarımsal faaliyetler uygulanmaya çalışılmaktadır. Tarım sektörünü 
sürdürülebilir kılmak için alınan bu önlemler ülkemizin sahip olduğu su, toprak, iklim ve 
biyoçeşitlilik gibi doğal kaynaklarının korunması, sürdürülebilir, verimli ve etkin kullanımına 
yönelik uygulamalar olarak planlanmaktadır. 

Bu bildiride, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan çevresel faktörlerin Türkiye’deki tarım 
sektörüne olan etkilerini ve oluşan olumsuz iklim koşullarına karşı geliştirilen uyum faaliyetleri, 
tarımsal yönetim planlamaları ve politikaları değerlendirilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, küresel ısınma, iklim değişikliği ve tarım ilişkisi, sera gazı emisyonu 
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GLOBAL CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON AGRICULTURE 
IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Global warming and the resulting climate change are among the most important problems 
affecting the whole world and therefore Turkey in terms of its effects and consequences. As a 
result of human activities such as burning fossil fuels, deforestation, changes in land use, 
industrial processes and animal husbandry, "greenhouse gases" such as carbon dioxide, 
methane, halocarbons and nitrous oxide are released into the atmosphere. The "greenhouse 
effect" resulting from the accumulation of these gases in the atmosphere will develop over time 
and cause an increase in the average temperature of the Earth, which is expressed as "global 
warming". Due to climate change resulting from global warming; the formation of adverse 
environmental and weather events such as changes in the frequency and intensity of 
precipitation periods, drought, desertification, storms, floods, and heat waves are triggered. 
Global climate change, which has started to show its effects in many areas, including the 
agricultural sector, whose continuity and sustainability depends on the climate, has recently 
become the most devastating threat to the world. However, the agricultural sector, which is 
directly affected by the changes in the climate, also has various effects on the formation of 
climate change. While it is stated that drought and desertification, which have serious negative 
effects on the growth and development of plants, are the leading threats to our country with 
the global climate change, forest fires and floods have already begun to negatively affect both 
forests and agricultural lands. Due to the strategic importance of the agricultural food sector, 
some measures are taken to minimize the negative effects of drought and desertification, which 
is a result of global climate change and is thought to increase in severity, and agricultural 
activities are tried to be implemented in accordance with changing climatic conditions. These 
measures taken to make the agricultural sector sustainable are planned as practices for the 
protection and sustainable, efficient and effective use of natural resources such as water, soil, 
climate and biodiversity of our country. 

In this paper, the effects of environmental factors arising from climate change on the 
agricultural sector in Turkey and adaptation activities, agricultural management plans and 
policies developed against adverse climatic conditions are evaluated. 

Keywords: Climate change, global warming, the relationship between climate change and agriculture, greenhouse 
gas emission 

 

GİRİŞ 

İklim; sıcaklık, atmosfer basıncı, rüzgâr, nem, yağış gibi meteorolojik olayların belirli bir süre 
içindeki ortalaması olarak tanımlanır. İklim değişikliği içinse birçok tanım mevcuttur, genel 
anlamda; “nedeni her ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli 
yerel etkileri olabilen, yavaş bir şekilde, uzun sürede gelişen değişiklikler” olarak 
tanımlanmaktadır (Türkeş, 2007). İklim değişikliği çerçeve sözleşmesine göre; iklim değişikliği, 
“karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan 
veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde 
oluşan bir değişiklik” şeklinde tanımlanmıştır (UNFCCC, 1992). 

Küresel iklim değişikliği ise, artan nüfus yoğunluğu ve sanayileşme nedeniyle fosil yakıtların 
(kömür, petrol ve doğal gaz) daha fazla kullanılması, ormanların yok olması, arazi 
kullanımındaki değişiklikler gibi faaliyetlerin atmosfere salınan sera gazlarının birikimini 
arttırması, bu hızlı artışın da doğal sera etkisini kuvvetlendirerek, yerkürenin ortalama yüzey 
sıcaklığının yükselmesine sebep olmasıyla sonuçlanan iklimdeki değişiklikler olarak 
tanımlanmaktadır. Etkilerini 19. Yüzyılın sonlarına doğru göstermeye başlayan küresel iklim 
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değişikliği, 1980’lerden sonra daha belirgin olurken, her geçen yıl artan sıcaklıklarla 
günümüzde rekor seviyelere ulaşmıştır (Türkeş, 2001). 
Çevreye yönelik en ciddi tehdit olarak değerlendirilen küresel iklim değişikliği, sadece çevresel, 
politik ve ekonomik bir sorun olmayıp, özellikle tarımı da hedef alan küresel bir sorun haline 
gelip, dünyada da tartışmaların odağı olmuştur. Bu bildiride, küresel iklim değişikliğine bağlı 
olarak gerçekleşen olayların Türkiye’deki tarım sektöründe gözlenen etkilerini ve bu etkilere 
karşı geliştirilen uyum faaliyetlerinin bazılarının sunulması amaçlanmıştır. 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), dört kısımdan oluşan Altıncı Değerlendirme 
Raporu’nun (AR6) ikinci kısmı olan IPCC II. Çalışma Grubu’nun “İklim Değişikliği: Etkiler, Uyum 
ve Etkilenebilirlik” raporunu Şubat 2022’ de yayımladı. Bu raporda, sanayileşmeyle birlikte 
hızlanan fosil yakıt yakma ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetlerinden kaynaklandığı kesin 
bir dille ifade edilen sera gazlarının, daha önceki yıllara kıyasla 2010-19 yılları arasında küresel 
ısınmayı yaklaşık 1,1 °C artırdığı net bir dille belirtilmektedir. Bununla birlikte bu artışın gelecek 
20 yıl içinde 1,5 °C ‘ye ulaşması   hatta bu rakamın da aşılmasının beklendiği bildirilmektedir 
(IPCC, 2022; Türkeş, M. 2022).  

İklim sistemi içinde vazgeçilmez bir öneme sahip olan sera gazları atmosferde belirli oranlarda 
bulunurlar ve güneşten gelen ışınların geçmesine izin verirler, ancak yeryüzüne gelen bu 
ışınlar tekrar atmosfere yansıtıldığında başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere 
atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar 
tarafından tutulmasına sera etkisi denir. En önemli sera gazlarından biri olan Karbondioksitin 
(CO2) şu anki atmosferik konsantrasyonu son 650 bin yılın en yüksek seviyelerine ulaştı 
(Siegenthaler ve diğerleri, 2005). 2000 yılından bu yana CO2 konsantrasyonundaki artış oranı 
önceki yıllardan çok daha hızlıdır (Canadell ve diğerleri, 2007). Metan (CH4), azot oksit (N2O) 
ve diğer sera gazları için de benzer yükselme trendleri gözlenmektedir (Spahni ve diğerleri, 
2005; IPCC, 2007). Sera gazları, bu gazların küresel ısınmaya olan etkisi ve emisyon 
kaynakları Tablo 1 ‘de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Sera gazları, bu gazların küresel ısınmaya olan etkisi ve emisyon kaynakları 

Sera Gazları 
Etki Oranı 

% 

Yıllık Artış Miktarı 

% 
Emisyon Kaynakları 

CO2 

(Karbondioksit) 
50-55 0,3 – 0,5 

 Fossil Yakıtlar (Kömür,Petrol,Doğalgaz, Jet Yakıtları) 

 Orman Yangınları 

 

CFC 

(Kloroflorokarbon) 
22-25 4 - 5 

 Spreylerdeki Aerosoller 

 Freon Gazları (Isıtma Soğutma Sistemlerinde Kullanılan) 

 Elektronik Kart İmalatı için kullanılan solvent bazlı 

kimyasallar 

 Sentetik poliüretan köpük üretimi için kullanılan malzemeler 

 İzolasyon ve Yapı kimyasallarının bir bölümü 

CH4 

(Metan) 
14-15 13 – 14 

 Pirinç Tarlaları 

 Besi Çiftlikleri ve Hayvancılık 

 Biyomass ın yakılması ile çıkan gazlar 

 Çöp Toplama alanları 

 Doğalgaz hatlarındaki sızıntılar 

O3 

(Ozon) 
7-8 5 – 7 

 Trafik 

 Termik Santrallerde Yanma Reaksiyonları 

 Çelikhane ve Yüksek sıcaklıkla işlem yapan endüstriler 
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Kaynak: Aksay ve diğerleri, 2005; Zoray ve Pır, 2007’den uyarlanmıştır. 

 

Zamanla, artan sera etkisi, Dünya'nın ortalama sıcaklığının yükselmesine ve dolayısıyla 
"küresel ısınma" ya sebep olur. Küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan iklim değişikliği; kuraklık, 
yağış düzenindeki değişiklikler, fırtına, sel, ısı dalgaları gibi hava olaylarının sıklığını ve 
şiddetini etkiler. İklim değişikliği ve küresel ısınma terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılsa 
da iklim değişikliği hem küresel ısınmayı hem de iklimde gözlemlenen diğer değişiklikleri de 
içeren daha geniş bir terimdir (Riedy, 2016)   

Küresel iklim değişikliği sebebiyle karşı karşıya kaldığımız başta kuraklık, erozyon, çölleşme, 
deniz seviyesinin yükselmesi, iklim kuşaklarındaki değişimler, şiddetli hava olaylarındaki artış 
doğal dengenin bozulmasına ve canlı türlerinin zarar görmesine neden olurken, insan 
sağlığının bozulmasına yönelikde ciddi tehdit oluşturmaktadır. İnsan faaliyetlerinden 
kaynaklanan sera gazlarının atmosfere yayılımından sorumlu olan başlıca sektörler enerji ve 
sanayi iken tarımsal faaliyetler sonucu atmosfere salınan CO2, N2O, NH4 gibi sera gazları 
sebebiyle tarım sektörü de iklim değişikliğini sorumludur (https://www.tarimorman.gov.tr    İklim 
Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu). 

İklim bilimciler tarafından tanımlanan bu tehditlere karşı gelişen iki tür yanıt vardır: adaptasyon 
(uyum) ve etkiyi hafifletme (azaltma). Adaptasyon, insanların bu süreçte oluşan olumsuz 
etkileri azaltmak veya önlemek için harekete geçtiği bir iklim değişikliğine uyum sürecidir. Bu 
süreç değişen iklim koşullarına uygun ürün yetiştirilmesine geçişi veya deniz seviyesinin 
yükselmesine karşı korunmak için kıyı savunmalarını inşa etmeyi içerebilir. Diğer bir yanıt olan 
etkiyi hafifletme (azaltma) ise insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasını 
hedeflemektedir. Bu süreç fosil yakıtların yenilenebilir veya düşük emisyonlu alternatifleriyle 
değiştirilmesi, ormanların korunması ve ağaçlandırmanın arttırılması, tarımsal uygulamaların 
değiştirilmesini içerebilir. Ancak bu süreçteki zorluk, mevcut tekno-ekonomik sistemden düşük 
veya sıfır emisyonlu alternatiflere geçişte maliyetlerin ortaya çıkmasıdır (Riedy, 2016).  

Bununla birlikte diğer sektörlere oranla tarım, küresel iklim değişikliğinden çok daha fazla 
etkilenip zarar görmektedir. Genel olarak kuraklık şiddetinde artış, su kaynaklarında azalma, 
zararlılarda ve hastalıklarda artış, ekolojik alanlarda kayma, kıtlık, orman yangınları, seller, 
biyolojik çeşitlilikte azalma gibi küresel iklim değişikliğinin neden olduğu anormal doğa olayları 
tarım sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir (Gürel, Şenel, 2010). İklim değişikliğinin 
tarımsal faaliyetler üzerindeki etkisi, tarımın üretim ve beslenmeyle olan ilişkisi nedeniyle ayrı 
bir öneme sahiptir. Bu nedenle devletler tarafından tarım sektörünün iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerinden olabildiğince az zarar görmesi için uyum ve etkiyi azaltma yönünde 
önleyici birtakım faaliyetler gerçekleştirilmekte ya da planlanmaktadır.   

 

 

 Tropikal ormanları yanması 

N2Ox 

(Azot Oksitleri) 

4-5 3 - 4 

 Tarım alanlarında suni gübre kullanımı 

 Tarım alanlarının bilinçsizce sürülmesi 

 Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan gazlar 

 Petrokimya endüstrisi sonucu ortaya çıkan gazlar 

H2O 

(Su Buharı) 
3-4 2 - 3 

 İklim değişikliği sonucu aşırı buharlaşma 

 Buzulların miktarındaki azalmalar 

 Tropikal alanların artması 



 

84 
 

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK UYUM ÇALIŞMALARI 

Türkiye’de 2007’de ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle iklim değişikliği konusunda 
farkındalığın ve bilincin artması, tarımda iklim değişikliğine uyum ile ilgili yapılan araştırmaları 
ve çalışmaları hızlandırmıştır.   2020 yılı Tüik raporlarına göre toplam sera gazı emisyonlarında   
en büyük payı %70,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %14 ile tarım, %12,7 
ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve %3,1 ile atık sektörü takip etti. Tarım sektörü 
emisyonları 2020 yılında, 1990 yılına göre %58,8 ve bir önceki yıla göre %7,5 arttığı 
bildirilmiştir. Sera gazı emisyonlarına (CO2, CH4, N2O) tarım sektörünün etkisi incelendiğinde 
ise; toplam CO2 emisyonlarının 2020 yılında %0,4’ü tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmıştır. 
Tarımın katkısının yüksek olduğu emisyonlar, metan ve diazotmonoksit emisyonlarıdır. 
Türkiye’de 2020 yılı itibariyle, metan (CH4) emisyonlarının %61’i ve diazotmonoksit (N2O) 
emisyonlarının ise %80,3’ü tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmaktadır (TÜİK,2020).  TÜİK 
2020 verilerine göre sektörlere göre sera gazı emisyonları ve gazlara göre sera gazı emisyon 
oranları Şekil 1.’ de verilmiştir.  

  

 

 Şekil 1. Sektörlere göre sera gazı emisyonları ve gazlara göre sera gazı emisyon oranları (TÜİK 
2020) 

Sera gazlarındaki artış sebebiyle ortaya çıkan iklim değişikliğinin tarım üzerine olası etkileri 
incelendiğinde daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları, ekstrem hava olaylarında artış, su 
kaynaklarında azalma, kuraklık şiddetinde artış, toprak ve su kalitesinde bozulma, ekolojik 
alanlarda kayma, ekosistemde bozulma ve biyolojik çeşitliliğin azalması, tarımsal üretimde ve 
kalitede azalma, zararlılarda ve hastalıklarda artış, gübreleme ve ilaçlama sorunları, gıda 
güvenliği sorunları gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır (https://www.tarimorman.gov.tr 
İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu). Buna karşın, doğada CO2 yakalama ve 
depolama özelliği bulunan tarımsal alanların, ormanların, kıyı ve deniz ekosistemlerinin 
korunması ve iyileştirilmeleri sayesinde sera gazı emisyonları azaltılarak İklim değişikliğinin 
tarımsal üretimdeki olumsuz etkileri giderilebilir. Bu amaçla suyun etkin kullanımı, arazi 
kullanımının planlaması, toprak organik miktarının ve biyoçeşitliliğin artırılması konularında 
devlet kurumları tarafından çeşitli çalışmalar ve projeler yürütülmektedir (Dellal, 2012). İklim 
Değişikliği ile mücadeleyi destekleyen kanunlar ve yılları tablo 2.’de verilmiştir  

Tablo 2. İklim Değişikliği ile mücadeleyi destekleyen kanunlar. 

Kanun Yıl
Mera Kanunu 1998
Organik Tarım kanunu 2004
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Kanunu 

2005 

Tarım Sigortaları Kanunu 2005
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Tarım Kanunu 2006
Biyogüvenlik Kanunu 2010
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hk. 
Kanun 

2014 

Kaynak: (Tekeli, 2020)   

 

TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE POLİTİKASI   

Türkiye’nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı tarım sektöründe hali hazırda uyguladığı 
ve gelecek dönemlerde daha kapsamlı olarak uygulamayı planladığı bazı uyum ve etki azaltım 
yöntemleri şu şekilde özetlenebilir. 

Yağmur Hasadı; yağışla yüzey akışına geçen suyun biriktirilerek yeraltı suyuna alternatif olarak 
tarımsal sulamada kullanılmasına olanak sağlamak için geliştirilen bir yöntemdir. Bu yöntemle 
hem yer atlı suları beslenmekte hem de toprak iyileştirilmektedir.   

Tasarruflu Su Kullanımı; son yıllarda şiddetini arttıran kuraklıkla beraber daha fazla ihtiyaç 
duyulmaya başlanan suyun daha ekonomik kullanılabilmesi için modern sulama yöntemleri 
kullanılmalıdır. 

Azaltılmış Toprak İşleme; atmosferdeki CO2 miktarını azaltmak, erozyonu önlemek, topraktaki 
nem içeriğini korumak ve toprağın organik madde içeriğini arttırmak için azaltılmış sürüm ya 
da toprak işlemesiz tarım yapılmalıdır. 

Doğrudan Ekim Yöntemi; ekim öncesinde toprağı işlemeye gerek duyulmadan tek seferde 
gerçekleşen ekim yöntemidir.  Bu yöntemle toprak işlemesiz tarımın sağlamış olduğu 
avantajlardan faydalanılabilir.  

Rüzgar Perdesi; toprağın rüzgar kaynaklı erozyon ile kaybını engellemek için, canlı bitkilerin 
kullanıldığı bir yöntemdir. Özellikle tarım ürünlerini korumak amacıyla kullanılması faydalıdır. 

Gübreleme; verimi arttırmak adına toprakta eksik olan besin maddelerinin verilmesidir. Bu 
uygulamayla azotun toprağa ve dolayısıyla bitkilere kayıpsız ulaşması sağlanarak N2O 
emisyonları azaltılır. 

Arazi Toplulaştırma; küçük ve şekilsiz parseller halindeki tarım arazilerinin birleştirilmesiyle 
tarla içi ulaşım ile ilgili emisyon azalması ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca parsel 
büyüdüğü ve sayısı azaldığı için verimlilik artmakta ve tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerde 
de kayıplar azalmaktadır.  

Organik Tarım; toprak için gerekli olan besin maddelerini ve organik karbonu toprağa yeniden 
kazandırmaya olanak sağlayan bir yöntem olmasından dolayı desteklenmesi gerekir. 

Tarım Sigortaları; kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen arpa, çavdar, 
buğday, yulaf, nohut ve mercimek gibi ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında 
kuraklık, don, sıcak, rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı 
verim azalışlarının Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminata alınması iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerine karşı gerçekleştirilen ve desteklenen uyum çalışmalarından biridir. 

Biyoenerji Kaynakları; kaynağı ormancılık, tarım, organik atık ve artıklar olan katı biyokütle, 
biyogaz veya sıvı biyoyakıtlardan üretilen biyoenerji hem depolanabilen hem de yenilenebilir 
bir enerji kaynağı olarak iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji arz güvenliğinin 
sağlanmasında kullanılması faydalıdır (Dellal, 2012) (https://www.tarimorman.gov.tr    İklim 
Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu). 
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Bu uyum ve azaltım politikaları doğrultusunda ilgili devlet kurumlarınca planlanan kısa ya da 
uzun vadeli hedefler: tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulması, 
tarımsal kuraklık erken uyarı sistemlerinin kurulması, ulusal arazi kullanım planlamasının 
yapılması, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumunun finanse edilmesi, ekosistem odaklı gıda 
üretim tesislerinin yapılması, modern sulama altyapılarının oluşturulması, uygun ürün 
çeşitlerinin geliştirilmesi için yetiştiricilere destek verilmesi, biyolojik mücadele yöntemleri 
desteklenecek, canlı rüzgâr perdelerinin yaygınlaştırılması, iklim değişikliği yaşanan alanlarda 
iklim dostu tarım, koruyucu tarım veya ekosistem tabanlı tarımsal uygulamaların 
yaygınlaştırılması, kuraklık ve soğuk gibi abiyotik stres faktörlerine toleranslı tohum çeşitleri 
geliştirilmesi ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılması, değişen 
iklim koşullarından olumsuz etkilenecek tarım ürünleri için alternatif ürünlerin belirlenmesi ve 
bu konuda çalışmalar yapılması şeklinde özetlenebilir. 

İnsan faaliyetleri sonucu salınımları artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma ve 
dolayısıyla iklim değişikliği sonuçları insanlık için geri dönüşümü olmayacak şekilde tüm 
dünyayı etkisi altına almaya başladı. Bu olumsuz etkilerden ciddi anlamda zarar gören 
sektörlerden biri de tarımdır.  Ayrıca tarım kaynaklı gıda sektörünün stratejik öneminden dolayı, 
küresel iklim değişiklinin bir sonucu olan ve şiddetinin giderek artacağı düşünülen kuraklık ve 
çölleşmenin olumsuz etkilerini en aza indirmek için birtakım önlemler alınarak, değişen iklim 
koşullarına uygun tarımsal faaliyetler uygulanmaya çalışılması önceliğimiz olmalıdır. Tarım 
sektörünü sürdürülebilir kılmak için alınan bu önlemlerin ülkemizin sahip olduğu su, toprak, 
iklim ve biyoçeşitlilik gibi doğal kaynaklarının korunmasına, sürdürülebilir, verimli ve etkin 
kullanılmasına yönelik uygulamalar olarak planlanması doğru bir strateji olacaktır. 
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Özet 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında bağışıklama durumunu hakkında literatür 
değerlendirmesi yapmaktır. 
 
Gereç- Yöntem: Derleme türde olan çalışma için CINAHL, Medline, Google akademik, Web 
of Science veri tabanlarından literatür taraması yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının bağışıklaması 
hakkında, “Sağlık çalışanları”, “Bağışıklama”, “Aşılanma” anahtar kelimeleri kullanılarak 2015- 
2022 yılları arasında yapılmış çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmıştır. 
 
Bulgular: Ülkemizde sağlık çalışanlarına kesin önerilen aşılar arasında Hepatit B, Kızamık 
Kızamıkçık Kabakulak (KKK), Suçiçeği, Boğmaca, Tetanoz, Difteri, Meningokok, İnfluenza, 
BCG, Hepatit A, Covid-19 aşıları yer almaktadır. Dünyada ise Influenza, Hepatit B, KKK, 
Suçiçeği, Tetanoz, Difteri, Pnömokok, Covid-19 aşıları önerilmektedir. Türkiye’de yapılan bir 
çalışmada sağlık çalışanlarının %50.4'ünün hepatit B, %30.8'inin tetanoz aşılarını düzenli 
olarak yaptırdıkları belirtilirken %21.5 oranında sağlık çalışanının aşıya gerek duymadıkları için 
yaptırmadıkları görülmüştür. Yapılan farklı çalışmalarda özellikle Hepatit B aşılanma 
oranlarının diğer aşılara göre yüksek olduğu görülmektedir. Amerika’da ve Avrupa’da ise 
aşılanma oranlarının yüksek olduğu, hastanelerde çalışanların zorunluluk kapsamında 
aşılarını yaptırdıkları raporlandırılmıştır. İtalya’da yapılan bir çalışmada Ulusal Bağışıklama 
Programları kapsamında yüksek oranlarda Hepatit B ve Influenza aşılarının önerilerde olduğu 
bildirilmiştir.  Sağlık çalışanlarının dönemsel olarak influenza aşılanmasına yönelik tutum ve 
inançlarını araştıran bir çalışmada %61,1 sağlık çalışanlarının mutlaka aşı yapılması gerektiği 
görüşü yer almıştır. Aşılanma ile ilgili son yıllarda aşı tereddütü gündeme gelmektedir. Yapılan 
bir çalışmada hemşirelerin sağlık yetkilileri ve sağlık kurumlarına olan güvensizlikleri nedeniyle 
aşı tereddütü yaşadıkları raporlandırılmıştır. 
 
Sonuçlar: Sağlık çalışanları yaptıkları iş nedeniyle birçok riske maruz kalmaktadırlar. Dünyada 
ve Ülkemizde sağlık çalışanlarının bağışıklama oranlarını arttırmak bulaşıcı hastalıkların 
kontrol edilmesinde önem taşımaktadır. Son yıllarda artan aşı karşıtlığı, aşı tereddütü 
konularında önlemler almak ve sağlık çalışanlarının aşılanma oranlarını arttırmada çeşitli 
projeler ve eğitim programları yapılması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Bağışıklama, Aşılanma 
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STATUS OF IMMUNIZATION IN HEALTHCARE WORKERS: 

LITERATURE REVIEWSTUDY  
 

 
Abstract 
 
Aim: The aim of this study is to evaluate the literature about the immunization status of 
healthcare workers. 
 
Materials-Methods: Literature search was conducted from CINAHL, Medline, Google 
academic and Web of Science databases for the study, which is a compilation. Studies 
conducted between 2015 and 2022, using the keywords "Healthcare workers", "Immunization", 
"Immunization", on immunization of healthcare workers were included in the evaluation. 
 
Results: Hepatitis B, Measles Rubella Mumps (KKK), Chickenpox, Pertussis, Tetanus, 
Diphtheria, Meningococcus, Influenza, BCG, Hepatitis A, Covid-19 vaccines are among the 
vaccines that are strictly recommended for healthcare professionals in our country. In the 
world, Influenza, Hepatitis B, MMR, Chickenpox, Tetanus, Diphtheria, Pneumococcal, Covid-
19 vaccines are recommended. In a study conducted in Turkey, it was stated that 50.4% of 
healthcare workers regularly vaccinated against hepatitis B and 30.8% tetanus vaccinations, 
while 21.5% of health workers did not have vaccination because they did not need vaccination. 
In different studies, it is seen that hepatitis B vaccination rates are higher than other vaccines. 
It has been reported that vaccination rates are high in the USA and Europe, and that 
employees in hospitals have their vaccinations done as part of necessity. In a study conducted 
in Italy, it was reported that high rates of Hepatitis B and Influenza vaccines are recommended 
within the scope of National Immunization Programs. In a study investigating the attitudes and 
beliefs of health workers towards periodic influenza vaccination, 61.1% of health workers 
thought that vaccination should be done. In recent years, hesitations about vaccination have 
come to the fore. In a study, it was reported that nurses had hesitations about vaccination due 
to their distrust of health authorities and health institutions. 
 
Conclusions: Healthcare workers are exposed to many risks due to their work. Increasing the 
immunization rates of healthcare workers in the world and in our country is important in 
controlling infectious diseases. In recent years, it is necessary to take measures on increasing 
anti-vaccination, vaccine hesitancy, and to carry out various projects and training programs in 
order to increase the vaccination rates of healthcare workers. 
 
Keywords: Healthcare workers, Immunization, Vaccination 

 

GİRİŞ 
 
Sağlık çalışanları yaptıkları iş nedeniyle enfeksiyon hastalıklarına karşı maruziyetleri çok 
fazladır. Özellikle bulaşıcı hastalıklar karşısında hassas grupta yer almaktadırlar. Sağlık 
çalışanlarının mesleki risklerini azaltmada ise bağışıklama olmazsa olmazdır. Aynı zamanda 
sağlık çalışanlarının bağışıklanması ile öncelikle kendilerini ve ailelerini böylelikle de toplumu 
hastalıklardan korumuş oluruz (WHO, 2022; Karacaer ve ark., 2015). Sağlık çalışanlarının 
enfeksiyon hastalıklarına karşı maruziyetleri biyolojik riskler arasında yer almaktadır ve en sık 
görülen enfeksiyon hastalıkları Hepatit B, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), Hepatit C, viral 
enfeksiyonlar (influenza, covid-19 gibi), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’dir (Çalışkan Pala ve 
Metintaş, 2020; Taşçıoğlu, 2007). Hastalıkların önlenmesinde toplum sağlığını da tehdit eden 
enfeksiyon hastalıklarına karşı acil önlemlerin alınması gerekmektedir (Meydanlıoğlu, 2013). 
Alınacak önlemler kapsamında özellikle bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde bağışıklama 
öncelikli yer almaktadır. Etkin bir bağışıklama programı ile sağlığın korunması, 
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sürdürülmesinin yanında maliyet etkin hastalıklara karşı önlem almada önemlidir. Ülkemizde 
ve dünyada sağlık çalışanlarına bağışıklama programında aşılar önerilmektedir. Bağışıklama 
programı kapsamında Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yönelik uygulama 
protokolleri bulunmaktadır. Bu protokollere göre sağlık çalışanlarına tüberküloz, kızamık, 
kızamıkçık, kabakulak (KKK), mevsimsel influenza, su çiçeği, Hepatit B, Meningokok, Hepatit 
A, Covid-19 aşıları önerilmektedir (HSGM, 2022).  Hepatit B en sık kan yoluyla bulaşan 
enfeksiyonlar arasında yer alması nedeniyle özellikle aşılanma konusunda Sağlık Bakanlığı 
akış şemaları oluşturmuştur. Hepatit B Aşı uygulamasının antikor yanıtının oluşturulması 
gerekmektedir. Anti-HBs en az 10 mlU/mL ise bağışık olduğunu göstermektedir. Bağışık olan 
sağlık çalışanlarının aşılanmasına gerek yoktur ancak Anti-HBs negative ve antikor yanıt 
oluşmamışsa ek doz aşılanmaları gerekmektedir (HSGM, 2022). Bununla ilgili akış şeması 
Şekil 1’de paylaşılmıştır.  
 

Şekil 1. Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Uygulanması Akış Şeması 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM). (2022). Sağlık Çalışanlarına Yönelik Uygulanması Gerekli 
Aşılar ve Uygulama Şemaları. Erişim adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/saglik-calisanlari-asilama.html 

 
Dünyada ise sağlık çalışanlarına Influenza, Hepatit B, KKK, Suçiçeği, Tetanoz, Difteri, 
Pnömokok, Covid-19 aşıları önerilmektedir. Sağlık çalışanlarının bağışıklanması ile birlikte 
bulaşıcı hastalıkların önüne geçilerek primer koruma düzeyinde önlemler alındığı 
raporlandırılmaktadır (Aikaterini ve ark., 2012; CDC, 2011). Aynı zamanda aşılanan sağlık 
çalışanlarının toplum için iyi bir örnek olduğu ve hastalara da önerileriyle birlikte aşılanma 
oranlarını yükselterek toplum sağlığına katkı sağlayan bir grup olduğu da bilinmektedir (WHO, 
2022). Sağlık çalışanlarının güvenliği, hasta güvenliği, olumlu sağlık davranışı geliştirmede rol 
model olma ve sağlık sisteminin güçlenmesi sağlık çalışanlarının bağışıklamasının faydaları 
arasında yer almaktadır (WHO, 2022). Aşılanmanın önemli faydalarının yanında son yıllarda 
aşı redid ve aşı tereddütünün artması endişe vericidir. Ülkemizde ilk kez 2010 yılında aşı 
redleri ile karşılaşılırken 2015 yılında bir savcının kendi bebeklerine aşı yaptırmaması ve açtığı 
davayı kazanması gündemde yankı uyandırmıştır. Bu olay sonrasında aşı redleri hızlı bir artış 
göstererek 2017 yılında toplamda 10.000 vaka bildirilmişttir (Bozkurt, 2018). Aşı redleri büyük 
bir sağlık tehditi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşı reddi ve tereddütü ile ilgili farklı nedenler 
öne sürülmektedir. Bunlar, dini nedenler, aşı içerikleri hakkında yanlış bilgilendirmeler, 
olumsuz örnekler, aşıların yan etkileri gibi sıralandırılmaktadır (Kader, 2019). Aşılanma ile 
önlenebilen enfeksiyon hastalıklarının önüne geçilebilmektedir. Aşılanma aynı zamanda halk 
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sağlığının temelini oluşturan koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli öğelerinden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında bağışıklama durumunu hakkında literatür 
değerlendirmesi yapmaktır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM 
 
Derleme türde olan çalışma için CINAHL, Medline, Google akademik, Web of Science veri 
tabanlarından literatür taraması yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının bağışıklaması hakkında, 
İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler (“Healthcare Workers”, “Immunization”, “vaccination”, 
“Sağlık çalışanları”, “Bağışıklama”, “Aşılanma”) kullanılarak 2015- 2022 yılları arasında 
yapılmış çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmıştır. İçeriği değerlendirme kriterlerine 
uygun, tam metne ulaşılabilen, dili Türkçe ve İngilizce olan çalışmalar örneklemi oluşturmuş 
ve değerlendirilmiştir. 
 
BULGULAR 
 
Türkiye’de yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının %71.5’inin işe başlamadan Hepatit B 
aşısı yaptırdığı, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve su çiçeği aşılanması için yüksek 
seropozitiflik olduğu bildirilmiştir (Cılız ve ark., 2013). Yapılan farklı çalışmalarda özellikle 
Hepatit B aşılanma oranlarının diğer aşılara göre yüksek olduğu görülmektedir (Özgüler ve 
ark., 2016; Apaydın, Demir ve Karadeniz, 2021). Amerika’da ve Avrupa’da ise aşılanma 
oranlarının yüksek olduğu, hastanelerde çalışanların zorunluluk kapsamında aşılarını 
yaptırdıkları görülmektedir. Yapılan bir çalışmada özellikle acil servis çalışanlarının %86’sının 
aşılanmayı desteklediği bildirilmiştir. Ancak aynı ekibin %56’sının mevsimsel grip aşısının 
yapılmasını desteklediği de raporlandırılmıştır (Ozog ve ark., 2020). İtalya’da yapılan bir 
çalışmada Ulusal Bağışıklama Programları kapsamında yüksek oranlarda Hepatit B ve 
Influenza aşılarının önerilerde olduğu bildirilmiştir (Calabrese, Gallon ve Tafuri, 2016).  Sağlık 
çalışanlarının dönemsel olarak influenza aşılanmasına yönelik tutum ve inançlarını araştıran 
bir çalışmada %61,1 sağlık çalışanlarının mutlaka aşı yapılması gerektiği görüşü yer almıştır 
(Bardenheier ve ark, 2020). Aşılanma ile ilgili son yıllarda aşı tereddütü gündeme gelmektedir. 
Yapılan bir çalışmada hemşirelerin sağlık yetkilileri ve sağlık kurumlarına olan güvensizlikleri 
nedeniyle aşı tereddütü yaşadıkları raporlandırılmıştır (Ahmad, Akande ve Majid, 2022). 
Türkiye’de aile hekimleri ile yapılan bir çalışmada %51.8’inin daha önce mevsimsel grip aşısı 
yaptırmadığı ve hekimlerin %6.6’sının da hastalarına mevsimsel grip aşısını önermediği 
raporlandırılmıştır (Yağız, Sincan ve Taştan, 2022). Yapılan başka bir çalışmada ise sağlık 
çalışanlarının sadece %16.4’ünün tam aşılı olduğu bildirilmiştir. Aşı yaptırılmamasının 
nedenleri olarak (bölgesel nedenler) aşı bulamama, maliyet yüksekliği, zaman yetersizliği ve 
aşı yan etkilerinden korkma raporlandırılmıştır (Hussein, Ismail ve Jama, 2022). 
 
SONUÇ 
 
Dünyada ve Ülkemizde sağlık çalışanlarının bağışıklama oranlarını arttırmak bulaşıcı 
hastalıkların kontrol edilmesinde önem taşımaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri 
kapsamında değerlendirilen bağışıklama programlarının arttırılması toplum sağlığı açısından 
primer sorumluluğumuzdur. Özellikle riskli grupta yer alan sağlık çalışanlarının aşılanması 
önem taşımaktadır.  Son yıllarda artan aşı karşıtlığı, aşı tereddütü konularında önlemler almak 
ve sağlık çalışanlarının aşılanma oranlarını arttırmada çeşitli projeler ve eğitim programları 
yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Amaç: Kanser teşhisi konan bir çocuk olduğunda birincil bakım veren ebeveynlerdir. Tüm 
birincil bakıcılar genellikle fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak etkilenir. Çalışmanın amacı, 
kanserli bir çocuğun birincil bakım veren bireylerin yaşanmış deneyimlerinin daha derinden 
anlaşılmasını sağlamaktır. Hastalığın aile üzerindeki etkisine ilişkin bir anlayış geliştirmek, 
ailelerin hastalığın talepleriyle başa çıkmalarını daha iyi desteklemek için çok önemlidir. 

Yöntem: Nitel metodolojiyi yöntemlerinden olan Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (IPA), 
kanser tanısı almış bir çocuğa sahip birincil bakım verenlerin deneyimlerini daha iyi anlamak 
icin kullanilmistır. Katılımcılar (n=5) bire bir yarı yapılandırılmış görüşmelere katılmıştır. Tum 
görüşmeler kaydedilmiş, yazıya dökülmüş, analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

Bulgular: Analizler verilerde bulunan bes üst temayı ortaya çıkardı: (1) Kanser tedavisine 
ilişkin bilgi, (2) Desteğin önemi, (3) Kanser tanısını karsi verilen duygusal tepki, (4) Kanserin 
zorlukları, (5) Kansere bağlı değişiklikler. 

Sonuç: Bu çalışmanin amaci, kanserli bir çocuga birincil bakım verenlerin deneyimlerinin 
anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Sağlık hizmeti sunucuları, kanser teşhisi ve tedavisinin 
birincil bakım verenler üzerindeki etkisini değerlendirmeli, destek sunmalı ve deneyimlerini 
paylaşmaları için onları teşvik etmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Cocukluk kanseri, Deneyimler, Nitel 
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THE EXPERIENCES OF A PRIMARY CAREGIVERS OF CHILDREN 
WITH CANCER USING INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL 

ANALYSIS 

ABSTRACT 

Aim: Parents are the primary caregivers when there is a child diagnosed with cancer. All 
primary caregivers are often physically, psychologically, and socially affected. The aim of the 
study is to achieve a deeper understanding of the lived experience of individuals who are the 
primary caregiver of a children with cancer. Developing an understanding of the impact of the 
illness on the family is crucial to better support families’ deal with the demands of the illness.  

Metholodgy: Using the qualitative methodology Interpretative Phenomenological Analysis 
(IPA), primary caregiver's experiences of having a child with a diagnosis of cancer were 
explicated. Participants (n = 5) took part in one-on-one semi-structured interviews. All 
interviews were recorded, transcribed, analyzed, and interpreted.  

Results: Analyses revealed three superordinate themes present in the data: (1) Knowledge 
regarding cancer treatment , (2) The importance of support, (3) Emotional response to knowing 
the cancer diagnosis, (4) The challenges of the cancer, (5) Cancer-related changes.  

Conclusion: This study contributes to understanding what primary caregivers experience of a 
child with cancer. Health care providers should evaluate the impact of their cancer diagnosis 
and treatment on primary caregivers, and should offer support and encourage them to share 
their experiences. 

Keywords: Childhood cancer, Experiences, Qualitative 

INTRODUCTION 

According to the World Health Organization (WHO), each year, an estimated 400,000 children 
aged 0-19 years have suffer from different types of cancer worldwide (WHO, 2021). The 
diagnosis of cancer worldwide approximately accounts for 300,000 children (Van Schoors et 
al., 2019). Despite advances in treatment, cancer remains the leading cause of disease-related 
death in children (Siegel et al., 2018). Over the past 20 years advancements in cancer 
treatment have increased survival rates for childhood cancer and the average five year survival 
rate is approaching 80% (Trama et al., 2016). 

Living with a life-threatening disease like cancer represents a burdensome and difficult time 
for both the paediatric patient and the family (De Clercq et al., 2017). The shock of having a 
child diagnosed with cancer appeared in almost all studies related to parents’ experiences with 
a child with cancer (Bjöek et al., 2009; Fletcher, 2011; Neil and Clarke, 2010). Caring for a 
child can be considered as a natural trait of the parent. However,when a child is diagnosed 
with a life-threatening disease, the parental care role changes (Pishkuhi et al., 2018). The 
distruptive effect of cancer on the everyday life of the child, as well as the family, can be 
attributed to the treatment procedures, their corresponding appointments, and waiting times 
(Bjork et al., 2005). When a child is diagnosed with cancer a process known as psychological 
stress may start, which can interfere with the lives of the family for a considerable period of 
time (Lindahl, 2004). 
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The aim of this research will explore how participants make sense of and experience being a 
primary caregiver of a child with cancer. It will explore the lived experience of this population. 
The findings will work towards developing a coherent body of knowledge to inform and guide 
health professionals engage with primary caregivers who play a critical role in the care of their 
children. 

METHODOLOGY 

The study will adopt a qualitative methodology of Interpretative Phenomenological Analysis 
(IPA). This is a method that explores the “human lived experience” (Smith, Flowers, & Larkin, 
2009, p32). This study will employe the qualitative methodology of IPA, because it will 
consistent with the purpose of the research to gain insight and understanding into the real lived 
experiences of primary caregivers of children with cancer. IPA is an important part of the 
project as there is a requirement to stay in the experience of the individual throughout.  

RESULTS 

Having a child with childhood cancer has affected all caregivers in different ways. The following 
themes related to this will be explored: Mastery of the treatment protocol, Cancer-related 
changes, Emotions and Cancer, The importance of support and Effects of Cancer. 

DISCUSSION 

The aim of the current study was to investigate the subjective experiences of the parents of 
children with cancer, using interpretative phenomenological analysis (IPA). The findings in this 
study revealed that upon the children’s cancer diagnoses, primary caregivers experienced a 
myriad of emotions, including feelings of shock, confusion, and grief. This finding concurs with 
previous studies in which parents reported strong negative reactions during the initial treatment 
period (Bayat, Erdem, & Gül Kuzucu, 2008; Ljungman et al., 2016; Shortman et al., 2013). 

Sibling rivalry and positive and negative changes in the couples’ relations also appeared as a 
theme in the these primary caregivers’ experiences while living with a child with cancer. 
Parents justified this rivalry by the extra time, concern, and care they were giving to the sick 
child which was taken away from the siblings. Similar results were reported by Yeh (2003) and 
Bjöek et al. (2009). 

Parents reported experiencing support from their extended family members which served to 
assist them both emotionally and on a practical level. Other mechanisms of support were found 
to be parents’ place of work and the school the sick child was attending. Similar to the findings 
by Yeh et al. (2000) these results indicate that for this particular sample community sources 
such as employers and educational settings were generally supportive and accommodating 
towards the families in their time of crisis, again underpinning the importance of social support 
for families caring for a child with a critical illness. 

CONCLUSION 

In this study, the experiences of the parents of a child with cancer were deeply analyzed with 
a qualitative approach. The 5 major themes of ‘Mastery of the treatment protocol’, ‘Cancer-
related changes’, ‘Emotions and Cancer’, ‘The importance of support’ and ‘Effects of Cancer’ 
were extracted. Childhood cancer was a severe emotional stressor for parents. Therefore, their 
possible reaction, as well as their different life dimensions should be addressed in order to 
increase parental hope. Spiritual, mental, and emotional support will make the healthcare 
services more effective, and help parents avoid some health problems and deal with illness 
and death. Nurses, physicians, psychologists, and mentors are required to train and enable 
parents to care for children with cancer. 
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Özet 
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılım göstererek dünyayı etkisi altına alan 
yeni koronavirüs salgını (COVID-19 veya 2019-nCOV) toplumların ve bireylerin yaşantısını önemli 
ölçüde etkilemiş ve değiştirmiştir. Gerek sağlığı korumak gerekse sağlıkla ilgili ortaya çıkan 
problemlerin çözümüne yönelik olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “evde kal” sloganıyla 
küresel bir karantina politikası uygulamıştır. Bu politika her ne kadar hastalık için bir yarar olarak 
görülse de sağlık çalışanları normalin dışında daha uzun süre hastanelerde, kapalı ortamlarda 
çalışmışlardır. Bu sürecin uzaması ile birlikte çalışanlarda fiziksel ve ruhsal hastalık yakınmaları 
ortaya çıkmıştır. Ancak hem hastalık hem de tükenmişlik belirtilerini sadece hastalıkla mücadelenin 
etkileri olarak değil, kapalı mekânda uzun süre çalışmaları nedeniyle Hasta Bina Sendromu” (HBS) 
risk faktörlerine daha fazla maruziyetin de katkıda bulunduğu bir sonuç olarak ele almak daha 
uygun olacaktır. Gelecekteki pandemi süreçlerine hazırlıklı olabilmek için çalışanların sağlığının 
korunduğu sağlıklı binaların inşası önemli bir konu olarak görülmelidir. 
Bu faktör ve riskler göz önüne alındığında, hastanelerde iç ortamın sağlık kalitesini arttıracak 
düzenlemelerin sağlık politikalarına ivedilikle eklenmesi gerekmektedir. Çalışan personelin sağlığı 
ve verilen sağlık hizmetinin kalitesine, HBS’nun etkisinin kanıta dayalı çalışmalarla bu 
düzenlemelere güncel bilgiler sağlanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hasta Bina Sendromu, COVID-19, sağlık çalışanları, hastane, tükenmişlik 

 

SYMPTOM DILEMMA DURING THE PANDEMIC; Burnout and Sick 
Building Syndrome 

Abstract 
 
The new coronavirus outbreak (COVID-19 or 2019-nCOV), which emerged in Wuhan, China and 
spread rapidly and affected the world, has significantly affected, and changed the lives of societies 
and individuals.  To protect health and to solve the problems that arise related to health, the World 
Health Organization (WHO) has implemented a global quarantine policy with the slogan of "stay 
at home". Although this policy is seen as a benefit for the disease, health workers have worked in 
hospitals and indoor environments for longer periods than usual. With the prolongation of this 
process, physical and mental illness complaints have emerged in the employees. However, it 
would be more appropriate to treat both the symptoms of illness and burnout not only as effects of 
the fight against the disease, but also because of which greater exposure to the risk factors of 
"Sick Building Syndrome" (SBS) also contributes due to their prolonged work indoors. To be 
prepared for future pandemic processes, the construction of healthy buildings where the health of 
employees is protected should be seen as an important issue. 
Considering these factors and risks, regulations that will improve the health quality of the internal 
environment in hospitals should be added to health policies urgently. Up-to-date information should 
be provided to the health of the personnel and the quality of the health service provided, and to 
these regulations through evidence-based studies of the impact of SBS 
 

Keywords: Sick building syndrome, Covid-19, healthcare workers, hospital, burnout 
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GİRİŞ 
 
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılım göstererek dünyayı etkisi altına 
alan yeni koronavirüs salgını (COVID-19 veya 2019-nCOV) toplumların ve bireylerin 
yaşantısını önemli ölçüde etkilemiş ve değiştirmiştir (Zhu et al., 2020). Gerek sağlığı korumak 
gerekse sağlıkla ilgili ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik olarak Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından “evde kal” sloganıyla küresel bir karantina politikası uygulamıştır (Hossein, 
2020). Bu politika her ne kadar hastalık için bir yarar olarak görülse de sağlık çalışanları 
normalin dışında daha uzun süre hastanelerde, kapalı ortamlarda çalışmışlardır. Bu sürecin 
uzaması ile birlikte çalışanlarda fiziksel ve ruhsal hastalık yakınmaları ortaya çıkmıştır (Akalp, 
2021; Sipahioğlu, 2020). Bu nedenle literatürde pandemi sürecinin özellikle uzun süre kapalı 
ortamlarda kalan sağlık çalışanları üzerindeki tükenmişlik, yorgunluk, depresyon gibi fiziksel 
ve ruhsal etkisi ile ilgili bilimsel çalışmaların, risk ve koruyucu faktörlere ilişkin öneriler 
oluşturulmasına yönelik değerlendirme araştırmalarının artması da dikkat çekici olmuştur. 
COVID-19 salgını, stresle baş etmeye çalışan ve iş yükü talepleriyle bunalmış ön saflardaki 
sağlık çalışanları için çok yönlü bir travma olarak ifade edilmiştir (Galanis, 2021; Ghassemi, 
2021).  
Sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve tükenmişliğin getirdiği fiziksel ve ruhsal sonuçlar Covıd-
19 salgını ile ortaya çıkmamıştır (Maunder, 2021). Pandemiden önce de bu kavram, zaten bir 
sağlık hizmeti salgını olarak kabul edilmekteydi ve pandemi durumu daha da kötüleştiren bir 
hızlandırıcı olarak karşımıza çıkmıştır (Wei, 2022; Morgantini, 2020; Denning, 2021). COVID-
19 pandemisinden önce, sağlık çalışanlarında tükenmişlik prevalansı <%20 ile>%50 arasında 
değişmekte olup, hastane temelli hemşireler ve doktorlar üzerinde yapılan birçok çalışmada 
20-40 aralığında şiddetli tükenmişlik oranları rapor edilmiştir (Gómez-Urquiza, 2017; 
Monsalve-Reyes, 2018). Yakın tarihli bir meta-analizde ise, COVID-19 pandemisi sırasında, 
sağlık çalışanları içinde tükenmişliğin prevalansı %37.4 olarak belirtilmiştir (Batra, 2020). 
Tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma veya sinizm dahil olmak üzere duygusal ve 
bilişsel değişiklikler ve kronik iş stresinden kaynaklanan azalmış kişisel etkinlik duygularını 
tanımlayan bir sendromdur (Arnsten, 2021).  Schaufeli ve Greenglass'a göre tükenmişlik, 
“duygusal olarak zorlayıcı iş durumlarına uzun süreli katılımdan kaynaklanan fiziksel, duygusal 
ve zihinsel tükenme durumu” olarak tanımlanmaktadır (Schaufeli & Greenglass, 2021).  
Yorgunluk, tıbbi olarak, zihinsel veya fiziksel aktivitenin bir dönemini takip eden düşük çalışma 
yeteneğinin yanı sıra düşük performans ile karakterize edilen bir durum olarak tanımlanır 
(Batra, 2020). Hemşirelik personelinin çalışmasıyla ilgili yorgunluk, sağlıkları için bir tehdit 
olarak kabul edilmiştir, ancak aynı zamanda hastaların güvenliği ve alınan bakımın kalitesi ile 
de olumsuz ilişkilidir (Zhan, 2020).  Aşırı iş talepleri, insan gücündeki yetersizlik ve yetersiz 
enerji geri kazanımı sonucu ortaya çıkan duygusal, fizyolojik, bilişsel, zihinsel ve duyusal 
bileşenleri olan karmaşık ve çok boyutlu bir durumdur (Batra, 2020). Özellikle sosyal mesafeyi 
gerektiren bir pandemide, belirsizlik, kişisel koruyucu ekipman kullanımına daha fazla zaman 
ayrılması ve sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki değişiklikler, vardiya sırasında molaların 
olmaması, yorgunluk ve bitkinlik insidansını artırarak tükenmişliği tetiklemiştir.  Pandemi 
sürecinde sağlık personelinin yorgunluk ve tükenmişlik derecesini gösteren çalışmalarda bu 
iki yönlü ilişki belirtilmiştir (Singh, 2020; Rettig, 2021).  
Literatürde, COVID-19 öncesi, tükenmişliğe katkıda bulunan faktörler genel olarak; işgücü risk 
faktörleri (iş yükü, rol ve süreçler); iş gücü güvenliği risk faktörleri (özerklik ve kontrol, liderlik 
ve zamanlama esnekliği); sağlık hizmeti sağlayıcısına ilişkin risk faktörleri (öz-yeterlik, yaş, 
cinsiyet, dayanıklılık, kişilik özellikleri) olarak sıralanmıştır (Maunder, 2021). 
Çalışmalarda sağlık personelinin yorgunluk düzeyi COVID- 19'dan önce de yüksek düzeyde 
bildirilmiştir. Gece vardiyası, daha az uyku, gün içinde yorgunluk, aşırı uyku hali ve iş 
verimliliğinin azalmasıyla sonuçlanmıştır (Luceño-Moreno, 2020).  
Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, tükenmişliği, duygusal olarak zorlayıcı iş durumlarına 
uzun süreli katılımdan kaynaklanan fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenme durumu, pandemi 
ile mücadelenin bireysel ve sosyal etkileri olarak ele almak yeterli değildir. İşyerindeki 
ergonomik ve fiziksel koşulların kalitesi çalışanları fiziksel açıdan rahatsız ettiği kadar 
psikolojik açıdan da stres faktörü olarak etkileyebilmektedir. Bu durum çalışanlarda verimliliğin 
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düşmesine, isteksizliğe, işten soğumaya neden olduğu gibi tükenmişlik, yorgunluk, meslek 
hastalıklarına da neden olmaktadır.  
Fiziksel koşulların neden olduğu sorunları 1983 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) “Hasta 
Bina Sendromu (Sick Building Syndrome)” şeklinde tanımlamıştır (Marmot, 2006; WHO,1983). 
Örgüt içerisindeki her çalışanda yaşanabilecek bu problem baş ağrısı, mide bulantısı, 
anksiyete, baş dönmesi gibi birçok fiziksel belirtilerle ortaya çıkmaktadır (Çögenli, 2018; 
Keyvani, 2017). HBS’u açısından risk faktörü taşıyan kapalı alanlarda çalışanlarda dikkat 
çekici nokta, depresyon, yorgunluk ve tükenmişlik sendromunda belirtilen; hipertansiyon, uyku 
bozuklukları, sık solunum yolu hastalıklarına yakalanma, mide rahatsızlıkları gibi benzer sağlık 
sorunlarının özellikle sağlık çalışanlarında görüldüğü bilinmektedir (Jodas, 2009; Dyrbye, 
2019).      
Sağlık hizmeti sunulan yerlerde kullanılan dezenfektanlar,  antiseptikler,  latex,  cıva, anestezik  
maddeler, gluteraldehit,  solventler  ve  farmasötik  maddeler, bina rutubeti ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan nem hasarı, gün ışığının olmaması, artan gürültü seviyeleri ve 
havalandırmada yetersizlik ile   hava kalitesinde bozulma (karbondioksit miktarının artması), 
uçucu organik bileşikler, kötü koku gibi   iç mekân ile ilgili kimyasal sağlık risk faktörleri ile 
birlikte, emosyonel ve fiziksel sağlık risk faktörleri olan stres, yorgunluk, tükenmişlik, düşük 
verimlilik artan işe devamsızlık, yaşam kalitesinde bozulma ile sonuçlanan ve kurumsal işleyişi 
de olumsuz etkileyen psikososyal risk faktörleri HBS’u semptomlarını etkileyen faktörler olarak 
tanımlanmaktadır (Çögenli, 2018; Hai, 2020). DSÖ, HBS semptomlarının yüksek prevalansını 
ise risk faktörlerine maruz kalma süresi ve sıklığı ile ilişkilendirilmektedir. HBS araştırmaları, 
özellikle COVID-19 sürecinde risk faktörlerine maruz kalma sürelerinin artmasının, hastane 
ortamında çalışanlarda önemli ölçüde artış gösterdiğini vurgulamaktadır ve prevalans aralığı 
%20,9 ile %86,4 arasında değişmektedir (Kalender Smajlović, 2019). 
Bu derlemenin amacı pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tükenmişliğini ele alan 
çalışmalarda yer alan, pandemi süreci, uzun vardiya, izin kullanımın sınırlandırılması ve artan 
işgücü talebi faktörlerin yanı sıra çalışılan ortama ait fiziksel olumsuzlukların da tükenmişiliği 
etkileyebilecek risk faktörleri olduğuna dikkat çekebilmekti.  
 
SONUÇ 
 
Sonuç olarak sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadığı sağlık sorunlarının çok yönlü 
risk faktörleriyle ele alınması önemlidir. Bu dönemde sadece hastalığa ilişkin mücadele süreci 
değil aynı zamanda bu süreçte karantinada geçirilen zaman, koruyucu giysilerin ve yüz 
maskelerinin uzun süre kullanımı, izolasyon, dezenfektanların ve kimyasalların çalışma 
ortamında daha fazla ve sık kullanımı ile HBS risk faktörlerinin de artmasının tükenmişlik 
sendromu sonuçlarını etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır. Tükenmişlik ve HBS arasındaki 
ilişkiyi açıklamak için; risk faktörlerinin etki oranları, iyileştirme uygulamalarında azaltıcı 
faaliyetler, korumaya yönelik önlemlerin psikolojik, fiziksel ve maliyete ilişkin yüke etkisini 
karşılaştıran bilimsel kanıtlarla güncel bilgiler sağlanmalıdır. Bir pandeminin etkileri uzun 
vadeli olabileceğinden, pandemi döneminin ötesinde yeterli iyileştirici desteğin devam etmesi, 
dayanıklılığın artırılması, kaliteli sağlık hizmetinin sürdürülmesi için, çok yönlü risk faktörlerini 
analizini sağlayan sağlık politikaları geliştirilmesi önerilmektedir. 
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Özet 
 
Bireyin sağlığının bozulmasında başka birinin rolü olduğu düşünülüp, böyle bir durum iddia 
edildiğinde veya şüphelenildiğinde “adli olay” ve zarar gören kişi de “adli olgu” olarak 
değerlendirilir. Uluslararası Adli Hemşireler Birliği'nin tanımına göre; adli hemşirelik, sağlık ve 
adli sistemlerin kesiştiği genel hemşirelik uygulamalarıdır. Adli olguların sıklıkla karşılaşıldığı 
alanlardan biri de acil servislerdir.  Acil servislerde adli olguyla ilk karşılaşan, iletişime geçen 
sağlık profesyoneli hemşireler olması nedeniyle adli olguların tespiti, delillerin tanınması ve 
toplanması sırasında anahtar roldedir.  
Acil servise başvuran şiddet ve istismara maruz kalmış kişi, cinsel ya da fiziksel istismara 
uğramış çocuk, zehirlenmeler, travma, iş kazası nedeniyle fiziksel ve psikolojik yıkıma uğramış 
birey gibi birçok adli durum olabilir. Adli olgularla sıklıkla karşılaşan acil servis hemşireleri, 
uzman hemşirelik becerileri ve bakım hizmeti ile ceza adalet sisteminin gerekleri ve adli bilimler 
arasındaki boşluğu dolduracak yetkinlikte olması gerekmektedir. Adli olguların bakım sürecini 
yöneten hemşirelerin delil/kanıt toplanması ve kanıt güvenliğinin sürdürülmesine yönelik yeterli 
bilgisinin olması gerekmektedir. Acil serviste birincil ve ikincil değerlendirme sırasında elde 
edilen kanıtlar durumun aydınlatılmasında ve faillerin tespitinde veya şüpheli konumundaki 
kişilerin suçsuzluğunun saptanmasında oldukça önemlidir. Bu kapsamda acil hemşirelerinin 
delil niteliği taşıyan bulguların tespiti, uygun kaydı, uygun şekilde örneklerin alınması, 
korunması ve delil zincirine uygun şekilde ilgili makamlara iletmede rolü oldukça önemlidir.  
Acil hemşirelerinin adli olgularda beceri, davranış, koruma, önleme, bildirme stratejilerinin 
geliştirilmesini ve çözüm önerilerinin sunulmasını temel alan araştırmaların artması 
gerekmektedir. Hukuki sürecin etkin şekilde sürdürülmesi için adli olguların 
değerlendirilmesinde kanıt güvenliğini sürdürecek yetkinlikte hemşirelerin görevlendirilmesi ve 
hizmet içi eğitim programlarına adli hemşirelik başlığının eklenmesi ve sertifikasyon 
programlarının planlanması önerilmektedir. 
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PRESERVATION OF FORENSIC TRACES BY NURSING IN 
EMERGENCY SERVICES 

 
 

Abstract 
 
When it is thought that someone else has a role in the deterioration of the health of the 
individual and such a situation is claimed or suspected, it is considered as a "forensic case" 
and the injured person is considered a "forensic case". According to the definition of the 
International Association of Forensic Nurses; Forensic nursing is a general nursing practice 
where health and forensic systems intersect. One of the areas where forensic cases are 
frequently encountered is emergency services. As the health professional nurses are the first 
to encounter and communicate with forensic cases in the emergency services, they play a key 
role during the detection of forensic cases, the recognition and collection of evidence. 
There may be many forensic cases such as the person who applied to the emergency service, 
who has been exposed to violence and abuse, the child who has been sexually or physically 
abused, the individual who has suffered physical and psychological destruction due to 
poisoning, trauma, work accident. Emergency room nurses, who frequently encounter forensic 
cases, need to be competent to fill the gap between the requirements of the criminal justice 
system and forensic sciences by specialist nursing skills and care service. Nurses who manage 
the care process of forensic cases should have sufficient knowledge about collecting evidence 
and maintaining evidence security. Evidence obtained during the primary and secondary 
evaluation in the emergency department is very important in clarifying the situation and in 
identifying the perpetrators or the innocence of suspects. In this context, the role of emergency 
nurses in identifying evidence-bearing findings, proper recording, taking samples 
appropriately, preserving and transmitting them to the relevant authorities in accordance with 
the chain of evidence is very important. 
It is necessary to increase the research based on the development of skills, behavior, 
protection, prevention, reporting strategies and the presentation of solution proposals of 
emergency nurses in forensic cases. In order to maintain the legal process effectively, it is 
recommended to assign nurses with the competence to maintain the security of evidence in 
the evaluation of forensic cases, to add the title of forensic nursing to in-service training 
programs and to plan certification programs. 
 
Key Words: Forensic Nursing, Emergency Nursing, Emergency Service, Forensic Evidence 
 
 
 
ADLİ HEMŞİRELİK 
 
Bireyin sağlığının bozulmasında başka birinin rolü olduğu düşünülüp, böyle bir durum iddia 
ediliyor veya şüpheleniliyorsa bu durum “adli olay” ve zarar gören kişi de “adli olgu” olarak 
değerlendirilir (Gümüş K. and Doğan N 2018) . Adli tıp, insan bedenini ve insan davranışlarının 
yarattığı sonuçları hukukun yargı aşamasında doğru ve bilgilenmiş olarak değerlendirilmesi 
için bilirkişilik yapan bilim olarak tanımlanmaktadır (Polat 2014). Adli tıp alanlarından biri de 
adli hemşireliktir. Adli tıp alanında uzmanlık eğitimi ve özel eğitim almış adli hemşirelerin adli 
olayların çözümüne katkı sağlayacağı belirtilmektedir (Fırat, Ünal, and Yalçın Geleş 2016; 
Gökdoğan 2019). Adli hemşirelik hukuk ve hemşirelik arasında bağlantı halkasıdır. Adli 
hemşireliğin amacı gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Adli hemşirenin; klinik ve adli soruşturma 
süreçlerinde kanıta dayalı bir yaklaşımla anatomi fizyoloji bilgisini ve temel becerilerini 
kullanarak, adli durumları incelerken aynı zamanda hemşirelik mesleğinin temel değerlerini de 
korumakla yükümlüdür (Gökdoğan 2019).  Uluslararası Adli Hemşireler Birliği'nin (IAFN) 
tanımına göre; adli hemşirelik, sağlık ve adli sistemlerin kesiştiği genel hemşirelik 
uygulamalarıdır  (Davis Co 2013).  
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ACİL SERVİSTE ADLİ DURUMLAR 
 
Acil servise başvuran şiddete maruz kalmış kişi, aile içi şiddete uğramış kadın, cinsel ya da 
fiziksel istismara uğramış çocuk, iş kazası nedeniyle fiziksel ve psikolojik yıkıma uğramış birey 
gibi birçok adli durum olabilir. Burada mağdurun hakkının korunması, saldırgan ya da suçtan 
sorumlu kişilerin cezalandırılabilmesi için tek koşul adli raporun detaylı ve doğru olarak 
doldurulmasıdır. Acil serviste çalışan hekim ve hemşireler, tıbbi bakım ve uygulamaları 
hukukun doğru ve adil olarak gerçekleşmesinde kullanmalıdır (Polat 2014). Adli olgularla 
sıklıkla karşılaşan acil servis hemşireleri, uzman hemşirelik becerileri ve bakım hizmeti ile ceza 
adalet sisteminin gerekleri ve adli bilimler arasındaki boşluğu dolduracak yetkinlikte olması 
gerekmektedir (Hamzaoğlu N. 2019). Acil hemşireleri hem mağdur hem de faillerle 
karşılaşabilmektedir.  Adli olguların bakım sürecini yöneten hemşirelerin delil toplanması ve 
kanıt güvenliğinin sürdürülmesine yönelik yeterli bilgisinin olması gerekmektedir (Hamzaoğlu 
N. 2019). Adli rapor düzenlenmesi gereken durumlar incelendiğinde; ateşli silah ve patlayıcı 
madde yaralanmaları, kesici-delici-ezici alet yalanmaları, trafik kazaları, darp, iş kazaları ve 
düşmeler, zehirlenmeler, yanıklar, elektrik çarpmaları, mekanik asfiksi, işkence, intihar, 
malpraktis, çocuk istismarı, aile içi şiddet, ceza davaları ve taciz-mobbing sayılabilir. Adli rapor 
düzenlenmesi gereken tüm bu durumlar değerlendirildiğinde çoğunluğunun acil servislere 
başvuru yaptıkları ve acil servis çalışanlarından sağlık hizmeti aldıkları aşikardır (Polat 2014). 
Acil servise başvuran adli olguyu ilk gören sağlık profesyoneli olan hekim ve hemşireler ilk 
bulguların neler olduğu konusunda en doğru cevap verebilecek kişilerdir. Bu nedenle, özellikle 
adli olgularda hukuksal açıdan sıkıntıya girmemek için kayıtların zamanında ve eksiksiz 
tutulması önemlidir (Baysan Arabaci and Çam 2011; İlçe et al. 2010; Karadayı et al. 2013). 
Literatürde, hekimlerin çeşitli nedenlerle (adli tıp eğitiminin yetersizliği, bilgi ve beceri eksikliği, 
ilgisizlik vb.) adli rapor düzenlemekten kaçındıkları ve bildirim konusunda sıkıntılar yaşadıkları 
(Tümer AR, Keten A, and Karacaoğlu 2010; Türkmen et al. 2005),  adli tıp uygulamalarını en 
çok korkulan görev olarak nitelendirdikleri belirtilmektedir. Bütün bu olumsuzlukların doğal bir 
sonucu olarak da adli olguların muayenesi sonrası düzenlenen adli raporlarda sıklıkla 
yanlışlıklar ve eksiklikler ortaya çıkmaktadır. Acil serviste düzenlenecek ayrıntılı ve doğru 
raporlar sanığın hangi boyutta yargılanacağına da açıklık getirecektir (Polat 2014).  Acil 
servislerde karşılaşılabilecek adli olgular Tablo 1’de belirtilmiştir. 
 

Tablo 1: Acil Servislerde Karşılaşılabilecek Adli Olgular 
 

 İş kazaları 
 Trafik kazaları 
 Madde bağımlılığı 
 İntihar 
 Çocuk ihmal ve istismar 
 Yaşlı ihmal ve istismarı 
 Engelli istismarı 
 Çevresel tehlikeler  
 İnsan ve hayvan ısırıkları 

 Aile içi şiddet 
 Göz altı muayeneleri 
 Cinsel saldırılar 
 Kesici delici alet yaralanmaları 
 Yanıklar 
 Saldırı ve yaralama 
 Ateşli silah yaralanmaları 
 İlaç ve gıda zehirlenmeleri 
 Şüpheli ölümler

 
 
ADLİ OLGULARDA DELİLLERİN TOPLANMASI VE KANIT GÜVENLİĞİ 
 
Adli olguların bakım sürecini yöneten hemşirelerin delil/kanıt toplanması ve kanıt güvenliğinin 
sürdürülmesine yönelik yeterli bilgisinin olması gerekmektedir. Acil serviste birincil ve ikincil 
değerlendirme sırasında elde edilen kanıtlar durumun aydınlatılmasında ve faillerin tespitinde 
veya şüpheli konumundaki kişilerin suçsuzluğunun saptanmasında oldukça önemlidir. Bu 
kapsamda acil hemşirelerinin delil niteliği taşıyan bulguların tespiti, uygun kaydı, uygun şekilde 
örneklerin alınması, korunması ve delil zincirine uygun şekilde ilgili makamlara iletilmesinde 
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rolü oldukça önemlidir (Çevik and Başer 2012; Hamzaoğlu N. 2019). Adli olgularda delillerin 
toplanması sırasında dikkat edilmesi gereken genel kurallar aşağıdaki gibidir (Hamzaoğlu N. 
2019; Savaş 2020);  
 
• Delillere dokunma sırasında mutlaka eldiven ve diğer koruyucu ekipman 
kullanılmalıdır. 
• Çapraz bulaşı engellemek için eldivenler ve temas eden diğer ekipmanlar mümkün 
olduğunca sık değiştirilmelidir. 
• Adli olgudan çıkarılan kıyafet ve kişisel eşyalar aileye veya diğer yakınlarına teslim 
edilmemelidir.  
• Her bir delil ayrı ayrı bir poşete konulmalı ve delil poşetinin üzerine hastanın bilgileri 
(adı/soyadı, tarih/saat, içeriği ve nereden alındığı) yazılmalıdır.  
• Delil poşeti mühürlenmeden önce örneklerin kuruması beklenmelidir.  
• Zarfı kapatırken eldivenli parmak su ile nemlendirilerek kapatılmalı ya da hasta etiketi 
kullanılmalıdır.  
• Poşet/zarf/kutu kanıt bandıyla mühürlenmeli ve hasta bilgilerinin yer aldığı etiket 
yapıştırılmalıdır.  
• Kanıtı toplayan ve muhafaza eden kişi kendi bilgilerini yazmalı ve imzalamalıdır. 
Poşetler zımbalanmamalıdır.  
• Yetkili merciler ya da adli birimler tarafından talep edilmesi durumunda, iç beden 
muayenesi aynı cinsiyetten bir tanık eşliğinde hekimler tarafından yapılmalı ve hekimin 
imzasıyla tüm bulgular kaydedilmelidir. 
 
Kanıt toplamak, adli olgu ve kanıt toplayan sağlık profesyoneli açısından oldukça stresli ve 
zaman alıcı bir süreçtir. Hasta ile açık ve dürüst bir iletişim bu sürecin daha etkin 
sürdürülmesine yardımcı olabilir. Toplanan kanıtların eksiksiz olması için yönergeler 
doğrultusunda ilerlendiği hastaya açıklanmalıdır. Delil toplanma sürecinde empatik yaklaşım 
bireyin travmatize edilmeden sürece katılmasını sağlayabilir. 
 
TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 
Ülkemizde adli tıbbın yapılanmasındaki ve uzman sayısındaki yetersizlikler nedeniyle adli 
olguların büyük çoğunluğu, adli tıp uzmanları dışındaki hekimler tarafından değerlendirilmekte 
ve adli rapor düzenlenmektedir (Yavuz M.Fatih and Yavuz 2006). Literatürde, hekimlerin çeşitli 
nedenlerle (adli tıp eğitiminin yetersizliği, bilgi ve beceri eksikliği, ilgisizlik vb.) adli rapor 
düzenlemekten kaçındıkları ve bildirim konusunda sıkıntılar yaşadıklarını, adli tıp 
uygulamalarını en çok korkulan görev olarak nitelendirdikleri belirtilmektedir (Tümer AR et al. 
2010; Türkmen et al. 2005). Bütün bu olumsuzlukların doğal bir sonucu olarak da adli olguların 
muayenesi sonrası düzenlenen adli raporlarda sıklıkla yanlışlıklar ve eksiklikler ortaya 
çıkmaktadır (Yavuz M.Fatih and Yavuz 2006). Hemşirelik eğitiminde ise, adli klinik deneyimler 
lisans eğitim müfredatında standardize edilmemiştir. Hemşirelik öğrencileri, genellikle 
durumun hassas olması nedeniyle de klinik uygulamaları sırasında adli kanıt toplama sürecine 
dahil edilmemektedir.  Bununla birlikte hemşirelik öğrencileri, adli sürecin karmaşıklığını 
anlamak için okulda sağlanan teorik bilgilerle yetinmek zorunda kalmaktadır. Yapılan 
çalışmalar acil servislerde çalışan hekim (Korkmaz et al. 2012; Yavuz M.Fatih and Yavuz 
2006) ve hemşirelerin (Saral S 2009; Şentürk S and Büyükaslan B 2013) adli olguları tanıma, 
değerlendirme, yaklaşım ve raporlama konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve 
eğitime ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.  Demir ve ark (2019) yaptığı çalışma sonucu 
mezuniyet sonrası adli tıp eğitimlerine yönelik sürekli ve düzenli eğitimlerin gerçekleştirilmesi 
önerilmiştir (Demir et al. 2019). Buna ek olarak, acil servis çoğu zaman adli delil toplamak için 
ilk ve tek fırsatı sağlasa da, çok az sayıda acil servislerde adli vakaların izlem ve 
değerlendirmesine yönelik prosedür bulunmaktadır.  Var olan prosedürlerde sadece teorik 
bilgiyi içermekte becerinin kazandırılmasına yönelik uygulama içermemektedir. 
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DÜNYA ÖRNEĞİ 
 
Güney Afrika’da üç farklı hastanenin acil servisinde yapılan bir çalışmada acil servis 
çalışanlarının adli olguları kısmen tanımlayabildikleri saptanmıştır (Filmalter, Heyns, and 
Ferreira 2018).  Hemşirelik öğrencilerinin adli tıp uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerini 
belirlemeye yönelik yapılan çalışmada önemli bir kısmının (%36,3) bilgi yetersizliği olduğu 
belirtilmiştir (Cunha, Libório, and Coelho 2016).  Acil hemşireleri ile yapılan benzer bir 
çalışmada adli vakalara bütüncül yaklaşım sağlanması için hemşirelerin bilgi ve becerileri 
yeterliliğinin geliştirilmesi önerilmiştir (Nazarloo et al. 2017).  Acil hemşirelerine adli 
uygulamalara yönelik eğitim verildiğinde yetkinlik düzeylerinin geliştiği ve ekip içerisinde adli 
durumlara yaklaşım konusunda tutum değiştirdikleri belirtilmiştir (de Vries et al. 2019). (Cunha 
et al. 2016) Literatürde, adli bilimlere yönelik eğitimlerin uygulamaya yönelik olmasının ve 
multidisipliner ekip üyelerinin tümünü kapsamasının yetkinlik gelişiminde önemli olduğu 
vurgulanmaktadır (de Vries et al. 2019). 
 
SONUÇ 
 
Acil hemşireleri hasta ve yakınlarıyla ilk karşılaşan kişi olması nedeniyle adli olguların tespiti, 
delillerin tanınması ve toplanması sırasında anahtar roldedir. Hukuki sürecin etkin şekilde 
sürdürülmesi için adli olguların değerlendirilmesinde kanıt güvenliğini sürdürecek yetkinlikte 
hemşirelerin görevlendirilmesi ve gerekli eğitimlerin sürdürülmesi önerilmektedir. Acil 
hemşirelerinin adli olgularda beceri, davranış, koruma, önleme, bildirme stratejilerinin 
geliştirilmesini ve çözüm önerilerinin sunulmasını temel alan araştırmaların arttırılması 
gerekmektedir.  Hukuki sürecin etkin şekilde sürdürülmesi için adli olguların 
değerlendirilmesinde kanıt güvenliğini sürdürecek yetkinlikte hemşirelerin görevlendirilmesi ve 
hizmet içi eğitim programlarına adli hemşirelik konularının eklenmesi ve sertifikasyon 
sağlanması önerilmektedir. 
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Özet 

Amaç: Detraining, egzersizi kısmen veya tamamen bırakma süreci olarak ifade edilmektedir. 
Bir başka tanıma göre detraining, antrenmanlar ile elde edilen fizyolojik ve performans 
özelliklerinin kazanımları korumak için gerekli olan egzersiz sıklığı, yoğunluğu veya 
süresindeki bir azalma veya kesilmesi olarak ifade edilmektedir. Yapılan antrenmanlarda 
sporcuların uyumu her zaman aynı seviyede olmamaktadır. Antrenmanla oluşan fizyolojik 
adaptasyonların geri dönüşlülük miktarı; kişinin antrenman durumuna, genetik özelliklerine, 
antrenmanın şiddet, yoğunluk ve sıklık bileşenlerinin ne kadar azaltıldığına ve antrenmana ne 
kadar süre ara verildiğine bağlıdır. Bu çalışmayla, egzersizi kısmen veya tamamen bırakma 
sürecinin dolaşım sistemi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmış. 

Gereç ve yöntem: Bu araştırma kapsamında Google akademi ve PubMed’ de 2000-2021 
tarihleri arasında ilgili yayınlar gözden geçirilerek detraining’in kardiyorespiratuar sistem 
üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 

Bulgular: Yoğun antrenmanlar ile kazanılan özellikler, antrenmanlara verilen kısa bir ara ile 
hızla gerilemeye başlamaktadır. Kondisyonel özellikler ne kadar uzun süreç içerisinde 
kazanılırsa kayıpları da o kadar geç olduğu belirtilmektedir. 

Sonuçlar: Detraining döneminde hız ve çeviklikteki performans kayıpları azdır, ancak esneklik 
performansı hızlı bir şekilde azalır. Sakatlıkları önlemek için sporcuların yıl boyunca esneklik 
antrenmanı yapmaları önerilmektedir. Detraining döneminde, kardiyorespiratuar dayanıklılık 
kayıpları, kas kuvvet, güç ve dayanıklılık kayıplarından çok daha fazla olduğu 
vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Detraining, Kardiyorespiratuar Sistem, Egzersiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

EFFECTS OF DETRAINING ON THE CARDIORESPIRATORY 
SYSTEM 

 

Abstract 

Objectives: Detraining is expressed as the process of giving up exercise partially or 
completely.According to another definition, detraining is expressed as a decrease or 
interruption in the frequency, intensity or duration of exercise necessary to maintain the gains 
in physiological and performance characteristics obtained by training. The harmony of the 
athletes in the trainings is not always at the same level. The amount of reversibility of 
physiological adaptations that occur with training; It depends on the person's training status, 
genetic characteristics, how much the intensity, intensity and frequency components of the 
training are reduced, and how long the training is interrupted.The aim of this study is to 
investigate the effect of partial or complete withdrawal of exercise on the circulatory system. 

Materials - Methods: Within the scope of this research, related publications in Google 
academy and PubMed between 2000-2021 were reviewed and the effects of detraining on the 
cardiorespiratory system were discussed. 

Results: The features gained through intense training begin to regress rapidly with a short 
break in training. It is stated that the longer the conditional characteristics are gained, the later 
the losses are. 

Conclusions: Performance losses in speed and agility are small during the detraining period, 
but flexibility performance declines rapidly. It is recommended that athletes do flexibility training 
throughout the year to prevent injuries. It is emphasized that cardiorespiratory endurance 
losses are much higher than muscle strength, power and endurance losses during the 
detraining period. 

Keywords: Detraining, Cardiorespiratory System, Exercise 

 

GİRİŞ 

Detraining, egzersizi kısmen veya tamamen bırakma süreci olarak ifade edilmektedir Bir başka 
tanıma göre detraining, antrenmanlar ile elde edilen fizyolojik ve performans özelliklerinin 
kazanımları korumak için gerekli olan egzersiz sıklığı, yoğunluğu veya süresindeki bir azalma 
veya kesilmesi olarak ifade edilmektedir (Mujika,2000). Yapılan antrenmanlarda sporcuların 
uyumu her zaman aynı seviyede olmamaktadır. Antrenmanla oluşan fizyolojik adaptasyonların 
geri dönüşlülük miktarı; kişinin antrenman durumuna, genetik özelliklerine, antrenmanın şiddet, 
yoğunluk ve sıklık bileşenlerinin ne kadar azaltıldığına ve antrenmana ne kadar süre ara 
verildiğine bağlıdır. Detraining döneminin sporcuların dayanıklılık, kuvvet, sürat, denge ve 
esneklik gibi performans özellikleri üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu dönemde 
sporcuların performans seviyelerinde büyük düşüşler yaşanmaktadır. Bu düşüşler, 
antrenmanlı sporcularda, antrenmansız sporculara göre daha fazla olmaktadır (Mujika,2000). 
Yoğun antrenmanlar ile kazanılan özellikler, antrenmanlara verilen kısa bir ara ile hızla 
gerilemeye başlamaktadır. Kondisyonel özellikler ne kadar uzun süreç içerisinde kazanılırsa 
kayıpları da o kadar geç olmaktadır. Son yıllarda antrenmanla elde edilmiş olan olumlu 
değişikliklerin antrenmanlara ara verilmesi ya da bırakılmasıyla ne kadar süreyle korunacağı 
konusundaki çalışmalar hız kazanmıştır. Literatürde konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, 
çalışmaların sonuçları arasında bazı tutarsızlıkların olduğu görülmektedir. Yapılan 
çalışmalarda, yapılan antrenmanlarla vücutta oluşan değişimlerin, düzenli antrenman yapan 
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sporcularda kısa sürede daha hafif şekilde ortaya çıktığını, antrenmanla elde edilen VO2maks 
gelişiminin kaybolması, antrenmanlara ara verilmesini takip eden 4.cü haftadan sonra daha da 
hızlandığını rapor etmişlerdir (Buckthorpe,2019). Bazı çalışmalar, 1 haftadan fazla 
antrenmanlara ara verilmesinin sporcuların performanslarında azalmaya neden olduğunu 
belirtmektedirler. Bu çalışmayla, egzersizi kısmen veya tamamen bırakma sürecinin dolaşım 
sistemi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmış. 

DETRAİNİNG’İN KARDİYORESPİRATUAR SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

VO2 max, vücut ağırlığının kilogramı başına bir dakikada (ml / kg / dak) kullanılan maksimum 
O2 miktarıdır. Daha önce antrenman yapmış bireylerin, antrenman etkilerine uyum sağlaması 
daha kolaydır. Antrenmanı bıraktıktan sonra yeniden başlayan kişilerin VO2 max değerlerinde 
bazı değişiklikler görülmektedir. Literatürde konuyla ilgili yapılan çalışmaların bulgularına göre, 
VO2 maks’ın 2 hafta veya daha uzun süre hareketsizlik sonucunda %4-20 arası azaldığı 
belirlenmiştir. VO2 maks iki temel bileşene sahiptir. Bunlar; Kardiak çıkış (Q maks – L/dk ) ve 
çalışan kaslarda oksijen alımı ve tüketimi’dir (Capelli,2008) . Dayanıklılığı gelişmiş sporcuların 
kan volüm değerlerinde detraining’in ilk 2 gün içerisinde %5-12 arasında düşüşler meydana 
gelmektedir. Kan değerindeki bu azalım kardiyovasküler sistemde gözlenen hızlı düşüşün asıl 
nedenidir. Kardiyovasküler fonksiyonda ve kas metabolik potansiyelinde önemli düşüşler, 
antrenmanın kesilmesinden sonraki günler veya haftalar içinde ortaya çıkar. Antrenman 
adaptasyonlarındaki bu kayıplar hem maksimal hem de submaksimal egzersiz performansında 
bir azalmaya neden olmaktadır (Joo,2018). 

KARDİYAK ÇIKTI VE DETRAİNİNG 

Kardiyak çıktı, kalpten dakikada pompalanan toplam kan miktarıdır. Diğer bir deyişle, vücudun 
oksijen ihtiyacına yanıt olarak kalbin verdiği kan miktarıdır. 8 haftalık detraining döneminde 
kalbin boyutlarının atım hacmine paralel olarak azaldığı, ilk 3 haftada sol ventrikül arka duvar 
kalınlığının kademeli olarak %25 kütlesinin de yaklaşık %20 oranında azaldığı bulunmuştur 
(Schumann,2015). 

KASSAL DETRAİNİNG 

Aktif olan bireylerin, 4 haftalık bir detraining dönemi sonrasında, kas kılcallaşmasının 
antrenman öncesi olan seviyesine dönmesiyle sonuçlanır, ancak yine de bu seviye sedanter 
bireylerin değerinden daha yüksektir. Detraining sonrası kaslarda oksijen alımının %8 
oranında azaldığı bulunmuştur. Ayrıca, 3-12 hafta süreyle geçirilen detraining dönemi sonrası, 
VO2max'ta %9'luk bir azalmaya yol açtığı gözlenmiştir. Aerobik antrenmanın kas üzerindeki 
bir etkisi, aerobik enerji üretiminden sorumlu hücrelerdeki organeller olan mitokondri 
hacmindeki artıştır. Detraining ile mitokondri hacmi azalır (Davis,2008). Kuvvet antrenmanları 
ile detraining süresine bağlı (4 haftadan az kısa süreli) olarak kas kütlesinin azalmasına 
rağmen kas kuvvetinin korunabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, 3 haftalık detraining döneminde 
sporcuların sadece yağ kütlesinin arttığı bunun yanında kas kütlesinde ve gücünde herhangi 
bir değişim olmadığı rapor edilmiştir (Davis,2008). Detraining sonrası organizmada oluşan 
fizyolojik tepkiler 4 başlık altında özetlenmektedir;  

a. Kas kuvvet ve gücündeki değişimler 

b. Kas dayanıklılığındaki değişimler  

c. Hız, çeviklik ve esneklikteki değişimler 

d. Kardiyorespiratuar dayanıklılıktaki değişimler  
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Detraining, kas kuvvet ve gücündeki kayıpların eşlik ettiği kas’da atrofiye neden olmaktadır. 
Sadece 2 hafta hareketsizlikten sonra sporcuların kas dayanıklılığında bir azalma 
görülmektedir. Bunun olası nedenleri, azalmış oksidatif enzim aktiviteleri, azalmış kas glikojen 
depolaması, asit-baz dengesinin bozulması ve kaslara kan akışının azalması olarak 
açıklanabilir 

Sonuç olarak, Detraining döneminde hız ve çeviklikteki performans kayıpları azdır, ancak 
esneklik performansı hızlı bir şekilde azalır (Garcia-Pallares, 2011). Sakatlıkları önlemek için 
sporcuların yıl boyunca esneklik antrenmanı yapmaları önerilmektedir. Detraining döneminde, 
kardiyorespiratuar dayanıklılık kayıpları, kas kuvvet, güç ve dayanıklılık kayıplarından çok 
daha fazladır. Kardiyorespiratuar dayanıklılığı korumak için haftada en az 3 kez antrenman 
yapılmalı ve antrenman yoğunluğu normal antrenman yoğunluğunun en az %70'i kadar 
olmalıdır (Dingenen,2017; Garber ,2011). 
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Özet 
 
Amaç: Bu çalışma͕ sivillerde segmental kemik kaybının eşlik ettiği akut balistik ön kol 
kırıklarının tedavisinde iki aşamalı rekonstrüksiyon tekniği uyguladığımız hastalarımızın uzun 
dönem sonuçlarını paylaşmak amacıyla yapılmıştır. Bilgimize göre literatürde segmental kemik 
kaybı bulunan balistik ön kol kırıkları ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 
 
Gereç- Yöntem: Bu tanımlayıcı retrospektif araştırmada Haziran 2018-Eylül 2019 tarihleri 
arasında Mogadişu-Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesinde segmental kemik kaybı bulunan  
balistik ön kol kırıkları sebebiyle iki aşamalı rekonstrüksiyon prosedürü uyguladığımız 6 
hastanın radyolojik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirildi. Demografik veriler, eşlik eden 
yaralanmalar, kemik kaybı uzunluğu kaydedildi. Radyolojik değerelendirme ile  kaynama, 
kaynama zamanı ve Tang sınıflaması ile fonksiyonel iyileşme değerlendirildi. 
 
Bulgular: Ortalama yaşları 26 olan 6 hastanın 4ünde yüksek 2sinde düşük enerjili yaralanma 
mevcuttu. Ciddi muskulotendinöz açık yarası bulunan 3 hastada sırayla radial arter, ulnar sinir 
ve posterior interosseöz sinir defisiti mevcuttu.  Ortalama kemik defekti 3.5 cm olarak 
değerlendirildi. İkinci aşamada 3 hastada NV fibula, 2 hastada  iliak ve 1 hastada ulna 
otogrefteleme yapıldı. Ortalama 7 ayda 5 hastada tam kaynama elde edildi. 1 hastada 
proksimal greft-kemik bileşkesinde nonuion tespit edildi. Ortalama 27 aylık takipte Tang 
sınıflamasına göre 3 hastada mükemmel, 2 hastada iyi ve 1 hastada kötü fonksiyonel sonuç 
izlendi. 
 
Sonuçlar: Balistik ön kol kırıkları oldukça nadir görülen yaralanmalardır. Bu yaralanmaların 
sıklıkla savaş bölgelerinde görülmesi, yeterli kayıt ve takibin yapılamaması sebebiyle bu 
alanda sınırlı çalışma mevcuttur. Özellikle eşlik eden ciddi yumuşak doku defektleri, 
nörovasküler defisitler ve segmental kemik kayıpları bu kırıkların tedavisini zorlaştırmaktadır. 
Bu yaralanmaların doğası gereği nadir görülmesi sebebiyle, mevcut cerrahi prosedürü 
alternatif yöntemlerle karşılaştırma imkanımız bulunmasa da mevcut bulgular ışığında iki 
aşamalı rekonstrükiyon tekniğinin başarılı olduğunu düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Balistik, Ön kol kırıkları, İki Aşamalı Rekonstrüksiyon 
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TWO STAGE RECONSTRUCTION IN SEGMENTAL BONE LOSS 

ASSOCIATED WITH ACUTE BALLISTIC FOREARM FRACTURES 
 

 
Abstract 
 
Objectives: The aim of this study was to evaluate long-term results of two stage reconstruction 
procedure in patients with segmental bone loss associated with acute ballistic forearm 
fractures. To our knowledge; no previous study reported about segmental bone loss 
associated acute ballistic forearm fractures in the literature. 
 
Materials - Methods: In this descriptive retrospective study, radiological and functional results 
were evaluated of six civilian patients in which the two stage reconstruction technique was 
used for segmental bone loss associated with acute ballistic forearm fractures, between June 
2018 and July 2019 in Mogadishu-Turkish Education and Training Hospital. Demographics, 
associated injuries and bone loss sizes recorded. Radiological examination was made to 
evaluate union and the time to union. Also, Tang classification was used to evaluate functional 
recovery.  
 
Results: The median age was 26 years. High velocity injury mecahanism was observed in 4 
and low velocity injury mechanism was there in 2 cases. In 3 patients with massive soft tissue 
injury; radial artery, ulnar nerve and posterior interosseous nerve injuries were determined, 
respectively. The average bone loss size was 3.5 cm. NV fibula in 3 cases, iliac in 2 cases and 
ulna in 1 case were used for autografting. The average time to union was 7 months. Union was 
seen in 5 patients. There was proximal bone to graft junction non-union in one case. According 
to the Tang system, excellent clinical function in 3 cases, good in 2 and poor in one one case 
were determined. 
 
Conclusions: Ballistic forearm fractures are uncommon and usually occure as combat related 
injuries. Also, there is a paucity in the literature about these type of injuries due to insufficient 
records in battlefields. The comminuted nature of ballistic forearm fractures and associated 
soft tissue defects present a challenging problem to deal with, in treatment. We believe that 
two stage reconstruction procedure may be a reliable option for reconstruction of segmental 
bone defects in ballistic forearm injuries. 
 
Key Words: Ballistic, Forearm Fractures, Two Stage Reconstruciton 
 
INTRODUCTION 
 
Ballistic forearm fractures are uncommon injuries and thus have been defined in relatively few 
studies in the literature. Although there is a chance of conservative treatment in non-displaced 
fractures, open, displaced or multifragmented fractures are generally treated with surgical 
interventions (Lenihan,1992). Segmental bone loss and concomitant soft tissue injuries 
occurring with the effect of ballistic energy make the treatment of these fractures more difficult 
(Elstrom,1978). The aim of this study was to report the results of a two-stage reconstruction 
procedure for acute ballistic forearm fractures with segmental bone loss. 

MATERIALS AND METHODS: 

A two-stage reconstruction procedure was applied to six civilian patients with forearm 
segmental bone loss associated acute ballistic injuries in Mogadishu – Turkish Training and 
Research Hospital, between June 2018 and September 2019. The patients comprised 5 males 
and 1 female with a mean age of 26 years (range, 19-36 years). In the first stage of the two- 
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stage reconstruction procedure, wound irrigation, vessel and tendon repair, and extensive  
debridement of contaminated soft tissues were performed. Following the excision of necrotic 
bone fragments from the fracture region where the bone defect was located, it was aimed to 
preserve length and alignment by providing temporary fixation with a single 2.00 mm Kirschner 
wire placed intramedullary thru the fracture line.  
 
When wound healing was completed, and infection was discounted from clinical findings and 
laboratory parameters (C-reactive protein <1mg/L, sedimentation <20 mm/hour), the second 
stage of surgery was performed. At this stage, the bone defect was exposed by volar approach 
for the radius and a dorsal approach for the ulna. The Kirschner wire in the fracture line was 
cut and removed. The fracture ends were debrided then the bone defect size was measured 
and recorded. Autografts were harvested from the appropriate region according to the 
surgeon’s preference. After filling of the bone defect, definitive fixation was provided with 3.5 
mm thick locking plates of an appropriate length (Solid, Turkey) (Figure 1). The interval 
between the two stages (weeks) was also recorded. The Tang classification system, which is 
based on clinical and radiological findings, was used to evaluate the final functional outcomes 
of the patients. Also, graft union was evaluated as the presence of callus bridges on both 
proximal and distal graft to bone junctions on at least three of the four cortices on 
anteroposterior and lateral roentgenograms. The time to union was defined as the time elapsed 
between second stage and bone union was confirmed and recorded.  
 

 
Figure 1:   30 years old male (Case 1) with high velocity gunshot injury to proximal forearm 

(a). Initial radiograph (b). First stage radiograph(c). Union with nonvascularised fibula graft at 
final visit (d). 

 
RESULTS 
 
Patient data was showed in Table 1. The location of bone loss was the radius in 4 patients and 
the ulna in 2. The interval between the two surgical stages was determined to be mean 4 weeks 
(range, 2-6 weeks). No findings of deep infection or compartment syndrome were observed in 
any patient. In the second stage reconstruction, after the bone ends were freshened, the bone 
defect was evaluated as mean 3.75 cm (range, 2-8 cm). The mean follow-up period was 27 
months (range: 21-32 months). Excellent union of bone to graft was obtained in 5 of the 6 
patients.  Proximal graft to bone junction nonunion was observed in one patient (Case 5) by 
the time of the final follow-up examination, who declined a regrafting operation on the final visit.  

 



 

117 
 

The mean time to union was 7 months (range, 4-10 months). No synostosis was observed. 
Functional outcomes were evaluated as excellent in 4 patients, good in 1 and fair in 1 patient. 
Radiological recovery was evaluated as excellent in 3 patients, good in 1 and poor in 1 patient 
according to the Tang classification system. Pronation was measured as mean 63° (range: 
40°-80°) and supination as mean 61° (range: 30°-80°).  

 
Table 1: Summary of demographics, injury characteristics and surgical features 

Case  Age / 
Gender 

Ballistic 
Energy 

Fracture Location Bone 
Loss 

Location 

Bone 
Loss 

Length 
(cm) 

Neurovascular 
Injury 

Interval 
Between 

Stages (weeks) 

Graft Type

1 30 / Male HV Radius Radius 3.0 Posterior 
Interosseous 

Nerve

5 NVF 

2 20 / Male HV Radius Radius 4.0 Radial Artery 6 Ulna 

3 25 / Male HV Radius+Ulna Ulna 2.5 - 4 Iliac Bone 

4 19 / Female LV Radius+Ulna Radius 2.0 - 3 Iliac Bone 

5 31 /Male HV Ulna Ulna 8.0 Ulnar Artery and 
Nerve 

6 NVF 

6 36 / Male LV Radius Radius 3.0 - 2 NVF 

 
 
DISCUSSION 
 
There is a paucity of data on ballistic forearm fractures due to the rarity of this injury pattern. 
As these are usually combat injuries, there has been insufficient recording and follow up, and 
therefore it has not been possible for the publication of large series on this subject in literature 
(Hinsley,2006). 

 Faldini et al. reported successful results of Intercalary non-vascularised fibula grafting and 
plating  in patients with atrophic non-union up to 4 cm (Faldini,2009). In another study of acute 
trauma patients with forearm segmental bone loss up to 10.5 cm, radiological union was 
obtained at mean 4 months by intercalary non-vascularised fibula autograft and opposite tibial 
allograft technique (Moroni,1995). Although bone transport with an Ilizarov external fixator is 
an alternative in cases of larger bone defects, complications such as the need for regrafting, 
pin tract infection, and wrist and elbow contractures are often seen (Zhang,2014).  

The induced membrane technique (Masquelet reconstruction) is another method which can be 
selected in two-stage reconstruction. Unlike the method used in the current study, the bone 
defect is filled with polymethylmethacrylate bone cement in the first stage. However, despite 
the successful results reported in non-union cases, there are insufficient references in the 
literature for acute injuries (Walker,2019). Bone union was determined in the first 6 months in  

3 of the current study cases and in the first 9 months in 2. Non-union was observed in the 
proximal bone to graft junction at the final follow-up examination in one patient. In literature, 
the time to union has been reported to vary between 2.5 and 8 months in two-stage 
reconstructions of acute forearm fractures with bone loss (Adani,2004). However, when it is 
considered that most of the patients in the current study had fractures formed from high-
velocity energy mechanisms, comparisons cannot be made.  

In two-stage reconstructions, the interval between the stages is not clear. In cases with acute 
bone loss, the second stage of grafting and definitive fixation can be applied approximately 
one month later, after completion of soft tissue healing and the exclusion of infection with 
clinical and laboratory parameters (Moroni,1995). In low-velocity gunshot forearm fractures 
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with no severe soft tissue defect and bone loss, it is recommended that definitive fixation can 
be performed 1-2 weeks after the first debridement (Elstrom,1978). Similarly in the current 
study, second stage reconstruction was able to be applied at mean 4 weeks (range, 2-6 
weeks). In cases with suspected infection, it is recommended to wait at least 10 weeks or more 
with repeated debridements after the first stage (Grace,1980).  

In the current series, neurovascular deficit was seen in half of the patients, and all of these 
patients were injured with a high-velocity energy mechanism. No findings of deep or superficial 
infection or osteomyelitis were observed in any of the patients in this study. Infection rates for 
low-velocity forearm fractures have been reported in literature to be extremely low 
(Maqungo,2014). The initiation of antibiotherapy in the first evaluation, the rapid application of 
first-stage debridement, close follow-up of the wound, and closure of open wounds as early as 
possible are thought to be effective in the low infection rates.  

CONCLUSION 

Therefore, data could not be obtained for comparison of two-stage reconstruction with an 
alternative technique made on the basis of surgeon preference. Nevertheless, the findings 
obtained from this series indicate that two-stage reconstruction may be a successful method 
in acute ballistic forearm fractures with segmental bone loss. 
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Özet 
 
Amaç: Pediatrik femur boyun kırıkları nadir görülen yaralanmalardır. Uzun dönemde 
gelişebilecek ciddi komplikasyonların önlenebilmesi amacıyla erken dönemde uygun 
redüksiyon ve fiksasyon önerilmektedir. Bu çalışma, femur boyun kırığı nedeniyle kapalı 
redüksiyon ve kanüle vida ile fiksasyon uygulanan 12 çocuğun klinik ve radyolojik sonuçlarını 
analiz etmek amacıyla planlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: Kasım 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında ortalama yaşları 9.7 olan 12 çocuk 
hastaya (4 erkek, 8 kız) femur boyun kırığı sebebiyle kapalı redüksiyon ve kanüle vida ile 
fiksasyon uygulandı. Olguların yaş, cinsiyet, yaralanma mekanizması, kırık tipi, kırık 
deplasmanı, postoperatif redüksiyon, takipteki radyolojik görüntülemeleri ve Ratliff skorları 
kayıt altına alındı. 

 Bulgular: Ortalama takip süresi 22.3 aydı. Altı Delbett tip 2, beş Delbett tip 3 ve bir Delbett tip 
4 femur boyun kırığı olan hasta yaralanma sonrası ortalama 12.5 saatte (1-75 saat arası) opere 
edildi. Takiplerde Ratliff skorlarına göre 10 hastada (%83.3) tatmin edici sonuçlar gözlendi. 2 
hastada koksa vara gelişti. Takip süresinde hiçbir hastada avasküler nekroz görülmedi. 

 Sonuçlar: Pediatrik femur boyun kırıklarında erken kapalı redüksiyon ve kanüle vida ile 
fiksasyon uzun dönem komplikasyonların önlenmesinde etkili olabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, Pediatrik, Kapalı redüksiyon 
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CLOSED REDUCTION AND CANNULATED SCREW FIXATION FOR 
PEDIATRIC FEMORAL NECK FRACTURES 

 
 
Abstract 
 
Objective: Pediatric femoral neck fractures are uncommon injuries. Accurate early reduction 
and fixation is recommended to avoid serious long-term complications. The aim of this study 
was to analyze the clinical and radiological outcomes of 12 children with femoral neck fractures 
who were treated with closed reduction and cannulated screw fixation.  

Method: Between November 2015 and December 2019, 12 children (4 males,8 females) with 
an average age of 9.7 were operated by closed reduction and cannulated screw fixation for 
femoral neck fractures. We evaluated the medical records of all patients, including age, gender, 
injury mechanism, fracture type, initial displacement, postoperative reduction, follow-up 
roentgenograms and Ratliff’s scores. 

Results: The mean follow-up was 22.3 months (range 12–47 months). Six Delbett type 2, five 
Delbett type 3 and one Delbett type 4 fractures were operated with an avarage time to surgery 
of 12.5 (range: 1-75 hours). Satisfactory outcomes according to Ratliff’s criteria were obtained 
in 10 (%83.3) children. Coxa vara occurred in 2 cases. Any avascular necrosis was not seen 
during the follow-up period.  

Conclusion: Early closed reduction and cannulated screw fixation may be effective to avoid 
long-term complications in pediatric femoral neck fractures. 

 
Key Words: Femoral neck fractures, Pediatric, Closed reduction 
 
 
INTRODUCTION 
 
Pediatric femoral neck fractures (PFNFs) are extremely rare but devastating types of injury. 
Incidence of PFNFs is less than 1% among all pediatric fractures.(Ratliff,1962) The primary 
treatment of these fractures, which are mostly induced by high-energy traumas, is reduction 
and fixation as early as possible. (Yeranosian,2013) There are limited number of case series 
in the literature due to their low prevalence rates. In this retrospective study, we presented the 
clinical and radiological results of patients who underwent closed reduction and fixation for 
PFNF in the light of current literature. 

 

MATERIALS AND METHODS 
 
We retrospectively reviewed all pediatric patients aged till 16 years of age with femur neck 
fractures operated by closed reduction and cannulated screw (Figure 1) in Siirt State Hospital 
from November 2015 to December 2019. We included the patients who had been clinically 
monitored with a minimum follow-up of 1 year in the study. Patient demographics, mechanism 
of injury, time to surgery and complications were recorded according to the medical archives. 
Initial roentgenograms were obtained for the classification of fracture types according to the 
Delbet fracture classification system modified by Colonna. (Colonna,1929) Quality of 
postoperative reduction was evaluated on early postoperative roentgenograms by the 
following scale. 
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Figure 1. Delbett type 2 nondisplaced fracture in a 12 year- old boy. A. Preoperative 
roentgenogram. B. Postoperative roentgenogram showing fixation with cannulated screws 

C. Final roentgenogram after 14 months with no complication. 

 
 
 

RESULTS 
 
Twelve children (four males, eight females) operated for 12 femur neck fractures (six Delbett 
type 2, five Delbett type 3 and one Delbett type 4) within a period of 4 years were included in 
the present study (Table 1). The average age of the patients at the time of fracture was 9.7 
years (range 4-14 years). The average follow up period was 22.3 months (range 12-47 
months). Six femur neck fractures (%50) occured on the right side and six (%50) on the left 
side. Mechanism of highenergy injury was detected in eight cases (%66.7) due to falls from 
height. Closed reduction and internal fixation with cannulated screws was performed for all 
cases with an average time to surgery of 12.5 hours (range 1-75 hours). Fractures were a part 
of polytrauma in two cases, and these two children could be operated relatively late (more than 
24 hours after initial trauma.Postoperative reduction was excellent in eight (%66.7), good in 1 
(%8.3) and fair in three fractures (%25). Using the Ratliff’s criteria, ten children had good 
(%83.3) and two (%16.7) had fair outcomes. Of the two fair outcomes, moderate varus and 
early closure of the growth plate were detected on the X-rays at final visit. Any avascular 
necrosis of the hip was not detected during the follow up period. 

 
DISCUSSION 
 
A relatively dense and hard architexture of the proximal femur in children compared to adults 
is an important factor for this rarety.(Quinlan,1980) Moreover, due to this structural difference, 
high-energy injury mechanisms such as traffic accidents and falls from height often play a role 
in the etiology.(Togrul,2005) According to Delbett classification, type II (intraarticular 
transcervical) fractures are the most common type followed by type III (cervicotrochanteric), IV 
(intertrochanteric), and I (transepiphyseal) fractures. The results of our study are also 
consistent with this information. (type II: 50%, type III: 41.7%, and type IV: 8.3%). 
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Table 1. Patient data 
 
 

 
 

Surgical fixation is the main treatment approach recommended for pediatric femoral neck 
fractures due to the high risk of loss of reduction in patients treated conservatively. 
(Song,2010). It appears that the preference of treatment for PFNFs other than type I 
transepiphysial fractures is often closed reduction (66% for type II, 54% for type III, and 72% 
for type IV PFNFs).(Yeranosian,2013) To our opinion, a notable remodelling capacity can be 
expected in younger children. Patterson et al. recommended refraining from transphyseal 
screw methods in patients aged less than 10 years.(Patterson,2018) However, stable fixation 
with transphyseal screws should not be compromised in unstable, small medial fragmented 
and vertical type fractures in older children. Regardless of the type of reduction and fixation, it 
is obvious that the most important controllable factor in the development of avascular necrosis 
is time to surgery.(Bombaci,2006) Patients receiving delayed treatment (> 24 hours) have been 
found to develop avascular necrosis 4.2 times more frequently than patients treated definitively 
in the first 24 hours. 

 Delayed union can be expected in patients operated more than 24 hours after 
admission.(Singh,2020) We think that providing definitive fixation in the first 6 hours in all of  

 

our patients-except for two children with polytrauma was the key point to prevent avascular 
necrosis.  

Avascular necrosis is the most common complication among these, and its incidence has been 
reported in the literature in a wide range from 0% to 92%.(Moon,2006) Age, time to surgery, 
initial displacement, and fracture type are factors that can affect the development of avascular 
necrosis.(Dendane,2010) Compared with type IV fractures, avascular necrosis has been 
reported to develop 15, 6, and 4 times more frequently in type I, type II, and type III fractures, 
respectively.(Pavone,2019) A few studies have supported routine drainage of intracapsular 
hematoma by needle aspiration or open capsulotomy technique for intracapsular 
fractures.(Cheng,1999) In contrast, Inan et al. reported in their series of 39 cases that routine 

Case No Age Gender Mechanism Delbet Type Displacement Reduction Ratliff Complication 

1 11 M High 3 Displaced Good Fair Varus 

2 12 F High 4 Displaced Excellent Good - 

3 6 F Low 2 - Excellent Good - 

4 4 F High 3 Displaced Fair Good - 

5 6 F Low 3 - Excellent Good - 

6 10 M High 2 - Excellent Good - 

7 11 F High 3 Displaced Fair   Fair Varus 

8 14 F High 2 - Excellent Good - 

9 9 M Low 2 Displaced Fair Good - 

10 11 F High 3 - Excellent Good - 

11 11 F Low 2 - Excellent Good - 

12 12 M High 2 - Excellent Good - 
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open reduction and hematoma drainage had no significant effect on preventing postoperative 
complications.(Inan,2009)  

Long-term follow-up of children is important in terms of potential late complications. In different 
studies, the incidence of coxa vara after PFNFs has been reported in the range of 7-
32%.(Lam,1971) The incidence of coxa vara in our cases (16.7%) is consistent with the 
literature.  

CONCLUSION 

PFNFs are extremely rare injuries that can lead to serious complications. When we evaluate 
our experience with the current literature, we are of the opinion that the early closed reduction 
and fixation of these fractures may be effective to improve results and prevent long-term 
complications. 

REFFERENCES 

Ratliff, A., Fractures of the neck of the femur in children. The Journal of bone and joint surgery. 
British volume, 1962. 44(3): p. 528-542. 

Yeranosian, M., et al., Factors affecting the outcome of fractures of the femoral neck in children 
and adolescents: a systematic review. The bone & joint journal, 2013. 95(1): p. 135-142. 

Colonna, P.C., Fractures of the neck of the the femur in children. The American Journal of 
Surgery, 1929. 6: p. 6. 

Quinlan, W., P. Brady, and B. Regan, Fracture of the neck of the femur in childhood. Injury, 
1980. 11(3): p. 242-247. 

Song, K.-S., Displaced fracture of the femoral neck in children: open versus closed reduction. 
The Journal of bone and joint surgery. British volume, 2010. 92(8): p. 1148-1151. 

Patterson, J.T., J. Tangtiphaiboontana, and N.K. Pandya, Management of pediatric femoral 
neck fracture. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2018. 
26(12): p. 411-419. 

Bombaci, H., et al., Evaluation of complications of femoral neck fractures in children operated 
on at least 24 hours after initial trauma. Acta Orthop Traumatol Turc, 2006. 40(1): p. 6-14. 

Singh, K.A., V. Chandankere, and H. Shah, Does the timing of treatment affect complications 
of pediatric femoral neck fractures? Journal of Orthopaedics, 2020. 

Cheng, J.C. and N. Tang, Decompression and stable internal fixation of femoral neck  
fractures in children can affect the outcome. Journal of Pediatric Orthopaedics, 1999.  
19(3): p. 338-343. 
 
Inan, U., N. Köse, and H. Omeroğlu, Pediatric femur neck fractures: a retrospective  
analysis of 39 hips. Journal of children's orthopaedics, 2009. 3(4): p. 259-264. 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

124 
 

TIP/S-3 
 

DİYABET İLE İLİŞKİLİ EREKTİL DİSFONKSİYON: 
HİSTOPATOFİZYOLOJİ VE GÜNCEL FARMAKOLOJİK TEDAVİ 

Neslihan DÜZENLİ1, Başak BÜYÜK2, Murat OLUKMAN3  

 
1 Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dal, Tıp Fakültesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir 
2 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir 
3 Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir 
İlgili yazar / Corresponding author : neslihan.duzenli@idü.edu.tr 
 
ORCID: N.D; 0000-0001-6764-4423; B.B; 0000-0003-1817-2241; M.O;0000-0002ğ9868-4716  

 
Özet 
 
Penil ereksiyon, ağırlıklı olarak otonom sinir sisteminin kontrolü altındaki vasküler bir 
hemodinamik olaydır. Cinsel bir uyarana yanıt olarak fonksiyonel bir sinirsel iletiminin olması, 
kavernozal düz kasın gevşemesi, arteriyel kan akımının artması ve venöz kan akımının 
kısıtlanması sağlıklı bir erektil fonksiyon için koordineli olarak gerçekleşmesi gereken 
olaylardır. Erektil disfonksiyon (ED), yeterli bir cinsel ilişki için yeterli bir penil ereksiyona 
ulaşılamaması ve/veya sürdürülememesi olarak tanımlanmaktadır. ED, multifaktöriyel ve 
geniş bir etiyolojik spektruma sahiptir. Diabetes mellitus (DM), ED’nin en sık nedenlerinden 
biri olup diyabetli erkeklerde prevelansı %50-75’tir ve diyabetik olmayanlara göre 3.5 kat daha 
fazla görülmektedir. Biz, burada penisteki erektil yapıların özelliklerini, penil ereksiyonun 
fizyolojisi ve DM ile ilişkili ED’nin patofizyolojisini, ED tedavisinde güncel olarak kullanım onayı 
olan farmakolojik tedavi seçeneklerini ve bunların diyabetik hastalarda etkinliklerini gözden 
geçirdik.  
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, Erektil disfonksiyon, Farmakolojik tedavi, Penil ereksiyon 

DIABETES-RELATED ERECTILE DYSFUNCTION: 
HISTOPATHOPHYSIOLOGY AND CURRENT PHARMACOLOGICAL 

THERAPY 
 
 
Abstract 

Penile erection is a vascular hemodynamic event predominantly under the control of the 
autonomic nervous system. A functional neurotransmission in response to a sexual stimulus, 
relaxation of cavernosal smooth muscle, increased arterial blood flow, and restriction of 
venous blood flow are events that must occur in coordination for a healthy erectile function. 
Erectile dysfunction (ED) is the inability to achieve and/or maintain an adequate penile erection 
for adequate sexual intercourse. ED has a wide and multifactorial etiological spectrum. 
Diabetes mellitus (DM) is one of the most common causes of ED. The prevalence of ED is 50-
75% in men with diabetes, and it is 3.5 times more common than in non-diabetic men. Here, 
we reviewed the erectile structures in the penis, the physiology of erection and the 
pathophysiology of DM-related ED, the pharmacological treatment options currently approved 
for use in the treatment of ED, and their effectiveness in diabetic patients. 
 
Key Words: Diabetes Mellitus, Erectile dysfunction, Pharmacological Treatment, Penile Erection  
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Penisteki erektil yapılar ve histolojik özellikleri  
Erkek dış genital organlarından biri olan penis, temel olarak deri ve bağ dokusu tabakaları ile 
birbirlerine sarılmış üç adet silindirik erektil doku kitlesi içerir. Bunlardan iki tanesi penisin 
dorsalinde bulunan korpus kavernozum ve bir tanesi de ventralde bulunan, idrar ve semenin 
dışarı atıldığı üretra kanalını çevreleyen korpus spongiozumdur. Bu yapının sonunda korpus 
spongiozum genişleyerek glans penisi oluşturur. Her üç erektil yapı da endotel hücreleri ile 
döşeli, sinir ve düz kas lifleri içeren, elastik liflerden zengin ince bir bağ dokusu yapısındaki 
trabeküllerle ayrılan çok sayıda kavernozal sinüsler de denilen venöz kavernöz boşluklar içerir. 
Üç erektil yapı da ayrı ayrı Tunika albuginea (T. albuginea) adı verilen kılıf benzeri bir tabaka 
ile çevrelenmiştir. Korpus kavenozumları saran T. albuginea sıkı bir fibroelastik bir yapıya 
sahip kalın bir bağ dokusu şeklindedir ve her iki korpus kavernozumun ortasında bir septum 
oluşturur. Korpus spongiozumları saran T. albuginea ise daha incedir. T. albuginea’nın 
üstünde penisteki her üç yapı da beraberce içten dışa doğru derin fasya (Buck fasyası), T. 
dartos, süperfisiyal fasya ve cilt ile sarılıdır. Buck fasyası, gevşek bir bağ dokusundan oluşur. 
Düz kas lifleri, sinirler, sebase bezler ve periferal kan damarları içeren T. dartos dermiste 
bulunur. Bunun üzerinde subkutan yerleşimli olan süperfisiyal fasya yer alır. Penisi en dıştan 
epidermisin keratinize çok katlı yassı epiteli ile döşeli, yağ bezleri ve kıl içermeyen cilt ile 
sarılıdır (Mescher, 2019; Eşrefoğlu, 2016; Eroschenko, 2013).  

EREKTİL FONKSİYON  
Penil ereksiyon, ağırlıklı olarak otonom sinir sisteminin kontrolü altındaki vasküler bir 
hemodinamik olaydır. Sağlıklı bir erektil fonksiyon için koordineli çalışan üç işlem gereklidir. 
Bunlar: 1) Sinirsel uyarı iletimi ile kavernozal arteriyel kan akışının artması, 2) Kavernozal düz 
kas gevşemesi ve 3) kavernozal venöz kan akışının kısıtlanmasıdır (Eser, 2020). 

Cinsel uyarı ile santral sinir sisteminden çıkan uyarılar medulla spinalisteki parasempatik 
merkeze (S2-4) ve daha sonra pudental ve pelvik splanknik sinirler aracılığıyla genital bölgeye 
ulaşır. Penil ereksiyondaki esas nörotransmitter; nitrik oksit sentaz enzimi (NOS) aracılığıyla 
L-arjinin’den sentezlenen nitrik oksittir (NO). NO, asetilkolin ile ko-transmiter olarak kolinerjik 
sinirlerden, eNOS aracılığıyla endotelden, ve nNOS tarafından adrenerjik-olmayan sinir 
uçlarında sentezlenir. Kavernozal kolinerjik liflerinin uyarılması, hem aynı sinir içindeki 
adrenerjik lifleri inhibe eder hem de eNOS ve nNOS aktivitesini artırarak NO ekspresyonunu 
artırır. NO, korpus kavernozumdaki düz kasa hızlıca geçer ve guanilil siklazı uyararak siklik 
guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP artışı, cGMP’ye bağımlı protein 
kinaz G (PKG) aktivasyonuna yol açar. PKG; Ca2+ kanal aktivitesini azaltarak hücre içi Ca2+ 
konsantrasyonunu azalması ve Ca2+ bağımlı K+ kanallarının açılmasını uyararak düz kas hücre 
membranında hiperpolarizasyon ile korpus kavernozum düz kasının gevşemesine aracılık 
eder (Eser, 2020; Mescher, 2019). cGMP, ayrıca hücre içindeki Ca2+ değişikliklerinden sorumlu 
olan inositol trifosfat oluşumunu ve aktivitesini de azaltır (Cameron ve Cotter, 2007). Hücre içi 
siklik adenozin monofosfat (cAMP) seviyelerinin artması da düz kas gevşemesini destekler 
(Bivalacqua ve ark., 1999).  

Korpus kavernozumlar ve korpus spongiozum düz kaslarındaki gevşeme ve kavernöz 
arterlerde dilatasyon ile kavernozal sinüsler hızlıca kanla dolar. Korpus kavenozumları saran 
kalın T. albuginea bu yapının genişlemesine çok fazla izin vermez ve intrakavernozal basınç 
artar. Basınç artışı dorsal venlerin kompresyonuna neden olarak venöz drenajı engeller. Erektil 
doku şişkin ve sert bir hale gelir ve tümesans da denilen ereksiyon durumu ortaya çıkar (Boron 
ve Boulpaep, 2020; Mescher, 2019; Prieto, 2009; Pegge ve ark., 2006). Korpus spongiozumun 
çevresindeki T. albuginea ise daha incedir, kanla dolduğunda bu yapının genişlemesine izin 
verdiğinden bu yapı sertleşmez. Bu sayede ereksiyon sırasında içerisindeki üretranın kollobe 
olması engellenir ve semenin dışarı atıldığı ejekülasyon olayına imkân tanınmış olur. 
Ejekülasyon ve bunu takiben tümesansın sonlanması (detümesans) kavernöz arterler ve 
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trabeküler düz kaslardaki adrenerjik reseptörlerin aktivasyonu ile başlar ve arteriyel kan akımı 
azalır. Arteryel akışın azalmasına cGMP’nin fosfodiesteraz tip 5 enzimi (PDE5) tarafından 
yıkılarak inaktifleşmesi (Pegge ve ark., 2006), buna bağlı olarak Ca2+ kanallarının tekrar 
açılması ile hücre içi Ca2+ konsantrasyonun artışına bağlı meydana gelen vazokonstrüksiyon 
katkıda bulunur (Başar ve Bal, 2010). Daha sonra intrakavernozal basınç azalır, sinüzoidlerde 
göllenen kan venöz drenaj ile uzaklaşır ve penis flask hale gelir. (Mescher, 2019; Prieto, 2009). 

EREKTİL DİSFONKSİYON 
Erektil disfonksiyon (ED), yeterli bir cinsel ilişki için yeterli bir penil ereksiyona ulaşılamaması 
ve/veya bunun sürdürülememesidir. Seksüel olarak aktif erkeklerde sıklığı yaşla birlikte 
artmakla birlikte tüm yaş gruplarında görülebilen bir sağlık sorunudur. ED prevelansının 40 yaş 
altında %1-10, 40-49 yaş arasında %2-15, 50-69 yaş arasında %22-31, 60-69 yaş arasında 
%20-40 ve 70 yaş üstünde ise %50-100 oranında olduğu bildirilmiştir (McCabe ve ark., 2015). 
ED etiyolojisi, psikojenik, organik veya her ikisinin beraber olduğu mikst tipte spektruma 
sahiptir. Mikst tip ED, en yaygın görülen türüdür. ED’nin başlıca psikojenik nedenleri arasında; 
performans anksiyetesi, cinsel uyarılma eksikliği, depresyon ve şizofreni sayılabilir. Organik 
nedenler arasında diyabetes mellitus (DM), kardiyovasküler hastalıklar, nörolojik hastalıklar, 
serebral/spinal travma, pelvik cerrahi, pelvik radyasyon maruziyeti veya çeşitli ilaçların advers 
etkileri sayılabilir. Alkol ve/veya sigara kullanımı da birer risk faktörüdür (Shamloul ve Ghanem, 
2013; Lue, 2000). Yaşlanmanın hem kendisi hem de yaşlanma ile görülme sıklığı artan kronik 
hastalıklar ED için risk faktörüdür.   

Diyabetik erektil disfonksiyon 
ED, DM’nin önemli komplikasyonlarından biridir. Diyabetik erkeklerde diyabetik olmayanlara 
göre 3.5 kat daha fazla görülmektedir (Defedius ve ark. 2022). Genç yaştaki diyabetik 
hastaların %15’inde, hatta hastaların %12‘sinde daha diyabetin başlangıcında ilk tanı 
esnasında ED’nin var olabildiği ve 60 yaş üzerinde sıklığının %50’lere çıktığı bildirilmiştir (Esen 
ve ark., 2019; Duran, 2022). Buna ek olarak diyabetik erkeklerin %50'sinden fazlasında, 
diyabet tanısını takip eden 10 yıl içinde ED geliştiği ve ED prevalansının yaşla birlikte artmaya 
devam ettiği bildirilmiştir (Fedele ve ark., 2000). 

Diyabetle ilişkili ED’nin patogenezinden temel olarak NO üretimi/biyoyararlanımındaki azalma 
dahil NO/cGMP/PKG yolağındaki kusurlar sorumlu tutulmaktadır. Bu kusurlar, esas olarak 
DM’nin mikrovasküler bir komplikasyonu olan otonom nöropati ve makrovasküler bir 
komplikasyonu olan mikroanjiyopatiye ile ilişkilidir (Pegge ve ark. 2006; Cameron ve Cotter, 
2007). Buna ek olarak, kavernozal tonusun düzenlenmesinde vazokonstriktör bir mekanizma 
olan RhoA/Rho ile ilişkili protein kinaz sinyal yolu, renin-anjiyotensin sistemi ve oksidatif stres 
dahil farklı moleküler değişiklikler diyabetik ED patofizyolojisine katkıda bulunan diğer 
mekanizmalardan birkaçıdır (Chitaley ve ark., 2001; Matsui ve ark., 2015). Diyabette korpus 
kavernozum düz kasının gevşemesinde rol oynayan K+ kanallarının yapısının bozulduğu, sayı 
ve yoğunluğunun azaldığı, bu kanalların açılmasını sağlayan uyarılara verilen yanıtlarda 
azalma olduğu da bildirilmiştir (Ghasemi et al., 2007). 

EREKTİL DİSFONKSİYONUN YÖNETİMİ 
ED tedavisinde temel yaklaşım; altta yatan nedenin saptanarak tedavi edilmesi ve yaşam 
tarzında değişikliktir. Bunlar uzun vadede olumlu sonuçlar alınmasında önemlidir. Diyabetin 
neden olduğu nöropati ve vaskülopatiyi geri çevirmek pek mümkün olmasa da yaşam tarzı 
değişiklikleri, glisemik kontrol, psikolojik destek gibi yaklaşımlar diyabetli kişilerde uzun vadede 
ED tedavisinin başarısını artırabilir (Esen ve ark., 2019). ED’nin medikal tedavisinde ilk 



 

127 
 

seçenek PDE5 inhibitörleridir (PDE5İ’ler). PDE5İ’lerin etkisiz veya kontrendike olduğu veya 
tolere edilemediği durumlarda intrakavernozal/intraüretral alprostadil uygulaması ve vakum 
konstriksiyon cihazları ikinci sıra tedavi, penil protez implantasyonu ve gerekiyorsa düzeltici 
damar carrahisi üçüncü sıra tedavi basamaklarını oluşturmaktadır (Hatzimouratidis ve ark, 
2016). Burada ED tedavisinde güncel olarak klinikte kullanılan farmakolojik tedavilerden ve 
diyabetli hastalardaki diyabetik hastalarda etkinliklerinden bahsedilmiştir. ED’nin güncel 
tedavisinde Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylı 
olan farmakolojik ajanlar PDE5İ’ler ve alprostadildir.  

Fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörleri (PDE5İ’ler) 
Diyabetik hastalar da dahil olmak üzere (TEMD, 2020) herhangi bir kontrendikasyonun 
bulunmadığı durumlarda, ED’nin birinci sıra medikal tedavisinde uygulanan PDE5İ’ler 
önerilmektedir (Burnett ve ark., 2018).  

PDE5İ’ler, PDE5 enzimini inhibe ederek kavernozal dokularda cGMP’nin yıkılmasını önleyerek 
cGMP düzeyinin yüksek kalmasını ve böylece düz kaslarda gevşeme, arteriyel kan akımında 
artış, venöz vazokonstriksiyon ve nihai olarak ereksiyonun oluşmasını sağlarlar (Papanas ve 
ark., 2015). PDE5İ'lerin terapötik etkisi, sinirler, kan damarları ve kavernöz dokular gibi doku 
efektörlerinin uygun işlevine bağlıdır (Cai ve ark., 2020). Bu yüzden PDE5İ'ler, non-invaziv 
yoldan uygulanmalarına, yeterli etkinlik ve güvenliliklerine karşın, DM dahil NO yolunda 
kusurların olduğu veya cinsel uyarının iletimi için gerekli olan sinirsel yapıların hasarlı olduğu 
cerrahi veya travma geçmişi olan hastalarda başarı oranları düşük olabilir (Hatzimouratidis ve 
ark., 2016). Bu oranın diyabetik erkeklerde %40-50 olduğu (Pegge ve ark., 2006) ve etkinlik 
için daha yüksek dozlarına ihtiyaç duyulduğu (Papanas ve ark., 2015) belirtilmektedir. 

ED tedavisinde endikasyonu bulunan FDA ve EMA onaylı oral PDE5i’ier; benzer etkinlik 
benzer etkinlik ve advers etki profiline sahip olan sildenafil, tadalafil, vardenafil ve 
avanafildir (Burnett ve ark., 2018; Patel ve Bennett, 2016). Ayrıca bu otoriteler tarafından 
onaylanmamakla birlikte çeşitli ülkelerde pazarlanmakta olan diğer PDE5i’ler: mirodenafil, 
lodenafil ve udenafildir. Cinsel ilişkiden ortalama olarak 0.5-1.5 saat önce peroral yoldan 
alınarak kullanılırlar. Avanafil, cinsel ilişkiden 15 ila 30 dakika önce kullanılması onaylanmış 
tek PDE5 inhibitörüdür (Hellstrom ve ark., 2015), ayrıca yarılanma süresi en kısa olan (3 saat) 
PDE5İ’dir. Vardenafilin ağızda dağılan tablet formülasyonu alındıktan sonra 30 dakika içinde 
hızlı bir etki başlangıcına sahiptir, film kaplı tableti için bu süre yaklaşık 60 dakikadır (Levitra®, 
2017). Tadalafil, PDE5İ’ler arasında en uzun etki başlama süresine (yaklaşık 2 saat) ve 
yarılanma ömrüne (yaklaşık 17.5 saat) sahip olanıdır. Diğer PDEİ’lerden farklı olarak günlük 
kullanım için onaylanmıştır. Bu, ED için farklı bir tedavi stratejisidir ve hastanın istediği zaman 
ereksiyon olmasını sağlar (Hatzimouratidis ve ark., 2016). 

Klinik araştırmalardan elde edilen veriler, diyabetli hastalarda sildenafilin ED üzerindeki 
etkisinin orta düzeyde olduğu (Liao ve ark., 2019) Tadalafil (Liao ve ark., 2019; Buvat ve ark., 
2006) veya vardenafilin (Ziegler ve ark., 2006), bu hastalarda diğer PDE5İ’lere kıyasla daha 
uygun olabileceklerini göstermektedir (Cai ve ark., 2020). Ek olarak diyabetin seks 
hormonlarının dengesini bozarak testesteron düzeylerini azaltabilceği (Herrero ve ark., 2018; 
Zhang ve ark., 2019) ve bunun PDE5İ’lere yanıtsızlığının bir nedeni olabileceği de 
düşünülmektedir. Bu nedenle PDE5İ’ne dirençli ED’ye sahip diyabetli hastalarda 
hipogonadizmin de araştırılması önerilmektedir (Cai ve ark., 2020). Semptomatik 
hipogonadizmi olanlar, seksüel fonksiyon, iyilik hali, kas gücü, kas kitlesi ve kemik yoğunluğu 
artışı bakımından testosteron replasmanından fayda görebilirler (TEMD, 2020). 
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PDE5İ’lerin kontrendikasyonları: Son 6 ay içinde geçirilmiş myokard infarktüsü, unstabil anjina 
varlığı, kötü kontrollü hipertansiyon veya istirahat halinde kan basınıcının <90/50 mmHg, ciddi 
aritmi öyküsü, serebral iskemi öyküsü, son dönem konjestif kalp yetmezliği veya karaciğer 
yetmezliği, diyaliz gerektiren son dönem böbrek yetmezliği ve nitrat içeren ilaç kullanımıdır 
(Esen ve ark, 2019; Gareri ve ark., 2014).  

Alprostadil 
Alprostadil, bir prostaglandin E1 (PgE1) analoğudur. PDE5İ’leri tolere edemeyen veya onlara 
zayıf yanıt veren veya kontrendike oldukları oldukları veya penil ereksiyon için gerekli olan 
sinirsel iletim yolları hasar görmüş hastalarda tercih edilebilir (Belew ve ark., 2015). 

PgE1, vazodilatasyon ve trombosit agregasyonunun inhibisyonu dahil olmak üzere çok çeşitli 
farmakolojik etkilere sahip bir prostaglandindir. Penil ereksiyonda ise PgE1, kavernozal düz 
kas hücresi yüzeyinde bulunan spesifik prostaglandin reseptörleri aracılığıyla adenilil siklaz 
enzimini aktive eder. Bu enzim adenozin trifosfatı cAMP’ye çevirir. cAMP artışı, hücre içinde 
Ca2+ konsantrasyonunu azaltarak düz kasta relaksasyon meydana getirir. Bunun sonucunda 
sinüzoidler genişler ve kavernoz kan akımı artar, subtunikal venler komprese olur ve ereksiyon 
gerçekleşir. Bunlara ek olarak korpus kavernozumda presinaptik noradrenalin salınımını da 
azaltır (Caverject®, 2017; Gümüş, 2013). Alprostadil, özellikle nörojenik ED tedavisi için 
uygundur (Costa ve Potempa, 2012). Çünkü, etki elde edilmesi için cinsel uyarı gerekmez. Bu 
anlamda otonomik nöropati komponentinin baskın olduğu diyabetik ED’li hastalarda fayda 
sağlayabilir. ED tedavisinde kullanım onayı olan intrakavernozal enjeksiyona (İKE’ye) ve 
intraüretral uygulamaya özgü formülasyonları bulunmaktadır.  

İKE, vazoaktif maddelerin küçük bir iğne ile penisin lateral tabanındaki korpus kavernozuma 
doğrudan enjeksiyonunu içeren bir tedavidir (Kim ve ark., 2021). ED tedavisinde İKE yolla 
kullanımı onaylı tek ilaç alprostadildir. Etki başlama süresi enjeksiyonu takiben 5-15 dakikadır. 
Hasta eğitimi sonrası başlanan 5-40 µg dozlarda intrakavernozal alprostadilin tüm ED 
hastalarında %70’in üzerinde etkinlik ve %90 varan oranlarda hasta memnuniyeti sağladığı 
bildirilmiştir. Uygulama görülebilen advers etkiler; penil ağrı (%50), uzamış ereksiyon (%5), 
priapizm (%1) ve fibrozis gelişimidir (%2) (Esen ve ark., 2019). FDA veya EMA onayı 
olmamakla beraber bazı Avrupa ülkelerinde ED tedavisinde İKE şeklinde klinik kullanımı 
bulunan diğer vazoaktif ajanlar: bir düz kas gevşetici olan papaverine ve bir alfa-adrenoseptör 
blokeri olan fentolamindir (sıklıkla kombinasyon şekilde kullanılır; Androskat®) (Hatzimouratidis 
et al., 2016).  

İntraüretral uygulama, ilacın üretra içine bir aplikatör aracılığıyla uygulanmasıdır. Cinsel ilişki 
öncesi alprostadilin intraüretral uygulanması ile ilacın korpus kavernozuma ulaşması 
hedeflenir. Uygulama İKE’ye benzer, ancak daha az invaziv ve fakat daha az etkilidir (Belew 
ve ark., 2015) ve İKE yapmak istemeyen hastalarda tercih edilebilir. Başarı oranları İKE’den 
daha düşüktür (≈%50). En sık görülen advers etkileri bölgesel ağrı (%29-41) ve sersemlik- 
hipotansiyondur (%1,9-14) (Esen ve ark., 2019). 
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Özet 
 
Amaç: Çalışmamız geçmişte göğüs cerrahisi (GC) kliniği içermeyen bir sağlık kuruluşundaki 
uygulamaların standardize olmamasından köken almıştır. Hemşirelerin GC hastasının takibine 
dair eğitim öncesi (EÖ) bilgi düzeyini ölçmeyi, eğitimden faydalanma düzeyine etkili faktörleri 
araştırmayı amaçlamaktadır. 
 
Gereç- Yöntem: Çalışmaya hastane etik kurulunun 31.08.2022 tarihli 2022/08-105 numaralı 
kararıyla başlanmıştır. Popülasyon 2022’nin Eylül ayında verilen seri eğitimler ile 
oluşturulmuştur. Hemşirelerin yaşı, deneyimi, eğitim düzeyi, eğitim motivasyon gerekçesi, 
mesleklerine olan sevgileri sorgulanmıştır. Katılımcılara GC girişimlerinde temel bilgileri 
sorgulayan 12 soru yöneltilmiştir. Ardından GC uygulamaları hakkında eğitim verilmiştir. Sınav 
sorularına eğitim içerisinde atıf yapılmamıştır. Eğitim sonrası (ES) test tekrarlanmıştır. EÖ ve 
ES başarı seviyeleri, farkları ve demografik özellikler kayıt altına alınmış SPSS paket programı 
ile analiz edilmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmaya 53’ ü (%89.8) kadın 59 katılımcı dahil oldu. Yaş ortalaması     
35.6±8.6(23-51) olarak saptandı. Tümü hemşirelerden oluşan popülasyonda olguların 51’ i 
(%86.4) dört yıl, üçü iki yıl üniversite eğitimi alırken beş olgu yüksek lisans mezunu olduğunu 
bildirdi. Median görev süresi 156 (4-396) ay idi. Araştırmaya en yoğun katılım 18 olgu (%30.5) 
ile acil servisten oldu. Ortalama sınav puanı EÖ 51.3±18.6(16.7-91.7), ES ise      
77.4±13.8(33.3-100) olarak saptandı. Ortalama başarı değişikliği 26.1±17(-16.7-66.7) 
bulundu. EÖ sınav başarısı ya da başarı artırma durumu yaş, cinsiyet, öğrenim yılı, geçmişte 
ya da şu anda çalışılan klinik, alınan eğitim, çalışma süresi, mesleğe olan sevgiyle ilişkili 
bulunmamıştır. İstatistiki anlamlılık saptanmasa da eğitim başarısındaki en yoğun artış 
ortalama      29.1±15.9(0-66.7) puan ile öğrenme isteği ile katılanlarda gözlenmiştir (p=0.23). 
EÖ puanı en düşük olan acil servis ortalama 31.02±16.86(0-66.7) puanlık bir artış ile eğitimden 
en çok faydalanan ekip olmuştur. 
  
Sonuçlar: GC kliniği kendine has girişimler ve takip bilgileri barındırmaktadır. Standart okul 
eğitimi hastaların yönetiminde yetersiz kalabilmekte, acil durumlar mesleki stres kaynağı 
olmaktadır. Özellikle acil servis gibi alanlarda tekrarlayan eğitimlerle bilgilerin güncel tutulması 
komplikasyon oranları ve hizmet kalitesi açısından önem arz etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Eğitim, Göğüs, Girişim, Hemşire 
 
 
 
 



 

133 
 

 

EVALUATION OF THE NURSES' KNOWLEDGE BEFORE AND 
AFTER EDUCATION ABOUT THORACIC SURGERY OPERATIONS 

 
 
Abstract 
 
Objectives: Our study originated from the non-standardization of practices in a healthcare 
institution which didn't include thoracic surgery department (TS) in the past. It aims to 
investigate the nurses' pre-education (PE) knowledge about the follow-up of TS patients and 
the factors affecting the level of benefitting from education. 
 
Materials - Methods: The study started with the decision of the hospital ethics committee 
dated 31.08.2022 and numbered 2022/08-105. The population was consisted by serial 
presentations in September of 2022. The age, experience, education, motivation for education, 
and love of the profession of the nurses were queried. Participants were asked 12 questions 
on basic information about TS operations. Afterwards, a presentation was made on TS 
operations and the test was repeated. Questions of the exam were not cited in the lesson. PE 
and post education (POE) results, change and demographic characteristics were recorded and 
analyzed with the SPSS package program. 
 
Results: Fifty-three (89.8%) of 59 individuals were women. The mean age was 35.6±8.6(23-
51). In the population, all of which were nurses, 51 of the cases (86.4%) reported that they had 
four, three had two-year university education, while five cases had master's degree. The 
median tenure of office was 156 (4-396) months. Most of the participants were from the 
emergency department with 18 (30.5%) cases. The mean score was found 51.3±18.6(16.7-
91.7) before and 77.4±13.8 (33.3-100) after education. The mean score change was 26.1±17(-
16.7-66.7). PE, POE scores or change were not found to be associated with age, gender, 
education, clinic worked in the past or present, tenure of office and love for the profession. 
Although no statistical significance was found, the most increase in score was observed in 
those who participated with the desire to learn, with an average score of 29.1±15.9(0-66.7) 
(p=0.23). Although the emergency department had the lowest PE score, it was the team that 
benefited the most from the education with mean increase of 31.02±16.86(0-66.7) points. 
 
Conclusions: TS has particular interventions and follow-up information. School education 
may be insufficient in the management of patients, and emergencies become a source of 
occupational stress. Keeping the information up-to-date with repetitive trainings, especially in 
areas such as emergency services, is important in terms of complication rates and service 
quality. 
 
Key Words: Chest, Education, Nurse, Operation, Surgery 
 
 
GİRİŞ 
 
Göğüs cerrahisi uygulamalarından tüp torakostomi acil servis başta olmak üzere birçok klinikte 
uygulanan cerrahi bir işlemdir. Kolay uygulanabilir gibi görünse de özellikle kilolu hasta 
grubunda ya da komplike patolojilerde uygulamalar zorlu olabilmekte, komplikasyonlar 
gelişebilmektedir. Bu sebeple uygulama öncesinde gerekli malzemelerin hazırlanması, 
endikasyonların ve yüksek riskli durumların belirlenmesi; uygulama sırasında hasta 
pozisyonu, işlemin asistansı; sonrasında ise işleme bağlı komplikasyonlar, hasta takibi ve acil 
durumlar gibi konular hakkında pek çok detay içermektedir (Ergin, et al, 2010).  
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Göğüs tüpünün uygulanması primer olarak hekimin sorumluluğunda olsa da işlem öncesi, 
işlem anı ve sonrasındaki pek çok konuda diğer sağlık personelinden yardım alınmakta, 
günlük takip işlemi ise primer olarak hemşire tarafından yapılmaktadır. Tüp torakostomili 
hastanın takibi konusunda da pansuman, seviye işaretleme, sağma, kapalı su altı drenaj 
sistemi takibi gibi pek çok detay vardır. Uygun bilgi ve beceri sahibi olmadan toraks drenleri 
ile ilgili manevralarda bulunulması istenmeyen komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Bu 
sebeple toraks dreni takibinde görev alacak olan sağlık personelinin uygun eğitimi alması 
önem arz etmektedir ve takip işlemi bilimsel temele dayandırılmalıdır (Charnock, et al, 2001). 
Ancak bu konuda yapılmış çalışmaların sayısı oldukça azdır. 
 
Çalışmamızda daha önce göğüs cerrahisi kliniği bulunmayan bir sağlık kuruluşundaki 
uygulamaların standardize olmamasından yola çıkarak sağlık çalışanlarının göğüs cerrahisi 
hastasının takibine dair eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyini ölçmeyi, bilgi düzeyine ve 
eğitimden faydalanma düzeyine etki eden faktörleri araştırmayı amaçladık. 
 
 
GEREÇ-YÖNTEM 
 
Çalışmaya hastane etik kurulunun 31.08.2022 tarihli 2022/08-105 numaralı kararıyla 
başlanmıştır. Popülasyon 2022’nin Eylül ayında verilen seri eğitimler ile oluşturulmuştur. 
Hemşirelerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, deneyim, geçmişte çalışılan klinik, günümüzde 
çalışılan klinik, eğitime katılma gerekçesi, mesleğe olan sevgisi gibi değişkenlerini sorgulayan 
sorular yönlendirilmiştir. EÖ göğüs cerrahisi girişimlerinde temel bilgileri sorgulayan 12 
sorudan oluşan bir sınav uygulanmıştır (Figür 1). Sorular çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. 
Her sorunun sadece bir doğru cevabının olması sağlanmıştır. Sınav soruları farklı bir 
kaynaktan direkt alınmamış, temel göğüs cerrahisi kitaplarından tarafımızca hazırlanmıştır. 
Sınav sonrası GC uygulamaları hakkında kapsamlı eğitim verilmiştir. Eğitimde GC hastasının 
takibi, girişimler için gerekli malzemeler, işlemler sırasında asistans özellikleri gibi birçok 
konuya değinilmiştir. Sınav sorularına eğitim içerisinde atıf yapılmamış, katılımcıların sınav 
sorularının cevaplarına düşünce yolu ile ulaşması sağlanmıştır. Eğitim sonrası test 
tekrarlanmıştır. Doğru cevap sayıları, EÖ-ES değişimler ve demografik veriler kayıt altına 
alınmıştır. 
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Figür 1: Eğitim öncesi ve sonrasında uygulanan eğitim değerlendirme formu 

 

İstatiksel analiz 
Verilerin tanımlayıcı istatistikleri; ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maksimum, 
frekans ve yüzde değerleri olarak verilmiştir. Nicel verilerin normallik varsayımı Shapiro-Wilk 
testi ile kontrol edilmiştir. Normal dağılım gösteren değişkenler için bağımsız örneklem t-testi 
ve tek yönlü ANOVA yöntemi kullanılırken normallik varsayımını sağlamayan değişkenler için 
Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Nicel verilerin birbiriyle olan korelasyonu, Spearman’s Rho 
korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics 25.0 
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(IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) paket programı 
kullanılarak yapılmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. 
 
BULGULAR 
 
Çalışmaya 53’ ü (%89.8) kadın toplam 59 sağlık çalışanı dahil oldu. Yaş ortalaması 
35.6±8.6(23-51) olarak saptandı. Tümü hemşirelerden oluşan popülasyonda olguların 51’ i 
(%86.4) dört yıl, üçü iki yıl üniversite eğitimi alırken beş olgu ise yüksek lisans mezunu 
olduğunu bildirdi. Median görev süresi 156 (4-396) ay idi. Araştırmaya en yoğun katılım 18 
olgu (%30.5) ile acil servisten oldu. Hemşirelerin 55’i (%93.2) daha önce hiç göğüs cerrahisi 
kliniğinde çalışmamıştı. Otuz bir (%52.5) olgu daha önce en az bir cerrahi klinikte çalıştığını, 
48 olgu (%81.4) ise daha önce acil servis ya da yoğun bakımda çalıştığını belirtti. Elli üç 
(%89.8) olgu okul sonrası bu konuda hiç eğitim almadığını ifade etti. En yoğun katılım sebebi 
41 (%69.5) olgu ile öğrenme isteği oldu. Katılımcıların 45’ i (%76.3) mesleğini sevdiğini, altısı 
sevmediğini, sekizi ise bu konuda kararsız olduğunu ifade etti.  
 
EÖ ortalama sınav puanı 51.3±18.6(16.7-91.7), ES ise 77.4±13.8(33.3-100) olarak saptandı. 
Ortalama başarı değişikliği 26.1±17(-16.7-66.7) bulundu. Eğitim öncesi sınav başarısı ya da 
başarı artırma durumu yaş, cinsiyet, öğrenim yılı, geçmişte ya da şu anda çalışılan kliniklerle, 
alınan eğitimle, görev süresiyle, mesleğe olan sevgiyle ilişkili bulunmamıştır.  
 
İstatistiki anlamlılık saptanmasa da eğitim başarısındaki en yoğun artış ortalama 29.1±15.9(0-
66.7) puan ile öğrenme isteği ile katılanlarda gözlenmiştir. Eğitim öncesi puanı en düşük olan 
acil servis ortalama 31±16.9(0-66.7) puanlık bir artış ile eğitimden en çok faydalanan ekip 
olmuştur. 
 
TARTIŞMA 
 
Toraks dreni gibi minör göğüs cerrahisi işlemleri günlük rutinde hastanelerin pek çok biriminde 
uygulanan işlemlerdir. Farklı basamaklarında kendine has takip özellikleri içeren bu 
girişimlerde hemşire desteği oldukça önemlidir. Kalp damar cerrahisi kliniğine ait bir çalışmada 
göğüs tüpü hemşirelik bakımı şu şekilde özetlenmiştir: pansuman, hastanın solunum 
durumunun gözlemi, vital bulguların takibi, tüp torakostomi insizyonunun değerlendirilmesi, 
solunum egzersizinin sağlanması, ağrı özelliklerinin sorgulanması, kapalı su altı drenaj sistemi 
pozisyonunun takibi, hava-sıvı drenaj miktarı takibi, işlem komplikasyonları açısından 
hastanın izlemi (Kankaya et al, 2018). Göğüs tüpü konusunda hemşirelik hizmetlerinin bu 
kadar yoğun görevi mevcut iken hizmetin hasta takibi kalitesine ya da hasta takibinin hemşire 
iş stresine etkisi kaçınılmazdır. 
  
Göğüs tüpü yönetimindeki aksaklıklar hastanın ağrı ya da stres durumunu etkileyebilmektedir. 
Hemşirelerin göğüs tüpünün çıkarılması üzerindeki rolünü değerlendiren bir çalışmada göğüs 
tüpü çekilmeden önce hastaların yaşadığı stres ve işlem sırasındaki ağrıya vurgu yapılmıştır. 
Bu çalışmada hastanın ağrı ve stres düzeyi işlemi yapan sağlık personelinin hasta eğitimi, ağrı 
yönetimi gibi konularda zamanlama ve planlama yeteneği ile doğrudan ilişkilendirilmiştir (Hood 
et al, 2014). Bu çalışma meslek deneyiminin önemine vurgu yapsa da çalışmamızın 
sonuçlarında bilgi düzeyi deneyimle ilişkilendirilememiştir. Göğüs tüpünün sonlandırılması 
teorik bilgi gerektirse de işlemin kalitesi hasta ile iletişim deneyimine oldukça bağlıdır. 
Deneyimli hemşirelerin yaptığı işlemlerde hastanın stres ve ağrısının daha az olması beklenen 
bir durum gibi görünmektedir.  
 
Göğüs cerrahisi girişimleri ve kapalı su altı drenaj sistemi üzerine hemşirelerin bireysel 
uygulamalarını sorgulayan bir çalışmada 296 sağlık personeline 22 soruluk anket 
uygulanmıştır. Bu anket çalışmasında sağlık çalışanları arasında göğüs tüpünün gün 
içerisinde sağma gibi manipülasyonlardan fayda görüp görmeyeceği, pansumanın 
değişmesinin gerekli olduğu süre, kapalı su altı drenaj sisteminin değişmesi gereken süre gibi 
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pek çok konuda fikir ayrılığı ortaya konmuştur (Lu et al, 2018). Çalışmamız da hemşireler 
arasındaki bu fikir ayrılığından doğan takip farklılıklarından köken almıştır. Takip anlayışında 
farklılıklar olması ortak dil kullanımını engellemekte, komplikasyon ve hatalara zemin 
oluşturmaktadır. Çalışmamızda bilgi düzeyi ile korele faktör bulunmasa da hemşirelerin 
eğitimden büyük oranda faydalanması, eğitime olan ilgisi, katılımlarının kalitesi ve yeni 
eğitimler için talepte bulunması oldukça yüz güldürücüdür.   
 
Çalışmamızın ana sınırlılığı tek merkezli bir çalışma olmasıdır. Merkezimizdeki çalışanlar 
arasında bilgi birikimi farklılığı olsa da farklı merkezlerden katılım olması yelpazeyi 
genişletecek ve daha net veriler elde etmemize yardımcı olacaktır. Diğer bir durum hastane 
içi eğitimin günümüz çalışma koşullarında başlı başına zor bir durum olmasıdır. Yetersiz 
personel sayısı sebebiyle artan iş yükü eğitime olan ilgiyi azaltmasa da katılımı azaltmaktadır.  
 
Göğüs tüpü uygulamalarında ve günlük takibinde hemşirelerin rolü ile ilgili makale sayısı 
oldukça sınırlı olmakla beraber bulunan yayınların büyük bölümünü yurt dışı kaynaklar 
oluşturmaktadır. Bu durum diğer branşlardaki uygulamalardan farklı olarak direkt 
komplikasyonlar ile ilişkili olabileceği ve yapılabilecek hataların ciddi sonuçlar doğurabileceği 
gerekçesiyle ülkemizde göğüs tüpü takibini yüksek oranda hekimlerin üstlenmesine 
bağlanabilir.  
 
 
SONUÇ 
 
Daha önce yoğun bir biçimde göğüs tüpü uygulanmayan kliniklerde görev yapan sağlık 
çalışanlarının bu konudaki bilgi birikimi işleme aşina sağlık çalışanlarına göre oldukça azdır. 
Bu durum kurumumuz gibi daha önce göğüs cerrahisi branşını içermeyen hastanelerde farklı 
servislerde izlenen hastalarda ciddi takip ve uygulama farklılıklarına sebep olmaktadır. Takip 
hususunda standardize olamamanın doğurabileceği komplikasyonlardan yola çıkarak 
kurumumuzda bilgi birikiminde optimal seviye ve eşite yakın bir dağılım sağlamak amacıyla 
kapsamlı bir eğitim planladık. Eğitimin öncesinde ve sonrasında uygulanmak üzere temel 
bilgileri ölçen bir test hazırladık. Bu sayede çalışanların bilgi birikimini ölçmeyi, standardize bir 
bilgi aktarımı sağlamayı, sonrasındaki test ile de bilgi kazanımlarını etkileyen bireysel faktörleri 
ortaya koymayı amaçladık. Çalışmamızın sağlık çalışanlarının göğüs cerrahisi 
uygulamalarındaki yerinin belirlenmesine ve eğitimlere olan ilgileri ile ilişkili bireysel 
faktörlerinin daha net anlaşılmasına yardımcı olacağını, ileride yapılacak eğitimlerden 
faydalanmayı artırabilecek manevraları belirlemede akademisyenlere yol göstereceğini, 
hastanelerinde branşları yeni kurulan hekimleri eğitime teşvik edeceğini düşünmekteyiz. 
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Özet 

Amaç: Bu çalışma sağlık personellerinin infertiliteye yönelik tutumları ile tamamlayıcı ve 
alternatif tıp uygulamalarına yönelik bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte yapılan çalışmanın örneklemini 01.11.2021-31.01.2022 
tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışan 
56 ebe ve hemşire, 84 doktor, 40 diğer sağlık personeli oluşturmuştur. Veriler; Anket Formu 
ve İnfertiliteye Yönelik Tutum Ölçeği (İYTÖ) kullanılarak elde edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 30,83 olup, % 78,3’nün 
kadın, %70’inin üniversite mezunu, % 56,7’sinin evli, %46,7‘sinin doktor, %31,1’inin ebe ve 
hemşire ve olduğu belirlenmiştir.  Katılımcıların %46,7’si çocuk sahibi olup %5’inin tedavi 
yöntemi kullanarak gebe kaldığı saptanmıştır. Sağlık personellerinin %51,7’sinin tamamlayıcı 
ve alternatif tıp yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduğu, bu yöntemlerden en çok zihin beden 
uygulamaları (%36,1) ve biyolojik temelli uygulamaları (%25,9) bildiği belirlenmiştir. 
Çalışmamızda İnfertiliteye Yönelik Tutum Ölçeği puanının ortalaması 28,72±3,76 olarak tespit 
edilmiştir. 

Sonuç: İnfertilite tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının etkin bir rol oynadığı 
ve bu yöntemler ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi farkındalığın arttırılması açısından oldukça 
önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Tıp, İnfertilite, Tamamlayıcı Tıp 
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DETERMINING THE ATTITUDES OF HEALTH STAFF AGAINST 
INFERTILITY AND THEIR KNOWLEDGE AND OPINIONS ON 

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE PRACTICES 

 

Abstract 

Aim: This study was conducted to determine the attitudes of health personnel towards 
infertility and their knowledge and views on complementary and alternative medicine 
practices. 

Materials and Methods: The sample of the cross-sectional study consisted of 56 midwives 
and nurses, 84 doctors, and 40 other health personnel working at Balikesir University Health 
Practice and Research Hospital between 01.11.2021 and 31.01.2022. Data; It was obtained 
by using the Questionnaire Form and the Attitudes Towards Infertility Scale (İYTÖ). 

Results: The average age of the health workers participating in the study was 30.83, 78.3% 
were female, 70% were university graduates, 56.7% were married, 46.7% were doctors, 
31.1% were midwife and nurse and were determined to be. It was determined that 46.7% of 
the participants had children and 5% of them became pregnant using the treatment method. 
It was determined that 51.7% of the health personnel had knowledge about complementary 
and alternative medicine methods, and among these methods, mind-body practices (36.1%) 
and biological-based practices (25.9%) were known the most. In our study, the mean score 
of the Attitudes Towards Infertility Scale was found to be 28.72±3.76. 

Conclusion: Complementary and alternative medicine practices play an active role in the 
treatment of infertility and it is very important to raise awareness about these methods. 

Keywords: Alternative Medicine, Infertility, Complementary Medicine 

 

GİRİŞ 

İnfertilite Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre; en az bir yıl veya daha fazla süre ile 
eşler arasında doğum kontrol yöntemlerinden herhangi birini kullanmadan düzenli cinsel 
birlikteliğe rağmen gebelik durumunun elde edilememesi olarak tanımlanır (WHO,2020). 
Gelişmiş ülkelerde infertilite oranı %3-16 arasında iken gelişmekte olan ülkelerde bu oran %7-
12 arasında değişmektedir (Çağlar & Oskay, 2020).  

İnfertilite tedavi sürecinin uzun ve yorucu olması nedeni ile eşler kolay ulaşılabilir ve maddi 
açıdan daha ucuz elde edilen farklı yöntemlere yönelebilmektedir. İnfertil bireyler bu süreci 
kısaltabilmek, stresörlerden uzaklaşabilmek ve başarılı bir gebelik sonucu elde edebilmek 
adına farklı yöntemleri deneme arayışına girmektedir.( Isbir ve Ozan, 2018). TAT “Genellikle 
tıbbın bir parçası olarak kabul edilmeyen çeşitli medikal ve sağlık bakım sistemleri, yöntemler 
ve ürünlerinden oluşan bir grup uygulama” olarak tanımlanmaktadır (NIH, 2018). Fakat bu 
yöntemlerin etkinliği ve güvenirliliği açısından kanıt değeri yüksek çalışmaların sayısı oldukça 
azdır. (Özkan ve ark., 2018; Darbandi et al., 2018). Ülkemizde yapılan çalışmalarda kadınların 
infertilite tedavisinde TAT kullanım oranını Başgöl ve Beji (2016) %78, Özkan ve ark. (2018) 
%51 belirlemiştir (Özkan ve ark., 2018;Başgöl ve ark., 2016). Dünya’da  infertiliteye yönelik 
TAT uygulama oranları ise %41-91 oranında değişmektedir (Ghazeeri ve ark.,2012).  

İnfertiliteye yönelik tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları çiftler tarafından çoğunlukla 
ovulasyonun hızlanması/düzenlenmesi, sperm sayısının artması, stresin azalması için 
kullanılmakta olup, bu amaçla bitkisel tedaviler, spirütual uygulamalar, aromaterapi, yoga, 
akupunktur, egzersiz ve masaj gibi yöntemler tercih edilmektedir (Dehghan et al., 2018; Özkan 
et al., 2018). 
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Sağlık personellerinin infertiliteye yönelik tutumları ile infertiliteye yönelik kullanımı giderek 
artan tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri konusunda bilgi ve görüşlerini belirlemek infertil 
çiftlere verecekleri bakım ve danışmanlık hizmetlerini olumlu yönde etkileyecektir. 

YÖNTEM 

Araştırmamız, sağlık personellerinin infertiliteye yönelik tutumları ile tamamlayıcı ve alternatif 
tıp uygulamalarına yönelik bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla kesitsel olarak planlanmıştır.  

Araştırma evrenini, 01.11.2021-31.01.2022 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışan 215 ebe ve hemşire, 318 doktor ve 150 diğer 
sağlık personeli olmak üzere toplam 683 sağlık personeli oluşturmaktadır. Örneklem ise %95 
güven aralığı ve ±5 sapma değeri ile 180 sağlık personelinden oluşmaktadır. Tabakalı rastgele 
örnekleme işlemi yapılarak 56 hemşire ebe, 84 doktor ve 40 diğer sağlık personeli çalışmaya 
dâhil edilmiştir. Tabakalı rastgele örnekleme işlemi sonrası basit rastgele sayılar tablosu 
kullanılarak örneklem seçimi yapılmıştır.  

Veriler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde; araştırmaya 
katılmayı kabul eden sağlık personelinden; Anket Formu ve İnfertiliteye yönelik tutum ölçeği 
(İYTÖ) kullanılarak yüzü yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır.  

Literatürden yararlanılarak oluşturulan anket formu; sağlık personelinin yaşı, cinsiyeti, eğitim 
düzeyi, çalışma yılı, medeni durumu, çocuk ve gebelik öyküsü gibi sosyo-demografik bilgileri 
ile tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına yönelik bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla 
hazırlanan toplam 15 sorudan oluşmuştur (Özkan ve ark., 2018;Başgöl ve ark., 2016; Kurt ve 
Arslan, 2019).  

İnfertiliteye Yönelik Tutum Ölçeği (İYTÖ) Södenberg ve ark. tarafından 2013 yılında geliştirilen 
(Södenberg, Lundgren, Christensson, ve Hildingsson, 2013) ölçeğin, Türkçe geçerlik ve 
güvenirliği Siyez ve ark. tarafından 2018 yılında yapılmıştır. Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin 
yapıldığı araştırma (Siyez et al., 2018b), iki aşamada gerçekleştirilmiş olup, Cronbach Alpha 
güvenirlik katsayıları sırasıyla 0.83 ve 0.85 olarak hesaplanmıştır (Siyez et al., 2018b). Bu 
araştırmada ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,257 olarak bulunmuştur. 

Toplanan anketlerin analizinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı analizlerinde 
frekans, yüzde ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Sürekli veriler normallik varsayımını 
karşılıyor ise elde edilen değişkenler arasındaki ilişki değerlendirilirken student t testi ve Tek 
Yönlü Varyans analizi (ANOVA) kullanılarak veriler elde edilmiştir. Tüm analizlerde p <0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmamızda % 78,3 kadın,% 21,7 erkek sağlık personeli katılım sağlamıştır. Çalışmaya 
katılan sağlık çalışanlarının %72,2’si 20-35 yaş arasında  % 70’i üniversite mezunu, %46,7 ‘si 
doktor, %31,1’i ebe-hemşire, %22,2’si diğer sağlık personellerinden oluşmaktadır. Ayrıca 
çalışmaya katılan sağlık personellerinin  % 56,7’si evli, % %46,7’si çocuk sahibi, % 5’i tedavi 
yöntemi kullanarak gebelik elde etmiş olarak bulundu (Tablo 1). 

Çalışmamıza katılan sağlık personellerinin %51,7’sinin tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri 
hakkında bilgi sahibi olduğu, edinilen bilginin %32,2’sinin sağlık personellerinden elde edildiği 
bulunmuştur. Sağlık personellerinin %37,8’inin TAT yöntemlerinden herhangi birini 
kullanabileceği, %37,8’inin bu yöntemleri kullanmada kararsız olduğu bulunmuştur. TAT 
yöntemlerinden en fazla sırasıyla zihin beden uygulamaları (%36,1), biyolojik temelli 
uygulamalar(%25,9),diğer uygulamalardır (%25,3). Yöntemlerinin kullanıldığı ve bu 
yöntemlerin en fazla %65,6 oranla tıbbi yöntemlere ek olarak faydalı olacağına inanılarak 
kullanıldığı belirlenmiştir. Sağlık personelleri üzerinde yapmış olduğumuz çalışmamızda 
%68,3’ünün TAT yöntemlerinin zararlı olmadığını düşündüğü ve % 55’inin TAT 
uygulamalarının kullanılmasını önerdiği bulunmuştur (Tablo 1). 
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Çalışmamızda İnfertiliteye Yönelik Tutum Ölçeği puanının ortalaması 28,72 ±3,765 olarak 
bulunmuştur (Tablo 2). 

Tablo 1. Sağlık Personellerinin Sosyodemografik Özellikleri (N=180) 

 
SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

 n (%) 

Yaş  

20-35 Yaş Arası 130 (%72,2) 

36-55 Yaş Arası 50 (%27,8) 

Cinsiyet  

Kadın 141 ( %78,3) 

Erkek 39 (%21,7) 

Mesleki Grup  

Ebe-hemşire 56 (%31,1) 

Doktor 84 (%46,7) 

Diğer Sağlık Personeli 40 (%22,2) 

Eğitim Durumu  

Lise Mezunu 54 (%30) 

Üniversite ve üstü eğitim 126 (%70) 

TAT Hakkında Bilgi Durumu  

Evet 93 (%51,7) 

Hayır 87 (%48,3) 

TAT Bilgi Kaynakları  

İnternet 30 (%16,7) 

Sağlık Personeli 58 (%32,2) 

Kongre/Seminer/Eğitim 26 (%14,4) 

Bilinen TAT Yöntemleri  

Biyolojik Temelli Uygulamalar 144 (%25,9) 

Zihin Beden Uygulamaları 201 (%36,1) 

Diğer Uygulamalar 141 (%25,3) 

TAT Kullanma Durumu  

Evet 68 (%37,8) 

Hayır 44 (%24,4) 

Kararsızım 68 (%37,8) 

TAT Kullanım Amaçları  

Tıbbi Yöntemlere Ek Olarak Faydalı Olacağını Düşünme 118 (%65,6) 

Stresi Azaltması, Fiziksel Olarak Rahatlatması 58 (%32,2) 

Alternatif Tedavinin Etkinliğine İnanma 82 (%45,6) 
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Tablo 2. İnfertiliteye Yönelik Tutum Ölçeği Toplam Puanı 

 ORT±SS MIN/MAX 
İYTÖ Toplam 28,72 ±3,765 16 / 40 

 

TARTIŞMA 

İnfertilte tedavi süreci çiftlerde tıbbi ve psikososyal sorunları da beraberinde getirmektedir. 
Tedavi sürecinin yarattığı ekonomik yükün azaltılması psikolojik ve tıbben daha rahat 
geçirilmesi amacı ile eşler farklı yöntemlere başvurmaktadır. TAT yöntemlerine başvuran kişi 
sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Çalışmamızda da infertilite tedavisi için TAT 
kullanım yöntemlerinden herhangi birinin tercih edilmesi durumu %37,8 olarak bulunmuştur. 
Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kullanım amacının daha çok tıbbi tedaviyi 
destekleyeceği düşünülerek ek tedavi olarak tercih edildiği bulunmuştur. Çalışmaya 
katılanlarının büyük çoğunluğunun infertilite yönelik kullanılan TAT yöntemlerinin zararlı 
olmadığını düşündükleri, bu konuda mezuniyet sonrası eğitim verilmesi gerektiği bulunmuştur. 
Sis Çelik ve Kırca’nın yapmış olduğu bir çalışma da kadınların infertiliteye yönelik tamamlayıcı 
ve alternatif tıp uygulamalarını %65 oranında kullandığı bulunmuştur(Sis Çelik ve Kırca,2018). 
James ve ark.  yapmış olduğu bir çalışmada da yine aynı şekilde çalışmaya katılan kadınların 
%35’inin infertilite tedavisi için alternatif tıp uygulamalarına başvurduğu belirlenmiştir(James et 
al.,2018). Ülkemizde yapılmış olan bir diğer çalışmada infertil çiftlerin %47,3’ünün infertilite 
tedavisinde tıbbi tedaviye ek olarak tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavi yöntemlerinden birini 
tercih ettikleri saptanmıştır(Kurt ve Arslan,2019).  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak infertilite tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının etkin bir rol 
oynadığı ve bu yöntemler ile ilgili gerekli eğitimin verilmesi, bilgi düzeyinin arttırılması olumlu 
etkiler yaratacaktır. Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hakkında verilecek olan eğitim 
bu yöntemlerin kullanılabilirliği ve güvenirliliğini arttırarak, infertilite tedavi sürecini daha etkin 
geçirilmesine fayda sağlayacaktır. 
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Özet 
 
Son yıllarda yaşlı nüfusunda tüm dünyada önemli bir artış yaşanmıştır. Türkiye de dâhil olmak 
üzere gelişen ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında yaşlanan nüfus açısından bazı sorunlar 
ortaya çıkmaya başlamış ve benzer sorunlara toplu çözümler bulabilmek için çeşitli 
araştırmalar yapılmıştır. Konunun giderek artan önemi devlet, bilim ve iş çevrelerinde ilgiyi 
arttırmaktadır. Gelişen teknoloji yaşlılar için güvenlik, koruma, hareket kabiliyeti, bağımsız 
yaşama ve sosyal hayata katılım konularında önemli katkılar sağlayabilir. Bu konularda 
“geronteknoloji” başlığı altında sağlık, bakım, eğlence ve yardımcı sistemler konusunda 
projeler üretilmektedir. Bu projelere çeşitli kurum ve kuruluşlarca destek verilmekte, yapılan 
pilot uygulamalar ile birlikte de bu projelerin yararlılığı ve eksik tarafları ölçülmektedir. Avrupa 
Birliği geronteknoloji alanında birçok projeye maddi destek sağlamakta ve artan yaşlı 
popülasyonun hayatına etkisini izlemektedir. HosmartAl, Spring, Care4Old, ProCareLife, 
CarePath ve E-Vita projeleri 2 milyon Avrodan daha fazla destek alan yakın zamanlı(2020 
Ocak ayı ve sonrası) projelerden başlıca olanlarıdır. Bu projelerdeki amaç sadece sağlık değil 
yaşlı bireylerin hayat kalitelerini arttırarak uzayan insan ömrüne farklı bir bakış getirip aktif 
yaşlanma kültürünü de aşılamaktır. Tüm projeler pilot uygulamaları farklı ülkelerde ve farklı 
kültürlerde değişik ortamlarda deneyim sağlayıp elde edilen verileri analiz ederek sonuçlar 
çıkarmaktadır. Tüm bu projeler göstermektedir ki uzayan insan ömrüne gelişen teknoloji 
yardımıyla çeşitli dokunuşlar yapılarak daha kaliteli, aktif ve sağlıklı bir yaşam sağlamak 
mümkündür. Ayrıca gelişen teknolojiye ayak uydurmakta güçlük çeken ‘’Dijital Göçmen’’ olarak 
isimlendirilen 65 yaş üstü bireylere bu tür destekler verildiğinde her açıdan kendilerini daha iyi 
hissettikleri ve sosyal olarak daha aktif oldukları görülmektedir. Geronteknolojik projeler tüm 
dünya da artarken ülkemizde de bu tür projelere mutlaka destekler verilmeli ve yaşlanan 
toplumumuza destek sürekli hale gelmelidir. 
 
Amaç: Bu çalışma teknolojinin yaşlı yaşamı kalitesine ve yaşlı sağlığına etkilerini yönelik 
projeleri ve projelerin önemini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 
 
Kapsam: Araştırmaya Avrupa Birliği Horizon 2020 programı kapsamında 2020 yılı Ocak 
ayından sonra başlayan 2 Milyon Euro ve üzeri projeler ele alınmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Nitel araştırma deseni kullanılarak yapılan bu çalışmada doküman analizi 
yöntemi kullanılarak araştırma verileri toplanmıştır. Seçilen projelere Avrupa Birliği projelerinin 
yer aldığı online site olan CORDIS(https://cordis.europa.eu)’ten ulaşılmıştır. 
 
Sonuçlar: Birçok ülkede hızla yaşlanan nüfusa, sağlık ve bakım hizmetlerinin verimli bir 
şekilde sunulması gerekmektedir. Yaşlıların kişisel bakımı, evlerinde yalnız olmaları ve 
sağlıklarını etkileyen öngörülemeyen durumların ortaya çıkması sebebiyle sürekli takip 
edilmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Ayrıca yaşlılarda ev içi fiziksel aktiviteleri, vital bulguları, 
ev içi ve dışı çevresel düzenlemelerini geliştirmek için çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu sebepler 
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doğrultusunda resmi kurumlarda artan yaşlı nüfusu için çeşitli projeler üretmiş ve destek olarak 
projelerin üretilmesinde öncü olmuşlardır. Gelişen teknoloji ile birlikte de tüm bu ihtiyaçlara 
yönelik projeler daha kolay üretilmiş ve geronteknoloji kavramı altında toplanarak uygulamaya 
sokulmuştur. Çalışma da incelenen Avrupa Birliği desteği alan 6 proje yaşlı bireylerin hayat 
kalitelerini olumlu etkileyerek güvenli, sağlıklı ve bakımlı yaşlanmayı sağlayarak yaşlı bireylere 
daha iyi imkânlar sunmaktadır. Ayrıca yapılan projeler daha sonrasında yapılabilecek projelere 
ışık tutarak geleceğin yaşlıları için nelerin yapılabileceğini göstermekte ve belki de yapılan bu 
çalışmalar sayesinde yaşlı bireylerin yaşam süresi uzamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Geronteknoloji, Yaşlı, Teknoloji, Proje, Avrupa Komisyonu 
 
 

EUROPEAN UNION SUPPORTED GERONTECHNOLOGICAL 
PROJECTS 

Abstract 
 
In recent years, there has been a significant increase in the elderly population all over the 
world. Some problems have started to emerge in terms of the aging population among 
developing and developed countries, including Turkey, and various studies have been carried 
out to find collective solutions to similar problems. The increasing importance of the subject 
raises interest in government, science and business circles. Developing technology can 
provide important contributions to the elderly in terms of safety, protection, mobility, 
independent living and participation in social life. Projects on health, care, entertainment and 
auxiliary systems are produced under the title of "gerontechnology" on these subjects. These 
projects are supported by various institutions and organizations, and the usefulness and 
deficiencies of these projects are measured together with the pilot applications. The European 
Union provides financial support to many projects in the field of gerontechnology and monitors 
the impact on the life of the increasing elderly population. HosmartAl, Spring, Care4Old, 
ProCareLife, CarePath and E-Vita projects are among the most recent (January 2020 and 
beyond) projects that received more than 2 million Euros. The purpose of these projects is not 
only to increase the quality of life of the elderly, but also to instill a culture of active aging by 
bringing a different perspective to the extended human lifespan. All projects draw conclusions 
by analyzing the data obtained by providing experience in different environments in different 
countries and different cultures. All these projects show that it is possible to provide a higher 
quality, active and healthy life by making various touches to the extended human life with the 
help of developing technology. In addition, when such support is given to individuals over the 
age of 65, who are called "Digital Immigrants" who have difficulty in keeping up with the 
developing technology, it is seen that they feel better in every aspect and are more socially 
active. While gerontechnological projects are increasing all over the world, such projects 
should definitely be supported in our country and support for our aging society should become 
continuous. 
 
 
Objectives: This study was carried out in order to determine the importance of the projects 
and the effects of technology on the quality of life of the elderly and the health of the elderly. 
 
Content: Within the scope of the European Union Horizon 2020 program, projects of 2 Million 
Euros and above, which started after January 2020, were discussed. 
 
Materials - Methods: In this study, which was carried out using a qualitative research design, 
research data were collected using the document analysis method. 
 
Results: In line with the data obtained from the smart watches used for 30 days, the heart rate 
was measured between 60-70 while at rest, 74-85 during walking and 100-120 when doing 
sports. The saturation value was measured between 97-100. Stress value is at medium level. 
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The data, which did not show any fall or abnormality in heart rate, were also recorded in the 
health information, in the applications of smart watches on smart phones. 
 
Conclusions: In many countries, it is necessary to provide health and care services efficiently 
to the rapidly aging population. Due to the personal care of the elderly, being alone at home 
and the emergence of unpredictable situations that affect their health, they need to be followed 
and treated constantly. In addition, studies have been carried out to improve indoor physical 
activities, vital signs, indoor and outdoor environmental regulations in the elderly. In line with 
all these reasons, they have produced various projects for the increasing elderly population in 
official institutions and have been a pioneer in the production of projects as support. With the 
developing technology, projects for all these needs have been produced more easily and 
gathered under the concept of gerontechnology and put into practice. The 6 projects that 
received the support of the European Union, which were examined in the study, positively 
affect the quality of life of elderly individuals and provide better opportunities for elderly 
individuals by providing safe, healthy and well-groomed aging. In addition, the projects carried 
out show what can be done for the elderly of the future by shedding light on the projects that 
can be done later, and perhaps the life span of the elderly individuals is prolonged thanks to 
these studies. 
 
Key Words: Gerontechnology, Elderly, Technology, Project, European Commission 
 
 
GİRİŞ 
 
Son yıllarda giderek artan bir biçimde ülkelerin yaşlanan nüfus problemi gündeme 
gelmektedir. Ülkemiz Türkiye de dahil olmak üzere gelişen ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında 
yaşlanan nüfus açısından benzer sorunlar ile karşı karşıya olduğu görülmektedir. Konunun 
giderek artan önemi devlet, bilim ve iş çevrelerinde ilgiyi arttırmaktadır. Gelişen teknoloji 
yaşlılar için güvenlik, koruma, hareket kabiliyeti, bağımsız yaşama ve sosyal hayata katılım 
konularında önemli katkılar sağlayabilir. Bu konularda “geronteknoloji” başlığı altında sağlık, 
bakım, eğlence ve yardımcı sistemler konusunda çözümler önerilmektedir. 
 
Tanım olarak geronteknoloji, yaşlanmış yetişkinlere yönelik destekleyici cihazların ve yazılım 
sistemlerinin tasarlanmasını konu almaktadır. Bu sistemler akıllı bina sistemleri, tele tıp 
uygulamaları, mobil uygulamalar, çeşitli sensörler, güvenlik sistemleri, alarm ve hatırlatma 
sistemleri olabilmektedir. 
 
Güvenli yaşam alanı oluşturmak, acil durumlarda geç kalınmasını önlemek, yaşlıların günlük 
yaşam aktivitelerinde bağımlı hale gelmesini engellemek, sağlık profesyonellerinin iş yükünü 
ve hastane yatışını azaltmak, kırsal alanlarda sağlık takibini gerçekleştirmek için gelişen 
teknoloji ürünleri kullanılmaktadır (Bouma, Fozard, Bouwhuıs & Taipale,2007). Literatürdeki 
çalışmalar geronteknolojik ürün ve hizmetlerin çözüm ürettiği alanlarda, kullanıcı merkezli 
bakış açısıyla incelenmektedir. 
 
Amaç 
 
Bu çalışma teknolojinin yaşlı yaşam kalitesine ve yaşlı sağlığına etkilerine yönelik projeleri ve 
projelerin önemini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 
 
Kapsam 
 
Araştırmaya Avrupa Birliği Horizon 2020 programı kapsamında 2020 yılı Ocak ayından sonra 
başlayan 2 Milyon Euro ve üzeri projeler ele alınmıştır. 
 
Sınırlılıklar 
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Araştırma sadece ulaşılabilen kaynaklar kullanılarak yazılmıştır. 
 
 
GEREÇ-YÖNTEM 
 
Nitel araştırma deseni kullanılarak yapılan bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılarak 
araştırma verileri toplanmıştır. Seçilen projelere Avrupa Birliği projelerinin yer aldığı online site 
olan CORDIS(https://cordis.europa.eu)’ten ulaşılmıştır. 

1. HosmartAI projesi (Hospital Smart development based on AI) 
 
1 Ocak 2021 yılında başlayıp,  31 Mayıs 2024 yılında sona erecek olan HosmartAI projesinin 
9.997.244 Avro’luk kısmı AB tarafından finanse edilmektedir.  HosmartAI’nin vizyonu, etki 
yaratmak için Avrupa teknoloji paydaşlarının yapay zekâ kapasitelerinden yararlanan güçlü, 
verimli, sürdürülebilir ve dayanıklı bir Avrupa sağlık sistemidir. HosmartAI'nin misyonu, dijital 
ve robot teknolojilerinin yeni sağlık hizmetleri ortamlarına entegrasyonunu ve dijital sağlık 
aracı sağlayıcılarının yapay zekâ çözümleri tasarlayıp geliştirebilecekleri bir ortam 
sağlamaktır. Bu sistemi sağlamak için HosmartAI, sağlık profesyonelleri, hastalar, bilgi sistemi 
yöneticileri ve sağlık kuruluşu idareleri için akıllı hizmetler sunan ve temel tesislerin 
paylaşılmasına ve bağlanmasına izin verecek bir yapay zeka platformu oluşturmayı öngörür. 
 
HosmartAI, sağlık sistemine dijital teknolojileri (robot ve yapay zeka) entegre etmeyi 
kolaylaştırmak ve ölçmek için gerekli araçlarla ortak bir açık Entegrasyon Platformu 
oluşturmaktadır. Birey ile ilgili veriler bir merkezde toplanacak, toplan veriler doğrultusunda 
yapay zeka destekli çözümler üretilerek bu çözümleri entegre etmek ve dağıtmak için bir dizi 
yöntem, araç ve çözümle birlikte sağlık hizmeti paydaşlarına çok yönlü kalıcı işlevler (Pazar 
yeri, Ortak oluşturma alanı, Karşılaştırma) sunacaktır.  
 
2. SPRING projesi(Socially Pertinent Robots in Gerontological Healthcare) 
 
1 Ocak 2020 yılında başlayan ve 31 Mayıs 2024 yılında sona erecek olan SPRING projesinin 
8.360.385 Avro’luk kısmı AB tarafından finanse edilmektedir.  
 
Son yıllarda sosyal robotlar, müzeler, havaalanları, ticari alışveriş merkezleri, bankalar, şirket 
gösteri salonları, hastaneler ve huzurevleri gibi kamusal alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. 
Gezinme, nesneleri kavrama ve manipüle etme, yani fiziksel etkileşimler gibi klasik robotik 
becerilerin yanı sıra sosyal robotlar, insanlarla en doğal şekilde yani bilişsel etkileşimlerle de 
iletişim kurabilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. AB tarafından finanse edilen SPRING 
projesinin amacı bu özel talebi karşılayan bir teknoloji tasarlamak ve proje süresi içerisinde 
geliştirmektir. Buradaki asıl amaç robotun algılama yetenekleri ve devam eden sosyal 
etkileşimle ilgili uygun eylemleri gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Çok sayıda refakatçi robot 
olsa bile, bu robotların sosyal becerileri son derece sınırlıdır ve bu sınırlamaların üstesinden 
gelmek birçok bilimsel, teknolojik, sosyal ve metodolojik zorluğu beraberinde getirmektedir. 
Bu bağlamda robotik platformun amacı, hastanın stresini azaltmak ve beklemeyi 
kolaylaştırmak, hastalara eşlik etmek ve bir sonraki planlanan tıbbi randevuya kadar sağlık 
personeline talep anormallikleri bildirmek olarak planlanmıştır. 
 
3. I-CARE4OLD projesi (Individualized CARE for Older Persons with Complex Chronic 
Conditions at home and in nursing homes) 
 
AB tarafından finanse edilen I-CARE4OLD projesi, kronik karmaşık koşullara sahip, sürekli 
büyüyen yaşlılar grubu için sağlık hizmetlerini bireyselleştirmeyi amaçlamaktadır. 2021-2025 
yılları arasında uygulanacak projede, geliştirilen çözümün daha iyi tedavilere yol açması, 
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kronik karmaşık rahatsızlıkları olan yaşlı kişilerin ve akrabalarının yaşam ve bakım kalitesini 
arttırması ayrıca yaşlı bireyler için bakım maliyetlerini düşürmesi beklenmektedir. 
 
Karmaşık kronik rahatsızlıkları olan yaşlı hastalar için optimal bakım zordur. Karmaşık kronik 
rahatsızlıkları olan yaşlı hastalar sadece fonksiyonel bozukluklarla ortaya çıkmakla kalmaz, 
sıklıkla tedavilerinin yanı sıra birbirleriyle de etkileşime girerler. Bu tür hastalar evde bakım ve 
huzurevi ortamlarında yoğunlaşmaktadır. Bu ortamlarda çalışan profesyoneller genellikle bu 
kişilerin tıbbi ve işlevsel karmaşıklığını yansıtan uygun karar desteğinden yoksundur. 
 
I-CARE4OLD projesinin ana misyonu, gerçek dünyadaki yüksek kaliteli verileri kullanarak 
karmaşık kronik rahatsızlıkları olan yaşlı bakıma bağımlı kişilerde sağlık gidişatının daha iyi 
öngörülmesi ve tedavinin etkisinin daha iyi tahmin edilmesi için karar desteği geliştirmektir. 
 
4. PROCareLife projesi (Personalized Integrated CARE Solution for Elderly facing 
several short or long term conditions and enabling a better quality of LIFE) 
 
Mevcut bakım ekosistemi, çeşitli kronik hastalıklardan kaynaklanan tüm sorunları etkin bir 
şekilde ele alamamaktadır. AB tarafından finanse edilen PROCareLife projesi, entegre, 
ölçeklenebilir ve etkileşimli bir bakım ekosistemi önermektedir. PROCare4Life, yaşlı bireyler 
için yaşam kalitesini desteklemektedir. Nörodejeneratif bozukluklara odaklanarak, yaşam 
kalitesini, anlayışı ve bakım yönetimini iyileştirmek için en iyi eylemleri aramanın yanı sıra 
sağlık koşullarını iyileştirebilecek kişiselleştirilmiş öneriler sunmak projenin ana 
amaçlarındandır.  
 
Projenin başlıca katkıları şunlardır;  
 
(a) Nörodejeneratif hastalıklar için entegre, ölçeklenebilir ve etkileşimli bir bakım ekosistemi 
oluşturmak ve diğer kronik koşullara uyarlanabilir hale getirmek.  
 
(b) Nörodejeneratif ve/veya diğer kronik hastalıklardan muzdarip kullanıcılar için daha iyi bir 
yaşam kalitesi, farkındalık ve bakım yönetimini kolaylaştırabilecek tıbbi ve sosyal açıdan en 
iyi eylemleri/önlemleri bulmak. 
 
(c) Kişiselleştirilmiş bir öneri ve etkileşim modeli sağlayarak, oyunlaştırma teknikleri 
aracılığıyla kullanıcının sağlıklı alışkanlıklar edinmesine, iyi bir günlük rutini sürdürmesine ve 
sağlık durumunu korumak ve iyileştirmek için profesyoneller tarafından öngörülen eylemleri 
takip etmesine sağlamaktır.  
 
(d) İlgili tüm paydaşlar arasında çok disiplinli iletişimi sağlayarak sosyal ve sağlık 
profesyonelleri için daha iyi zaman yönetimini mümkün kılmak, kısa veya uzun vadeli 
koşullardan muzdarip kullanıcılar için uygun maliyetli, esnek ve yüksek uyarlanabilir bir 
çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmak. 
 
5. CAREPATH projesi (ICT-Based Solutions To Help Treat Multimorbid Elderly Patients 
With Dementia) 
 
Hafif kognitif bozukluğu veya hafif demansı olan multimorbid yaşlı hastalar teknoloji temelli 
tedaviden yararlanabilir. AB tarafından finanse edilen ve ortakları içerisinde Türk bir firmanın 
da bulunduğu CAREPATH projesi, hafif bilişsel bozukluğu veya hafif bunaması olan 
multimorbid hastaların tedavisinde ve yönetiminde klinik uygulamanın optimizasyonu için bilgi 
ve iletişim teknolojileri tabanlı bir çözüm önermektedir. Projede hasta merkezli yaklaşım takip 
edilecektir ve bunamayla birlikte seyreden birden fazla kronik hastalığı olan hastaların 
bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırması hedeflenmektedir. 
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CAREPATH, üç tamamlayıcı bileşen sunarak yaşlı nüfusta çoklu hastalık ve bunama 
zorluklarını etkin bir şekilde ele alan bütünsel bir ortam sağlayacaktır. Bu bileşenler şu şekilde 
özetlenebilir: 
 

 Gelişmiş Erken Uyarı Akıllı Karar Araçları ile entegre edilmiş bir Ev ve Sağlık İzleme 
platformu: Bu platform yaşlılar için doğal ve rahat arayüzlerle gerçek zamanlı veri 
toplanmasını sağlayarak, altta yatan bilişsel ve fizyolojik işlevlerdeki gerilemelerin ve 
demans profillerinin erken tespitini mümkün kılacaktır. 

 
 Hastalara kişiselleştirilmiş bakım sunulmasını mümkün kılan Hasta Güçlendirme 

Platformu: Hastaların bakım planı hedefleri ve faaliyetleri hakkında hatırlatmalar 
sunulmasını, tedaviye uyumu güçlendirmek için eğitim materyalleri sunulmasını; 
geriatrik değerlendirmeleri gerçekleştirmek için Hasta Raporlu Sonuç Ölçütlerinin 
(PROM’lar) tamamlanmasını sağlayacaktır. 

 
 Uyarlanabilir Entegre Bakım Platformu: Kanıta dayalı klinik kılavuzlara dayalı olarak 

multimorbiditeyi yönetmek için uyarlanabilir bakım planlarının uygulanmasını 
sağlamayı hedefler. Hastanın en son bağlamını ev izleme ortamından (türetilmiş 
demans profili ve içsel kapasite, davranış değişikliği kalıpları), ve hastane bilgi 
sistemlerinden alınan elektronik sağlık kayıtlarından topladıktan sonra klinik karar 
destek sistemleri yolu ile işleyen, ve buna göre kişiye özel tedavi adımları öneren bir 
sistemdir. 

 
6. e-VITA  projesi (Virtual coaching sustains healthy ageing) 
 
AB tarafından finanse edilen e-VITA projesi, AB ve Japonya tarafından finanse edilen ortak 
bir işbirliğidir. Proje yaşlı bireyler için bir sosyoteknik koçluk sistemi geliştirmeyi amaçlar. 
Kullanıcıların ihtiyaç ve yeteneklerine dayalı olarak sanal koç, fiziksel aktiviteyi, bilişsel eğitimi 
ve çevrelerindeki toplumdaki diğer kişilerle olan sosyal etkileşimi teşvik ederek iyi ve sosyal 
yaşlanmak için akıllı destek sağlayacaktır. Sanal koçluk sistemi, akıllı yaşam ortamlarında 
erken risk tespiti ve özel müdahale yoluyla Aktif ve Sağlıklı Yaşlanmanın (AHA) 
sürdürülmesinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Bununla birlikte, mevcut teknolojiler 
bireysel ihtiyaçlara göre kolayca özelleştirilemez, sınırlı etkileşim sağlar ve genellikle 
müdahalecidir. Sanal koç, harici kaynaklardan ve müdahaleci olmayan sensörlerden veri 
toplayarak kullanıcının günlük yaşam ortamındaki önleyici potansiyelleri ve riskleri tespit 
edecek ve multimodal ve sözlü kullanarak 3D hologramlar, duygusal nesneler veya robotik 
teknolojilerle doğal etkileşimler yoluyla destek sağlayacaktır. Diyalog teknolojisi, gelişmiş bilgi 
grafiği gösterimleri ve veri birleştirme. FIWARE ve birleşik veri yapay zeka platformu 
kullanılarak birlikte çalışabilirlik ve veri gizliliği garanti edilecektir. Yaşlı kullanıcıların sanal 
koçluk sistemini öğrenmeleri ve kullanmaları için bir destek sistemi proje tarafından 
sağlanacaktır 
 
TARTIŞMA 
 
Geronteknolojik ürün ve hizmetler, kullanıcı merkezli bakış açısıyla verim, maliyet, kullanım 
kolaylığı gibi farklı açılardan incelenmektedir. Yaşlı bireylere en uygun teknolojiyi kabul 
ettirerek ve kullanımlarını sağlamak oldukça önemli bir aşamadır. Geronteknolojik sürecin 
multidisipliner ekip tarafından ele alınması ve ekip üyelerinin her aşamaya hâkim olmak, son 
kullanıcı olan yaşlıların teknolojiyi kabulünü kolaylaştıracaktır.  
 
Rodeschini (2011) geronteknolojiyi, gerontoloji ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak disiplinler 
arası bir araştırma alanı olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir. Multidisipliner ekipteki sağlık 
ve bakım çalışanları, kullanılan cihazların çalışma sistem ve mekanizmasına bir teknoloji 
uzmanı kadar olmasa da hakim olmalıdır. 
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Teknolojinin kullanımında ortaya çıkan bir problem de etik sorunlardır. Teknolojinin etik 
yönlerine olan ilginin yakın zamanda arttığı görülmektedir. Güvenlik, mahremiyet ve özerklik 
konularında etik ilkelerin ihlaline yol açacağı düşünülmüştür (Sundgren, Stolt & Suhonen, 
2020). 
 
Iancu ve Iancu (2020), savunmasız yaşlı bireyleri ele alan geronteknolojinin olaya 
müdahaleciliği ve mahremiyet konularına dikkat çekmektedir. Geleceğin teknolojisi olan 
nesnelerin interneti (İngilizce Internet of Things(IOT))’nin etik problemler doğuracağını tahmin 
etmektedirler. Yıkıcı bir dijital teknolojiye dönüşebilen IOT’un veya makineler arası iletişim, 
gizlilik ve güvenlik endişelerini artıracağını belirtmişlerdir. 
 
Melander yaptığı çalışmada güvenlik işlevselliğine odaklanarak, yaşlıların bir mobil güvenlik 
alarmını test etme konusundaki deneyimlerini güvenlik ve gizlilik açısından değerlendirmiştir. 
Araştırma sonucunda katılımcıların düşüp yaralanmaktansa gizliliği ikinci planda bırakarak, 
kendilerini güvende hissetmeye odaklandığı sonucuna varılmıştır (Melander-Wikman, 
Fältholm ve Gard, 2008). 
 
SONUÇ  
 
Birçok ülkede hızla yaşlanan nüfusa, sağlık ve bakım hizmetler(inin verimli bir şekilde 
sunulması gerekmektedir. Yaşlıların kişisel bakımı, evlerinde yalnız olmaları ve sağlıklarını 
etkileyen öngörülemeyen durumların ortaya çıkması sebebiyle sürekli takip edilmesi ve tedavi 
edilmesi gerekir. Ayrıca yaşlılarda ev içi fiziksel aktiviteleri, vital bulguları, ev içi ve dışı 
çevresel düzenlemelerini geliştirmek için çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu sebepler 
doğrultusunda resmi kurumlarda artan yaşlı nüfusu için çeşitli projeler üretmiş ve destek olarak 
projelerin üretilmesinde öncü olmuşlardır. Gelişen teknoloji ile birlikte de tüm bu ihtiyaçlara 
yönelik projeler daha kolay üretilmiş ve geronteknoloji kavramı altında toplanarak uygulamaya 
sokulmuştur. Çalışma da incelenen Avrupa Birliği desteği alan 6 proje yaşlı bireylerin hayat 
kalitelerini olumlu etkileyerek güvenli, sağlıklı ve bakımlı yaşlanmayı sağlayarak yaşlı bireylere 
daha iyi imkânlar sunmaktadır. Ayrıca yapılan projeler daha sonrasında yapılabilecek 
projelere ışık tutarak geleceğin yaşlıları için nelerin yapılabileceğini göstermekte ve belki de 
yapılan bu çalışmalar sayesinde yaşlı bireylerin yaşam süresi uzamaktadır. 
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